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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-73-10  
 

 
 Pani  

 Ewa Kopacz 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o odpadach z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
Uprzejmie informuję Panią Marszałek, że przedkładany projekt ustawy 

zawiera przepisy techniczne i podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. O 
terminie notyfikacji Pani Marszałek zostanie poinformowana niezwłocznie po jej 
dokonaniu. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Środowiska. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia                               

w sprawie katalogu odpadów. 
 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia ……….. o odpadach (Dz. U. ….., poz. …..) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa katalog odpadów ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. 

§ 2. Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących 
grup: 
 1) odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz 

innych kopalin – 01; 
 2) odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 

przetwórstwa żywności – 02; 
 3) odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury - 03, 
 4) odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – 04; 
 5) odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla       

- 05; 
 6) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej   

- 06; 
 7) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej        

- 07; 
 8) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 

ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – 08; 
 9) odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – 09; 
10) odpady z procesów termicznych – 10; 
11) odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów 

hydrometalurgii metali nieżelaznych – 11; 
12) odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych – 12; 
13) oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) – 13; 
14) odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) – 14; 
15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 

nieujęte w innych grupach – 15; 
16) odpady nieujęte w innych grupach – 16; 
17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – 17; 
18) odpady medyczne i weterynaryjne – 18; 
19) odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz 

z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – 19; 
20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - 20. 

                                                      
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i 284, poz. 1671).  
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§ 3. 1. Katalog odpadów określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz ze 
wskazaniem odpadów niebezpiecznych zawiera załącznik do rozporządzenia. 

2. Listę odpadów niebezpiecznych ustala się poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych 
w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów. 

§ 4. 1. Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, 
przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się 
na 99), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

2. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady 
klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15. 

3. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach, o których mowa w ust. 2, odpady 
klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. 

4. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie 
według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady). 

5. Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w szczególności 
odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie 12 - odpady z kształtowania oraz 
fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; 11 - odpady z chemicznej 
obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali 
nieżelaznych; 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, 
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności od etapu produkcji. 

6. Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub 
występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01. 

§ 5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia ... r.2) 

 

 

 

         MINISTER ŚRODOWISKA 

                                                      
2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w 
sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 



 3

Załącznik 
do rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia ... (poz. ...) 

KATALOG ODPADÓW WRAZ ZE WSKAZANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
 

Kod1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

1 2 

01 
Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej 

przeróbce rud oraz innych kopalin 

01 01 Odpady z wydobywania kopalin

01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 

01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 

01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 

01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali 

01 03 04* 
Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska 

w czasie składowania 

01 03 05* 
Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 

80) 

01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 

01 03 07* 
Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud 

metali 

01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 

01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 

01 03 80* 
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje 

niebezpieczne 

01 03 81 
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 

80 

01 03 99 Inne niewymienione odpady 

01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali 

01 04 07* 
Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin 

innych niż rudy metali 

01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 

01 04 09 Odpadowe piaski i iły 

01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 

01 04 11 
Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 

01 04 07 

01 04 12 
Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 
01 04 11 

01 04 13 
Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 

07 

01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne 

01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 

01 04 82* 
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje 

niebezpieczne 
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01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 

01 04 84* 
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające 

substancje niebezpieczne 

01 04 85 
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż 

wymienione w 01 04 84 

01 04 99 Inne niewymienione odpady 

01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze 

01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 

01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 

01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne 

01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 

01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 

01 05 99 Inne niewymienione odpady 

02 
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 

łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01 
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa 

i rybołówstwa 

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 

02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna 

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 

02 01 06 Odchody zwierzęce 

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 

02 01 08* 
Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony 
roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 

02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 

02 01 10 Odpady metalowe 

02 01 80* 
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące 

właściwości niebezpieczne 

02 01 81 
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i 
wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 

02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych 

02 01 99 Inne niewymienione odpady 

02 02 
Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców 

02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 

02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne 

02 02 81 
Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym 

odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 

02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 
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02 02 99 Inne niewymienione odpady 

02 03 

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz 

odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów 
zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania 

i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, 

przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 

02 03 02 Odpady konserwantów 

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 

02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 03 80 
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 
81) 

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych 

02 03 82 Odpady tytoniowe 

02 03 99 Inne niewymienione odpady 

02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego 

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków 

02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 04 80 Wysłodki 

02 04 99 Inne niewymienione odpady 

02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego 

02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 05 80 Odpadowa serwatka 

02 05 99 Inne niewymienione odpady 

02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego 

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 

02 06 02 Odpady konserwantów 

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 

02 06 99 Inne niewymienione odpady 

02 07 
Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, 

herbaty i kakao) 

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 

02 07 03 Odpady z procesów chemicznych 

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 

02 07 99 Inne niewymienione odpady 

03 
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, 

papieru i tektury 
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03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli 

03 01 01 Odpady kory i korka 

03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 

03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne 

03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 

03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

03 01 99 Inne niewymienione odpady 

03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 01* 
Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne 

03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 

03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 

03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne 

03 02 99 Inne niewymienione odpady 

03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury 

03 03 01 Odpady z kory i drewna 

03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 

03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury 

03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 

03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 

03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych 

03 03 10 
Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej 
separacji 

03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 

03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem 

03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia 

03 03 99 Inne niewymienione odpady 

04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego 

04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 

04 01 02 Odpady z wapnienia 

04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) 

04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom 

04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu 

04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 

04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 

04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) 

04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 

04 01 99 Inne niewymienione odpady 

04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 

04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 
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04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne 

04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 

04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne 

04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 

04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 

04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 

04 02 99 Inne niewymienione odpady 

05 
Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej 

przeróbki węgla 

05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

05 01 02 Osady z odsalania 

05 01 03* Osady z dna zbiorników 

05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania 

05 01 05* Wycieki ropy naftowej 

05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń 

05 01 07* Kwaśne smoły 

05 01 08* Inne smoły 

05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 

05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw 

05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy 

05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej 

05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych 

05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) 

05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej 

05 01 17 Bitum 

05 01 99 Inne niewymienione odpady 

05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

05 06 01* Kwaśne smoły 

05 06 03* Inne smoły 

05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych 

05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole 

05 06 99 Inne niewymienione odpady 

05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego

05 07 01* Osady zawierające rtęć 

05 07 02 Odpady zawierające siarkę 

05 07 99 Inne niewymienione odpady 

06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu 

chemii nieorganicznej 

06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych 

06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy 
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06 01 02* Kwas chlorowodorowy 

06 01 03* Kwas fluorowodorowy 

06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy 

06 01 05* Kwas azotowy i azotawy 

06 01 06* Inne kwasy 

06 01 99 Inne niewymienione odpady 

06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków 

06 02 01* Wodorotlenek wapniowy 

06 02 03* Wodorotlenek amonowy 

06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy 

06 02 05* Inne wodorotlenki 

06 02 99 Inne niewymienione odpady 

06 03 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz 

tlenków metali 

06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki 

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 

06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie 

06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 

06 03 99 Inne niewymienione odpady 

06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

06 04 03* Odpady zawierające arsen 

06 04 04* Odpady zawierające rtęć 

06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie 

06 04 99 Inne niewymienione odpady 

06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 

06 06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz 

z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania

06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki 

06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 

06 06 99 Inne niewymienione odpady 

06 07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz 

z chemicznych procesów przetwórstwa chloru 

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy 

06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru 

06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć 

06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) 

06 07 99 Inne niewymienione odpady 

06 08 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych 

krzemu 

06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony 

06 08 99 Inne niewymienione odpady 
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06 09 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych 

oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

06 09 02 Żużel fosforowy 

06 09 03* 
Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 

06 09 80 Fosfogipsy 

06 09 81 
Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

06 09 99 Inne niewymienione odpady 

06 10 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, 

z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych 
i innych 

06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne 

06 10 99 Inne niewymienione odpady 

06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych 

06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu 

06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu 

06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu 

06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu 

06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy 

06 11 99 Inne niewymienione odpady 

06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych 

06 13 01* 
Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz 

inne biocydy 

06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 

06 13 03 Czysta sadza 

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu 

06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi 

06 13 99 Inne niewymienione odpady 

07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu 

chemii organicznej 

07 01 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów 
przemysłu chemii organicznej

07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 01 12 Osadyz zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 

07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione 
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w 07 01 08) 

07 01 99 Inne niewymienione odpady 

07 02 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz 

kauczuków i włókien syntetycznych 

07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

07 02 14* 
Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, 

stabilizatory) 

07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 

07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony 

07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 

07 02 99 Inne niewymienione odpady 

07 03 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników 

oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) 

07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 

07 03 99 Inne niewymienione odpady 

07 04 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków 

ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna 

(z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
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07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 

07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 

07 04 80* 
Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne) 

07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 

07 04 99 Inne niewymienione odpady 

07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków 

07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 

07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 

07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 

07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 

07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 

07 05 99 Inne niewymienione odpady 

07 06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, 

mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 

07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju 

07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 

07 06 99 Inne niewymienione odpady 

07 07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych 
produktów chemicznych 

07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 
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07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 

07 07 99 Inne niewymienione odpady 

08 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, 

lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

08 01 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i 

lakierów 

08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne 

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 

08 01 13* 
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 

08 01 15* 
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 

08 01 17* 
Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 

08 01 19* 
Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 

08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów 

08 01 99 Inne niewymienione odpady 

08 02 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym 

materiałów ceramicznych) 

08 02 01 Odpady proszków powlekających 

08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne 

08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne 

08 02 99 Inne niewymienione odpady 

08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 

08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie 

08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 

08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 

08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 

08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 

08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 

08 03 16* Zużyte roztwory trawiące 

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 

08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne 

08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 

08 03 99 Inne niewymienione odpady 

08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw 
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(w tym środki do impregnacji wodoszczelnej) 

08 04 09* 
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne 

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 

08 04 11* 
Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne 

08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 

08 04 13* 
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 

08 04 15* 
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 

08 04 17* Olej żywiczny 

08 04 99 Inne niewymienione odpady 

08 05 Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08

08 05 01* Odpady izocyjanianów 

09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 

09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 

09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 

09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 

09 01 04* Roztwory utrwalaczy 

09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających 

09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro 

09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 

09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra 

09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii 

09 01 11* 
Apapaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 

09 01 12 
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 
09 01 11 

09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 

09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne 

09 01 99 Inne niewymienione odpady 

10 Odpady z procesów termicznych

10 01 
Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw 

(z wyłączeniem grupy 19) 

10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04) 

10 01 02 Popioły lotne z węgla 

10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej 

10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych 

10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 
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10 01 07 
Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci 

szlamu 

10 01 09* Kwas siarkowy 

10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo 

10 01 14* 
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 01 15 
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 

14 

10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 

10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 19 
Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 

01 18 

10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 

10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 

10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 

10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni 

10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 

10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych 

10 01 82 

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym) 

10 01 99 Inne niewymienione odpady 

10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali

10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 

10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów 

10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 

10 02 10 Zgorzelina walcownicza 

10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 

10 02 13* 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 02 14 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 
02 13 

10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne 

10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza 

10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy 

10 02 99 Inne niewymienione odpady 

10 03 Odpady z hutnictwa aluminium 

10 03 02 Odpadowe anody 
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10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej 

10 03 05 Odpady tlenku glinu 

10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej 

10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15* 
Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy 
palne w niebezpiecznych ilościach 

10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 

10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod 

10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 

10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 

10 03 21* 
Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje 
niebezpieczne 

10 03 22 
Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 

21 

10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 

10 03 25* 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 
niebezpieczne 

10 03 26 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 

03 25 

10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27 

10 03 29* 
Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające 

substancje niebezpieczne 

10 03 30 
Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż 

wymienione w 10 03 29 

10 03 99 Inne niewymienione odpady 

10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu 

10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) 

10 04 04* Pyły z gazów odlotowych 

10 04 05* Inne cząstki i pyły 

10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 

10 04 99 Inne niewymienione odpady 

10 05 Odpady z hutnictwa cynku 

10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) 

10 05 03* Pyły z gazów odlotowych 

10 05 04 Inne cząstki i pyły 

10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
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10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 

10 05 10* 
Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy 
palne w niebezpiecznych ilościach 

10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 

10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 

10 05 99 Inne niewymienione odpady 

10 06 Odpady z hutnictwa miedzi 

10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 06 03* Pyły z gazów odlotowych 

10 06 04 Inne cząstki i pyły 

10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 

10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 

10 06 99 Inne niewymienione odpady 

10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

10 07 04 Inne cząstki i pyły 

10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 

10 07 99 Inne niewymienione odpady 

10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych 

10 08 04 Cząstki i pyły 

10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 08 09 Inne żużle 

10 08 10* 
Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy 
palne w niebezpiecznych ilościach 

10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 

10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod 

10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 

10 08 14 Odpadowe anody 

10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 

10 08 17* 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 08 18 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 
08 17 
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10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 

10 08 99 Inne niewymienione odpady 

10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 03 Żużle odlewnicze 

10 09 05* 
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 

10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 

10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 

10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 

10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 

10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów 

10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 

10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne 

10 09 99 Inne niewymienione odpady 

10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze 

10 10 05* 
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 

10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 

10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 

10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 

10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 

10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów 

10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 

10 10 99 Inne niewymienione odpady 

10 11 Odpady z hutnictwa szkła 

10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 

10 11 05 Cząstki i pyły 

10 11 09* 
Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje 
niebezpieczne 

10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 

10 11 11* 
Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie 
(np. z lamp elektronopromieniowych) 
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10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 

10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne 

10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 

10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 

10 11 17* 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 11 18 
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 
11 17 

10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 

10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe 

10 11 81* Odpady zawierające azbest 

10 11 99 Inne niewymienione odpady 

10 12 
Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej 
(wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych) 

10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 

10 12 03 Cząstki i pyły 

10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 12 06 Zużyte formy 

10 12 08 
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce 
termicznej) 

10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 

10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie 

10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 

10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków 

10 12 99 Inne niewymienione odpady 

10 13 
Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz 
z wytworzonych z nich wyrobów

10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 

10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 

10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) 

10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych 

10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 

10 13 11 
Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 

13 10 

10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 

10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy 

10 13 80 Odpady z produkcji cementu 

10 13 81 Odpady z produkcji gipsu 

10 13 82 Wybrakowane wyroby 
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10 13 99 Inne niewymienione odpady 

10 14 Odpady z krematoriów 

10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć 

10 80 Odpady z produkcji żelazostopów

10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu 

10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu 

10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu 

10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu 

10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu 

10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu 

10 80 99 Inne niewymienione odpady 

11 
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych 

materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 01 

Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów 

galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego 
odtłuszczania, anodowania) 

11 01 05* Kwasy trawiące 

11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 

11 01 07* Alkalia trawiące 

11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania 

11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 

11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 

11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 

11 01 15* 
Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające 

substancje niebezpieczne 

11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 

11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 99 Inne niewymienione odpady 

11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych 

11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 

11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy 

11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne 

11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 

11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

11 02 99 Inne niewymienione odpady 

11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali

11 03 01* Odpady zawierające cyjanki 

11 03 02* Inne odpady 

11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania

11 05 01 Cynk twardy 

11 05 02 Popiół cynkowy 
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11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

11 05 04* Zużyty topnik 

11 05 99 Inne niewymienione odpady 

12 
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i 

tworzyw sztucznych 

12 01 
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i 

tworzyw sztucznych 

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 

12 01 06* 
Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji 

i roztworów) 

12 01 07* 
Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów) 

12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce 

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 

12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali 

12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze 

12 01 13 Odpady spawalnicze 

12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 

12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 

12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 

12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 

12 01 18* 
Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i 

pokrywania) 

12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji 

12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 

12 01 99 Inne niewymienione odpady 

12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

12 03 01* Wodne ciecze myjące 

12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą 

13 
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 

05, 12 i 19) 

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne 

13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB 

13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 

13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 

13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 
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13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 04* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne 

13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB 

13 03 06* 
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz  nośniki ciepła zawierające 

związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 

13 03 07* 
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych 

13 03 08* 
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż 
wymienione w 13 03 01 

13 03 09* 
Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające 
biodegradacji 

13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

13 04 Oleje zęzowe

13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej 

13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych 

13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 

13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 03* Szlamy z kolektorów 

13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 

13 07 Odpady paliw ciekłych 

13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 

13 07 02* Benzyna 

13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 

13 08 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach

13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania 

13 08 02* Inne emulsje 

13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków 

13 08 99* Inne niewymienione odpady 

14 
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem 

grup 07 i 08)

14 06 
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub 

aerozolach 
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14 06 01* Freony, HCFC, HFC 

14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 

14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 

14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki 

15 
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i 

ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01 
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 
odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne) 

15 01 11* 
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

16 Odpady nieujęte w innych grupach

16 01 

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny 

pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów 

(z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

16 01 03 Zużyte opony 

16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

16 01 06 
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów 

16 01 07* Filtry olejowe 

16 01 08* Elementy zawierające rtęć 

16 01 09* Elementy zawierające PCB 

16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 

16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest 

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 

16 01 13* Płyny hamulcowe 

16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 
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16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 

16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony 

16 01 17 Metale żelazne 

16 01 18 Metale nieżelazne 

16 01 19 Tworzywa sztuczne 

16 01 20 Szkło 

16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22 Inne niewymienione elementy 

16 01 99 Inne niewymienione odpady 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 

16 02 10* 
Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 

02 09 

16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 

09 do 16 02 12 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

16 03 
Partie produktów niedpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane 

lub nieprzydatne do użytku 

16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

16 04 Odpady materiałów wybuchowych 

16 04 01* Odpadowa amunicja 

16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) 

16 04 03* Inne materiały wybuchowe 

16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne 

16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 

16 05 06* 
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 

16 05 07* 
Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 

16 05 08* 
Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 

16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 

16 06 Baterie i akumulatory 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 
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16 06 03* Baterie zawierające rtęć 

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07 
Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek 
(z wyjątkiem grup 05 i 13) 

16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 

16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 

16 07 99 Inne niewymienione odpady 

16 08 Zużyte katalizatory 

16 08 01 
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z 

wyłączeniem 16 08 07) 

16 08 02* 
Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich 

niebezpieczne związki 

16 08 03 
Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 

16 08 02 

16 08 04 
Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z 

wyłączeniem 16 08 07) 

16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy 

16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory 

16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

16 09 Substancje utleniające 

16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) 

16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) 

16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) 

16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniające 

16 10 
Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza 
miejscami ich powstawania

16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 

16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 

16 10 03* 
Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje 

niebezpieczne 

16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 

16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe 

16 11 01* 
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 

zawierające substancje niebezpieczne 

16 11 02 
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 

inne niż wymienione w 16 11 01 

16 11 03* 
Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne 

16 11 04 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż 
wymienione w 16 11 03 

16 11 05* 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające 
substancje niebezpieczne 
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16 11 06 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05 

16 80 Odpady różne 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych 

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 

16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 

17 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. 

beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 06* 
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 02 04* 
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 01* Asfalt zawierający smołę 

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 03 03* Smoła i produkty smołowe 

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 
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17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z 

pogłębiania) 

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 

17 09 02* 

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty 

zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły 
okienne, kondensatory) 

17 09 03* 
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające 
substancje niebezpieczne 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 

18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 02* 
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania 

(z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 03* 

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz 
inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do 

których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 

(np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 

18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych 
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18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 

18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 

18 02 02* 
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz 
inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do 

których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 

18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 

18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, 

z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 
przemysłowych 

19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów

19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 

19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych 

19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 

19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 

19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 

19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 

19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 

19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 

19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych 

19 01 99 Inne niewymienione odpady 

19 02 
Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie 

cyjanków, neutralizacja) 

19 02 03 
Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż 

niebezpieczne 

19 02 04* 
Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów 

niebezpiecznych 

19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 

19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji 

19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne 

19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne 

19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 

19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
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19 02 99 Inne niewymienione odpady 

19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone(3) 

19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane 

19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone 

19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 

19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania 

19 04 01 Zeszklone odpady 

19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

19 04 03* Niezeszklona faza stała 

19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania 

19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania) 

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 

19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 

19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 

19 05 99 Inne niewymienione odpady 

19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów

19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 

19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 

19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 

19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 

19 06 99 Inne niewymienione odpady 

19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

19 08 01 Skratki 

19 08 02 Zawartość piaskowników 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 

19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 

19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie 

19 08 09 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i 
tłuszcze 

19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 

19 08 11* 
Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków 
przemysłowych 

19 08 12 
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 
08 11 

19 08 13* 
Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych 

19 08 14 
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 13 

19 08 99 Inne niewymienione odpady 

19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 

19 09 02 Osady z klarowania wody 
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19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 

19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 

19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 

19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99 Inne niewymienione odpady 

19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

19 10 01 Odpady żelaza i stali 

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 

19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne 

19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 

19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne 

19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 

19 11 Odpady z regeneracji olejów 

19 11 01* Zużyte filtry iłowe 

19 11 02* Kwaśne smoły 

19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe 

19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw 

19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 

19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

19 11 99 Inne niewymienione odpady 

19 12 
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, 
zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 

19 12 01 Papier i tektura 

19 12 02 Metale żelazne 

19 12 03 Metale nieżelazne 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

19 12 05 Szkło 

19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

19 12 08 Tekstylia 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne 

19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11 

19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych

19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 

19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 

19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 
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19 13 07* 
Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód 

podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 08 
Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód 
podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 

19 80 
Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte 

w innych podgrupach 

19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 13* Rozpuszczalniki 

20 01 14* Kwasy 

20 01 15* Alkalia 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

20 01 19* 
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, 

insektycydy) 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 

02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki (1) 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35 

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 
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20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

20 03 Inne odpady komunalne 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 
 
________________ 

1) Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. 
Oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod 
składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów. 

(1) Do niebezpiecznych składników z elektrycznych i elektronicznych urządzeń można zaliczyć 
akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki 
rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne itp.  

(2) Do metali przejściowych zalicza się: skand, wanad, mangan, kobalt, miedź, itr, niob, hafn, 
wolfram, tytan, chrom, żelazo, nikiel, cynk, cyrkon, molibden, tantal. Metale te lub ich związki są 
niebezpieczne, jeżeli są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Klasyfikacja substancji 
niebezpiecznych jest określona w przepisach odrębnych.  

(3) Procesy stabilizowania zmieniają niebezpieczne własności składników odpadów, a przez to 
przekształcają odpady niebezpieczne w inne niż niebezpieczne. Procesy zestalania zmieniają 
tylko stan fizyczny odpadów poprzez zastosowanie dodatków (np. przekształcają odpady ciekłe 
w stałe), nie zmieniając chemicznych własności odpadów.  

(4) Odpady uważa się za częściowo stabilizowane, jeśli po procesie stabilizowania składniki 
niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki bezpieczne, można uwalniać do 
środowiska w krótkim, średnim lub długim horyzoncie czasowym. 
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Uzasadnienie 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z wyodrębnieniem 

odpadów niebezpiecznych oraz sposobu klasyfikowania odpadów jest realizacją upoważnienia 

zawartego w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia ... o odpadach (Dz. U. Nr ..., poz. ...) stanowiącej 

transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 

r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str.3). 

Rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).  

Z dniem 1 stycznia 2002 r. weszła w życie decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 

2000 r. zastępującej decyzję Komisji 94/3/WE ustanawiającą listę odpadów zgodnie z art. 1 

pkt  – a dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE 

ustanawiającą listę odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 

91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych – znowelizowaną decyzjami Komisji 

2001/118/WE, 2001/119/WE i 2001/573/WE (tekst pierwotny: OJ L 226 06.09.2000 p.3). 

Z dniem 1 stycznia 2002 r. ta znowelizowana decyzja Komisji zastąpi decyzję Komisji 94/3/WE 

oraz decyzję Rady 94/904/WE i połączy Europejski Katalog Odpadów z listą odpadów 

niebezpiecznych w jeden dokument. 

Ze względu na fakt, że katalog odpadów jest powszechnie stosowany w całej Europie - 

również w celach statystycznych - zdecydowano, że przy tworzeniu polskiego katalogu odpadów 

zostanie przeniesiona numeracja z nowego Europejskiego Katalogu Odpadów, a odpady 

charakterystyczne dla polskiej gospodarki odpadami i dodatkowe w stosunku do nowego 

Europejskiego Katalogu Odpadów zostaną oznaczone kodami o numerze 80 lub wyższym 

(tzw.  "osiemdziesiątki") odpowiednio na piątej i szóstej pozycji kodu dla rodzajów odpadów 

(np.  10 09 80 „Wybrakowane wyroby żeliwne”) lub na trzeciej i czwartej pozycji kodu dla 

podgrupy odpadów (np. 10 80 „Odpady z produkcji żelazostopów”). Odpady niebezpieczne 

zostały oznaczone gwiazdką - tak jak w nowym Europejskim Katalogu Odpadów. 

W rozporządzeniu określono również sposób klasyfikacji odpadów – zgodny z zasadami 

zawartymi w znowelizowanej decyzji Komisji 2000/532/WE. 

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w projekcie rozporządzenia nie 

wprowadzono zmian. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) rozporządzenie 

zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.  
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie wymaga notyfikacji Unii 

Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Ocena Skutków Regulacji 

1. Podmioty, na które oddziałuje niniejszy akt normatywny 
Rozporządzenie dotyczy posiadaczy odpadów oraz podmiotów prowadzących transport 
odpadów. 
 

2. Konsultacje 
Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z następującymi organami, 
instytucjami i organizacjami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z gospodarowaniem 
odpadami: 
 

1) Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, 
Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, 
Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, 

2) marszałkowie województw, 
3) Główny Urząd Statystyczny, 
4) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
5) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
6) Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 
7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
8) NSZZ „Solidarność”, 
9) OPZZ, 
10) Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy; 
11) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, 
12) Bussines Centre Club – Związek pracodawców, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 

Warszawa 
13) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 

Warszawa, 
14) Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław,  
15) Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 
16) Forum Związków Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz 
17) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha, 640-844 Katowice, 
18) Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, 40-053 Katowice, 
19) Instytut Metali Nieżelaznych, Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, 
20) Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 1, 31-983 Kraków,  
21) Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 
22) Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, 
23) Izba Energetyki Przemysłowej i odbiorców energii, ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa 
24) Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice,  
25) Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem; ul. Świętokrzyska 18 lok. 206, 00-052 

Warszawa, 
26) Katowicki Holding Węglowy S.A., ul. Damrota 16, 40-022 Katowice 
27) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 
28) Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, 
29) Konfederacja Pracodawców Polskich, 
30) Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 
31) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44, pok. 324/325, 00-024 

Warszawa, 
32) Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" SAPE-POLSKA, 

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,  
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33) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa 
34) Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 
35) Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, 
36) Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 Warszawa, 
37) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa 
38) Polska Izba Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa 
39) Polska Izba Producentów na rzecz obronności kraju, ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa, 
40) Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, 
41) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
42) Polski Instytut Spalania, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, 
43) Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków, 
44) Stowarzyszenie „Bez dioksyn”, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków, 
45) Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 

Warszawa, 
46) Stowarzyszenie Papierników Polskich, Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź 
47) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 99-

300 Kutno, 
48) Stowarzyszenie Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego, ul. Szubińska 17, 85-312 

Bydgoszcz 
49) Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA, ul. Tulipanów 10, 45-219 Opole, 
50) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa,  
51) ZIPSEE – Związek Importerów i Producentów SEE, ul. Połczyńska 116 A, 01-304 

Warszawa,  
52) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, ul. Mokotowska 48/205, 00-543 

Warszawa, 
53) Związek Pracodawców Kolejowych, ul. Chmielna 73 A, 00-801 Warszawa, 
54) Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, 00-511 

Warszawa,  
 
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl. 
 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych. 
 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  

 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
 
7. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 
Nie przewiduje się wpływu na ochronę środowiska. 

04/61rch 
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Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
 

z dnia                              
 
w sprawie warunków, w których uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 

niebezpieczne 
 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia ... o odpadach (Dz. U. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne; 

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

§ 2. 1. Warunkiem uznania, że odpady wskazane w katalogu odpadów jako niebezpieczne nie 
posiadają właściwości wybuchowych (H1), są negatywne wyniki badań wrażliwości termicznej, 
wrażliwości na uderzenie oraz wrażliwości na tarcie, przeprowadzonych w warunkach testowych. 

2. Warunkiem uznania, że odpady wskazane w katalogu odpadów jako niebezpieczne nie posiadają 
właściwości szkodliwych (H5) albo toksycznych (H6), jest brak efektów szkodliwych lub toksycznych 
w warunkach prowadzonych testów przesiewowych z użyciem odpadów lub standardowego wyciągu 
wodnego z odpadów. 

 
3. Warunkiem uznania, że odpady wskazane w katalogu odpadów jako niebezpieczne nie posiadają 
właściwości rakotwórczych (H7), jest brak wystąpienia nowotworów u badanych zwierząt narażonych 
na oddziaływanie tych odpadów w warunkach testowych. 
 
4. Warunkiem uznania, że odpady wskazane w katalogu odpadów jako niebezpieczne nie posiadają 
szkodliwego działania na rozrodczość (H10), jest brak ich wpływu na rozwój rozwielitek w warunkach 
testowych lub brak oddziaływania na rozrodczość zwierząt doświadczalnych w warunkach testu jedno- 
lub dwupokoleniowego. 
 
5. Warunkiem uznania, że odpady wskazane w katalogu odpadów jako niebezpieczne nie posiadają 
właściwości mutagennych (H11), jest brak zmian mutagennych u organizmów narażonych na 
oddziaływanie odpadów w warunkach testowych. 
 
6. Warunkiem uznania, że odpady wskazane w katalogu odpadów jako niebezpieczne nie posiadają 
właściwości ekotoksycznych (H14), jest brak efektów toksycznych w warunkach prowadzonych testów 
przesiewowych z użyciem standardowego wyciągu wodnego z odpadów. 
 
7. Warunkiem uznania, że odpady wskazane w katalogu odpadów jako niebezpieczne nie posiadają 
właściwości, z powodu których odpady te zostały wskazane w tym katalogu jako niebezpieczne, jest 
brak właściwości wymienionych w ust. 1-6 oraz brak przekroczeń parametrów granicznych, 
określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

                                                 
1 ) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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§ 3. Ustalenie spełnienia warunków, o których mowa w § 2, następuje na podstawie 
przeprowadzonych badań przez laboratoria, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia    
o odpadach w zakresie badania właściwości, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. Warunkiem uznania, że odpady wskazane w katalogu odpadów jako niebezpieczne nie posiadają 
właściwości, z powodu których odpady te zostały wskazane w tym katalogu jako niebezpieczne jest:  

1) brak przekroczeń stężeń składników określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia lub  

2) brak przekroczeń parametrów granicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz 
brak cech określonych w § 2 ust. 1-6.  

§ 5. Jeżeli wystąpi chociaż jedna z cech, o których mowa w § 2 ust. 1-6, i przekroczenie parametrów, 
o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, odpad jest odpadem niebezpiecznym. 

§ 6. Spełnienie warunku, o którym mowa w § 4 pkt 1, ustala się w następujących etapach:  

1) etap pierwszy - ustalenie listy substancji, których występowanie w odpadzie jest spodziewane;  

2) etap drugi - przeprowadzenie wstępnych badań, których celem jest ustalenie, czy faktycznie 
występują substancje, o których mowa w pkt 1;  

3) etap trzeci - przeprowadzenie szczegółowych badań w celu określenia stężeń substancji ustalonych 
w etapie drugim.  

§ 7. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w § 6 pkt 3, wykazują, że stężenia substancji są niższe niż 
wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia, odpad uznaje się za nieposiadający właściwości 
powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. 

§ 8. Jeżeli w wyniku ustaleń, o których mowa w § 6, zostanie ustalone występowanie właściwości 
niebezpiecznych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia     o odpadach innych niż 
wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia, to w celu stwierdzenia, czy odpad nie stanowi 
odpadu niebezpiecznego, przeprowadza się badania właściwości, o których mowa w § 2. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w 
sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347), które traci 
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załączniki  
do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia ... (poz. …) 
 
Załącznik nr 1 

 
PARAMETRY GRANICZNE 

Lp.  
Oznaczenia 
właściwości  

Nazwa 
właściwości  

Parametr graniczny  

nazwa parametru  jednostka
wartości, dla których 
uznaje się, że odpad nie 
posiada właściwości  

1  H2  utleniające  
maksymalna prędkość 
spalania  

mm/s 

maksymalna prędkość 
spalania mniejsza od 
maksymalnej prędkości 
spalania mieszanki 
kontrolnej celulozy 
i azotanu baru 

2  H3-A  
wysoce 
łatwopalne  

temperatura zapłonu  °C 
powyżej 21 dla odpadów 
ciekłych 

czas spalania substancji 
stałej  

s powyżej 45  

3  H3-B  łatwopalne  temperatura zapłonu  °C powyżej 55  

4  H4  drażniące  odczyn odpadu ciekłego 
lub wyciągu wodnego 
odpadu stałego  

pH powyżej 3,0 oraz poniżej 
11,5  

działanie na skórę -
rumień skóry  

- 0 [1]  

działanie na skórę -
obrzęk skóry  

- 0 [1]  

działanie na oczy  - 0 [2]  

uczulenie skóry  - 0 [3]  

5  H8  żrące  odczyn odpadu ciekłego
lub wyciągu wodnego 
odpadu stałego  

pH 
powyżej 2,0 oraz poniżej 
12,5  

opór elektryczny przez 
skórę szczura  

om >5  

gęstość optyczna w 
teście z modelową skórą 
ludzką  

% 100 [4]  

6  H9  zakaźne [5]  Clostridium perfringens   >0,0001  

Salmonella sp.  obecność brak  

Grupa coli, Eschericia 
coli  

miano  >0,001  

Pseudomonas 
aeruginosa  

obecność brak  

inne organizmy  -  stosowanie do rodzaju 
organizmów  
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7  H12  uwalniające 
toksyczne i 
wysoko 
toksyczne 
gazy  

prędkość wydzielania 
gazu  

dm3/kg 
na 
godzinę  

<1  

całkowita ilość 
wydzielonej substancji 
toksycznej  

% masy 
odpadu  

<3,0  

całkowita ilość 
wydzielonej substancji 
wysoce toksycznej  

% masy 
odpadu  

<0,1  

toksyczne oddziaływanie 
wydzielonego gazu na 
organizmy testowe  

-  brak  

8  H13  wydzielające 
substancje o 
właściwościach 
od H1 do H12  

parametry stosowane dla 
poszczególnych 
właściwości od H1 do 
H12  

  stosowanie do badanych 
parametrów stosowanych 
do oceny poszczególnych 
właściwości  

 
 
Objaśnienia:  
[1] Brak zaczerwienienia oraz brak obrzęku (ocena „0” w skali od 0 do 4).  
[2] Brak zmętnienia rogówki, spojówki i tęczówki oraz brak obrzęku powieki, oceny „0” (w skali: 
zmętnienie rogówki: 0-4; uszkodzenie tęczówki: 0-2, przekrwienie spojówki: 0-3, obrzęk powieki: 0-4).  
[3] Brak reakcji skórnych (ocena „0” w klasyfikacji Magnussona/Kligmana w skali od 0 do 3).  
[4] Odsetkowa wartość graniczna musi jednak zostać zdefiniowana w modelu prognostycznym, zanim 
metoda zostanie uznana za odpowiednią.  
[5] Odpady zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których 
istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby człowieka lub innych żywych 
organizmów.  
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Załącznik nr 2 
 
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI 

Lp.  Nazwa właściwości  Nazwa metody [1]  

1  2  3  

1  wybuchowe H [2]  1.1. Badanie wrażliwości termicznej wg PN-92/C-86006 
(Materiały wybuchowe - Oznaczenie deflagracyjności - Metoda 
ogrzewania w łusce stalowej) lub wg pkt 1.6.1 części A.14 
załącznika [3]   
1.2. Badanie wrażliwości na uderzenie wg PN-EN 13631-4:2004 
(Materiały wybuchowe do użytku cywilnego. Materiały wybuchowe 
kruszące. Część 4: Oznaczanie wrażliwości na uderzenie) lub wg 
pkt 1.6.2 części A.14 załącznika [3]   
1.3. Badanie wrażliwości na tarcie wg PN-C-86019:1994 
(Materiały wybuchowe - Oznaczanie wrażliwości na tarcie) lub wg 
pkt 1.6.3 części A.14 załącznika [3]  

2  utleniające H2  2.1. Badanie właściwości utleniających (substancji 
stałych/preparatów chemicznych) wg części A.17 załącznika [3]  

3  wysoce łatwopalne H3A  3.1. Metody badania odpadów ciekłych [4]  
3.1.1. Oznaczanie temperatury zapłonu metodą tygla 
zamkniętego wg Abela wg PN-EN ISO 13736:2002 (U) (Przetwory 
naftowe i inne ciecze - Oznaczanie temperatury zapłonu metodą 
tygla zamkniętego według Abela) lub wg pkt 1.6.3.2 części A.9 
załącznika [3]   
3.1.2. Oznaczanie temperatury zapłonu metodą zamkniętego 
tygla Pensky'ego-Martensa wg PN-EN ISO 2719:2003 
(Oznaczanie temperatury zapłonu. Pomiar metodą zamkniętego 
tygla Pensky'ego-Martensa) lub wg pkt 1.6.3.2 części A.9 załącznika 
[3]   
3.1.3. Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym 
TAG wg PN-V-04043:2002 (Przetwory naftowe - Oznaczanie 
temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym TAG) lub wg pkt 1.6.3.2 
części A.9 załącznika [3]   
3.1.4. Oznaczanie temperatury zapłonu metodą tygla
zamkniętego Abla-Pensky'ego wg PN-EN 57:1999 (Produkty 
naftowe - Oznaczanie temperatury zapłonu - Pomiar metodą 
zamkniętego tygla Abla-Pensky'ego) lub wg pkt 1.6.3.2 części A.9 
załącznika [3]   
3.2. Metody badania odpadów stałych - Oznaczanie palności 
(substancji i parametrów chemicznych stałych) wg PN-EN 61300-2-
36:2002 (Światłowodowe złącza i elementy bierne - Podstawowe 
procedury badań i pomiarów - Część 2-36: Badania - Palność 
(niebezpieczeństwo zapłonu)) lub wg części A.10 załącznika [3]  

4  łatwopalne H3B [4]  4.1. Oznaczanie temperatury zapłonu metodą tygla 
zamkniętego wg Abela jak w pkt 3.1.1   
4.2. Oznaczanie temperatury zapłonu metodą zamkniętego 
tygla Pensky'ego-Martensa jak w pkt 3.1.2   
4.3. Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym TAG
jak w pkt 3.1.3   
4.4. Oznaczanie temperatury zapłonu metodą tygla 
zamkniętego Abla-Pensky'ego jak w pkt 3.1.4  
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5  drażniące H4  5A. Testy przesiewowe - Badanie pH odpadu ciekłego lub 
wyciągu wodnego z odpadu stałego wg PN-90/C-04540.01 
(Woda i ścieki. Badania pH, kwasowości i zasadowości. Oznaczanie 
pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwości 10 
mikrosekund/cm i powyżej metodą elektrometryczną)  
5B. Badanie działania drażniącego: wykonywane wyłącznie 
w przypadkach szczególnie uprawnionych   
5B.1. Toksyczność ostra (działanie drażniące na skórę) wg 
części B.4 załącznika [3]   
5B.2. Toksyczność ostra (działanie drażniące na oczy) wg części 
B.5 załącznika [3]   
5B.3. Toksyczność ostra (uczulenie skóry) wg części B.6 
załącznika [3]  

6  szkodliwe H5 [6]  6A. Testy przesiewowe:   
6A.7. Test toksyczności na bakteriach Vibrio fischeri wg instrukcji 
zawartych w dostępnych testach komercyjnych   
6A.2. Oznaczanie aktywności cytotoksycznej na rzeżusze 
ogrodowej Lepidium sativum L. [7]   
6A.3. Toksyczność ostra (dla rozwielitek - Daphnia sp.) wg części 
C.2 załącznika [3]   
6A.4. Toksyczność - Hamowanie wzrostu glonów wg części C.3 
załącznika [3]   
6A.5. Toksyczność ostra (dla ryb) wg części C.1 załącznika [3]   
6A.6. Toksyczność dla dżdżownic. Badania w sztucznej glebie
wg części C.8 załącznika [3]   
6B. Badania na ssakach: wykonywane wyłącznie 
w przypadkach szczególnie uprawnionych   
6B.1. Toksyczność ostra (podanie drogą pokarmową).  
Metoda ustalonej dawki wg części B.1.BIS załącznika [3]   
6B.2. Toksyczność ostra (podanie drogą pokarmową).  
Metoda klas ostrej toksyczności wg części B.1.TRIS załącznika [3]   
6B.3. Toksyczność ostra (inhalacyjna) wg części B.2 załącznika 
[3]   
6B.4. Toksyczność ostra (narażenie przez skórę) wg części B.3 
załącznika [3]   
6B.5. Toksyczność dawki powtarzanej (28 dni, droga 
pokarmowa) wg części B.7 załącznika [3]   
6B.6. Toksyczność dawki powtarzanej (28 dni, droga 
inhalacyjna) wg części B.8 załącznika [3]   
6B.7. Toksyczność dawki powtarzanej (28 dni, po podaniu na 
skórę) wg części B.9 załącznika [3]  

7  toksyczne H6 [6]  7A. Testy przesiewowe:   
7A.7. Test toksyczności na bakteriach Vibrio fischeri wg instrukcji 
zawartych w dostępnych testach komercyjnych   
7A.2. Oznaczanie aktywności cytotoksycznej na rzeżusze 
ogrodowej Lepidium sativum L. [7]   
7A.3. Toksyczność ostra (dla rozwielitek - Daphnia sp.) wg części 
C.2 załącznika [3]   
7A.4. Hamowanie wzrostu glonów wg części C.3 załącznika [3]   
7A.5. Toksyczność ostra (dla ryb) wg części C.1 załącznika [3]   
7A.6. Toksyczność dla dżdżownic. Badania w sztucznej glebie
wg części C.8 załącznika [3]   
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7B. Badania na ssakach: wykonywane wyłącznie 
w przypadkach szczególnie uprawnionych   
7B.1. Toksyczność ostra (podanie drogą pokarmową). Metoda 
stałej dawki wg części B.1.BIS załącznika [3]   
7B.2. Toksyczność ostra (podanie drogą pokarmową). Metoda 
klas ostrej toksyczności wg części B.1.TRIS załącznika [3]   
7B.3. Toksyczność ostra (inhalacyjna) wg części B.2 załącznika 
[3   
7B.4. Toksyczność ostra (narażenie przez skórę) wg części B.3 
załącznika [3]   
7B.5. Toksyczność dawki powtarzanej (28 dni, droga 
pokarmowa) wg części B.7 załącznika [3]  
7B.6. Toksyczność dawki powtarzanej (28 dni, droga 
inhalacyjna) wg części B.8 załącznika [3]   
7B.7. Toksyczność dawki powtarzanej (28 dni, po podaniu na 
skórę) zgodnie z częścią B.9 załącznika [3]  

8  rakotwórcze H7  8.1. Obserwacja działania rakotwórczego na zwierzętach 
testowych wg części B.32 załącznika [3]   
8.2. Obserwacja toksyczności przewlekłej i działania 
rakotwórczego na zwierzętach testowych lub metoda 
równoważna wg części B.33 załącznika [3]  

9  żrące H8  9A. Testy przesiewowe - Badanie pH odpadu ciekłego lub 
wyciągu wodnego z odpadu wg PN-90/C-04540.01 (Woda i ścieki 
- Badania pH, kwasowości i zasadowości. Oznaczanie pH wód 
i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwej 10 mikro-
sekund/cm i powyżej metodą elektrometryczną)   
9B. Badanie działania żrącego   
9B.1. Działanie żrące na skórę (test TER z użyciem skóry 
szczura) wg pkt 1.5 części B.40 załącznika [3] lub   
9B.2. Działanie żrące na skórę (test na modelu skóry ludzkiej)
wg pkt 1.7 części B.40 załącznika [3]  

10  zakaźne H9 [8]  10.1. Oznaczanie bakterii z rodzaju Clostridium wg PN-EN 26461-
1:2001 (Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe 
przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia).  
Część 1: Metoda namnażania w podłożu płynnym)   
10.2. Oznaczanie bakterii z rodzaju Pseudomonas aeruginosa wg 
PN 81/C-04615.26 (Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. 
Oznaczanie bakterii Pseudomonas aeruginosa metodą hodowli na 
pożywkach płynnych)   
10.3. Oznaczanie bakterii z rodzaju Salmonella wg PN-EN ISO 
6579:2003 (Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda 
wykrywania Salmonella spp).   
10.4. Oznaczanie bakterii z grupy coli, Escherichia coli wg PN 
75/C-04615.05 (Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. 
Oznaczanie bakterii grupy coli metodą fermentacyjną probówkową), 
PN 77/C-04615.07 (Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. 
Oznaczanie bakterii grupy coli typu kałowego (fekalnego) metodą 
fermentacyjną probówkową), PN-EN ISO 9308-1:2004 (Jakość 
wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii 
z grupy coli. Część 1: Metoda filtracji membranowej)   
10.5. Oznaczanie innych mikroorganizmów metodami 
specyficznymi dla ich rodzajów  
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11  działające szkodliwie na 
rozrodczość H10[9]  

11A. Test przesiewowy - Badanie wpływu na rozwój rozwielitek
[10]   
11B. Badania na zwierzętach: wykonywane wyłącznie 
w przypadkach szczególnie uprawnionych   
11B.1. Działanie toksyczne na rozrodczość w warunkach testu 
jednopokoleniowego wg części B.34. załącznika [3] lub   
17B.2. Działanie toksyczne na rozrodczość w warunkach testu 
dwupokoleniowego wg części B.35. załącznika [3]  

12  mutagenne H11[11]  12A. Testy na organizmach niższych i komórkach ssaków:   
12A.1. Mutagenność (test rewersji mutacji na bakteriach) wg 
części B.13/14 załącznika [3]   
12A.2. Mutagenność (test mutacji genowych na komórkach 
Saccharomyces cerevisiae) wg części B.15 załącznika [3]   
12.A.3. Mutagenność (test rekombinacji mitotycznych na 
komórkach Saccharomyces cerevisiae) wg części B.16 
załącznika [3]  
12A.4. Recesywne mutacje letalne związane z płcią 
u Drosophila melanogaster wg części B.20 załącznika [3]   
12A.5. Mutagenność - (test mutacji genowych na komórkach 
ssaków) wg części B.17 załącznika [3] lub   
12A.6. Test wymiany chromatyd siostrzanych in vitro wg części 
B.19 załącznika[3], lub   
12A.7. Mutagenność (test aberracji chromosomowych in vitro 
na komórkach ssaków) wg części B.10 załącznika [3]   
12A.8. Mutagenność (test aberracji chromosomowych na 
komórkach szpiku kostnego ssaków) wg części B.11 załącznika 
[3]   
12A.9. Mutagenność (test mikrojądrowy na erytrocytach 
ssaków in vivo) wg części B.12 załącznika [3]   
12B. Badania na ssakach: wykonywane wyłącznie 
w przypadkach szczególnie uprawnionych   
12B.1. Dominujące mutacje letalne u gryzoni wg części B.22 
załącznika [3] lub   
12B.2. Aberracje chromosomowe spermatogoniów ssaków wg 
części B.23 załącznika [3], lub   
12B.3. Test plamkowy u myszy wg części B.24 załącznika [3], 
lub   
12B.4. Test dziedzicznych translokacji u myszy wg części B.25 
załącznika [3]  

13  uwalniające toksyczne i 
wysoko toksyczne gazy 
H12  

Metoda badania dwuetapowa:   
13.A. I etap - Badanie palności (w kontakcie z wodą) wg części 
A.12 załącznika [3]   
13.B. II etap - tylko wówczas, gdy w etapie I nie jest możliwe 
ustalenie nazwy chemicznej wydzielającego się gazu   
13.B.1. Toksyczność ostra (inhalacyjna) wg części B.2 załącznika 
[3] lub   
13.B.2. Toksyczność dawki powtarzalnej (28 dni, droga 
inhalacyjna) wg części B.8 załącznika [3]  

14  H13 - wydzielające 
substancje o 
właściwościach od H1 
do H12  

Jak dla właściwości od H1 do H12  
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15  ekotoksyczne H14 [12]  15.1. Testy ekotoksyczności wg instrukcji zawartych 
w poszczególnych testach komercyjnych z wykorzystaniem bakterii
luminescencyjnych, glonów, pierwotniaków, wrotków i skorupiaków 
dostępnych w handlu w formie Toxkitów   
15.2. Hamowanie wzrostu glonów wg części C.3 załącznika [3]   
15.3. Toksyczność ostra (dla rozwielitek - Daphnia sp.) wg części 
C.2 załącznika [3]   
15.4. Toksyczność ostra (dla rzęsy wodnej - Lemna minor [13]   
15.5. Toksyczność ostra (dla ryb) wg części C.1 załącznika [3]  

 
Objaśnienia:  
[1] Wykonanie badania według opisu metody określonej w: 
a) załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody 
badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 
b) normach polskich (europejskich), 
c) innych udokumentowanych procedurach (patrz: objaśnienia w odnośnikach 7, 10 i 13). 
 [2] Badania wykonuje się wszystkimi wymienionymi metodami.  
[3] Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody 
badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 
 
[4] Wykonuje się badanie przynajmniej jedną z wymienionych metod.  
[5] Wybór metody powinien być dostosowany do przewidywanej drogi narażenia.  
[6] Do ustalenia, czy odpad posiada właściwości H5 lub H6, należy w pierwszej kolejności wykonać 
testy przesiewowe na bakteriach oraz takich organizmach, jak Lepidium sativum L., Daphnia sp., 
Eisenia foetida, ryby. Model badawczy powinien składać się minimum z dwóch testów, z których 
jednym powinien być test na rybach. W przypadku gdy w testach przesiewowych zostanie wykazana 
szkodliwość lub toksyczność badanego wyciągu wodnego z odpadów, wyniki mogą zostać dalej 
potwierdzone, o ile istnieje taka konieczność, w badaniach na ssakach.  
[7] Wykonanie wg następującego opisu metody - Oznaczenie aktywności cytotoksycznej na rzeżusze 
ogrodowej Lepidium sativum L.  
1. Wstęp  
1.1. Cel  
Celem badania jest określenie, czy odpad wykazuje aktywność cytotoksyczną na rzeżusze ogrodowej 
Lepidium sativum L.  
1.2. Zakres stosowania metody  
Metodę należy stosować do wstępnej oceny mającej za zadanie określenie, czy badany odpad 
wykazuje właściwości mitodepresyjne, objawiające się hamowaniem podziałów komórkowych 
organizmu testowego.  
1.3. Określenia:  
a) widoczna toksyczność - ogólne określenie opisujące wyraźne objawy toksyczności występujące po 
podaniu badanej substancji. Powinny one być wystarczające do oszacowania zagrożenia i powinny 
być takie, by można było oczekiwać, że wzrost podanej dawki spowoduje zmiany intensywności 
objawów toksyczności i prawdopodobnie śmiertelność,  
b) NER5 - najwyższe rozcieńczenie wodnego wyciągu z odpadu, który hamuje wydłużenie się korzeni 
o 5 % w stosunku do kontroli,  
c) NER50 - najwyższe rozcieńczenie wodnego wyciągu z odpadu, który hamuje wydłużenie się 
korzeni o 50 % w stosunku do kontroli,  
d) NER90 - najwyższe rozcieńczenie wodnego wyciągu z odpadu, który hamuje wydłużenie się 
korzeni o 90 % w stosunku do kontroli,  
e) LID (Lowest lneffective Dilution) - najmniejsze nieefektywne rozcieńczenie.  
1.4. Wytyczne ogólne  
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Naczynia do hodowli i szkło laboratoryjne należy myć wodnym roztworem detergentu, a następnie 
dokładnie płukać i sterylizować.  
1.5. Zasada metody  
Oznaczenie aktywności cytotoksyczności na rzeżusze ogrodowej Lepidium sativum L. polega na 
obserwacji reakcji organizmów testowych umieszczonych w badanych wyciągach wodnych odpadów. 
W etapie pierwszym określanym jako test wstępny ustalany jest rząd toksyczności wykorzystywany 
w etapie drugim zwanym testem właściwym, na podstawie którego określane są wartości 
następujących parametrów: NER5, NER50, NER90, LID.  
1.6. Odczynniki i roztwory:  
a) woda destylowana lub zdemineralizowana,  
b) wodny roztwór detergentu,  
c) salicylan sodowy,  
d) siarczan cynkowy,  
e) fenol,  
f) czerwień rutenowa (lub czerwień obojętna).  
1.7. Aparatura i przyrządy:  
a) urządzenia laboratoryjne do mieszania i rozcieńczania pożywki,  
b) źródło wody demineralizowanej lub destylowanej,  
c) autoklaw,  
d) pH-metr,  
e) lupa binokularowa z przyrządem mikrometrycznym o dokładności 0,1 mm,  
f) termostat,  
g) ezy lub inne narzędzia używane do przenoszenia nasion rzeżuchy,  
h) naczynia z czystego szkła lub plastiku (najlepsze naczynie to szalka Petriego o średnicy 10 cm).  
2. Wybór i przygotowanie organizmów testowych  
2.1. Charakterystyka organizmu testowego  
Roślina o wysokości 30-60 cm, naga, posiada białe kwiaty. Łuszczynki szeroko oskrzydlone, 
opatrzone bardzo krótką szyjką, nieprzewyższającą wycięcia szczytowego łuszczynki.  
2.2. Uzyskiwanie i wybór organizmu testowego  
Nasiona rzeżuchy ogrodowej Lepidium sativum L. lub roślina mogą być uzyskane ze źródeł 
komercyjnych lub laboratoriów badawczych. Organizm testowy musi być bezbłędnie zidentyfikowany 
i zatwierdzony taksonomicznie przed użyciem.  
2.3. Laboratoryjna hodowla organizmów testowych  
2.3.1. Uzyskiwanie i przygotowanie organizmów do testów  
Nasiona rzeżuchy należy wysiać na bibułę zwilżoną wodą destylowaną lub wodą zdemineralizowana. 
Inkubować w cieplarce w temperaturze 25±0,5 °C przez 17-24 h.  
2.3.2. Selekcja organizmów do testów  
Do badań stosowane są tylko te organizmy w ilości 25 sztuk na jedno stężenie, u których wzrost 
korzeni po 17-24 h kiełkowania wynosi około 1 mm.  
2.3.3. Woda do przygotowania roztworów potrzebnych do analizy  
Do przygotowania roztworów do analizy wykorzystywana jest woda destylowana 
(zdemineralizowana).  
2.3.4. Oświetlenie  
Podczas inkubacji i w czasie trwania testu wskazany jest brak oświetlenia.  
2.3.5. Temperatura  
Podczas inkubacji i w czasie trwania testu wskazane jest utrzymywanie temperatury na poziomie 
25+0,5 °C.  
3. Metodyka wykonania testu  
3.1. Wytyczne ogólne  
W testach przesiewowych należy użyć ustalonych z góry stężeń, by ustalić, czy próbka jest toksyczna 
w porównaniu z roztworem kontrolnym; jeżeli próbka jest toksyczna, należy wykonać test wstępny, 
który ma na celu ustalenie rzędu toksyczności badanych wyciągów wodnych odpadów.  
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Do testu należy używać naczyń z czystego szkła lub tworzywa sztucznego; najlepszym naczyniem jest 
szalka Petriego o średnicy 10 cm; przed użyciem każde naczynie należy dokładnie umyć wodnym 
roztworem detergentu, a następnie dokładnie 3 razy płukać wodą wodociągową, 1 raz wodą 
destylowaną; ezy lub inne narzędzie używane do przenoszenia nasion rzeżuchy powinny zostać 
usunięte po użyciu lub starannie umyte i wysterylizowane przed ponownym użyciem.  
Parametry testu - warunki środowiskowe powinny odpowiadać tym, jakie panują podczas 
przygotowania organizmów testowych (ust. 2).  
Utrwalanie i wybawianie strefy korzeniowej - po inkubacji w celu utrwalenia badanego materiału 
skiełkowane nasiona rzeżuchy należy przenieść do utrwalacza o następującym składzie:  
- salicylan sodowy - 2,0 g  
- siarczan cynkowy - 2,0 g  
- fenol - 0,5 g  
- woda destylowana - 100,00 cm3  
czas utrwalania wynosi 1/2 godziny lub dłużej; po tym czasie kiełki należy przemyć w wodzie, 
a następnie włożyć do roztworu czerwieni rutenowej w stosunku 1:5 000 na szkiełku przedmiotowym, 
w celu wybarwienia strefy korzeniowej; do wybarwienia może być również zastosowana czerwień 
obojętna, ale daje gorsze rezultaty. Pomiarów długości korzeni dokonuje się pod lupą binokularową 
przy użyciu przyrządu mikrometrycznego z dokładnością do 0,1 mm.  
3.2. Test wstępny  
Test ten powinien być przeprowadzany w celu ustalenia, czy test ostateczny jest potrzebny, i po to, 
aby określić rozcieńczenie roztworów dla testu ostatecznego. W testach ustalania rzędu toksyczności 
wykonuje się próby wstępne, sporządzając szereg rozcieńczeń badanych wyciągów wodnych 
z zastosowaniem ilorazu postępu geometrycznego równego 5.  
3.3. Test właściwy  
Celem tego testu jest określenie NER5, NER50, NER90, LID dla wzrostu korzenia rzeżuchy.  
3.3.1. Metodyka wykonania testu:  
a) do testu należy przygotować, na bazie uzyskanych wyników z testu wstępnego, 5 rozcieńczeń 
próbki (nie licząc kontroli) o malejącym rozcieńczeniu, przy zastosowaniu ilorazu postępu 
geometrycznego rozcieńczeń od 0,5 do 2,0; w analizie uwzględnia się te rozcieńczenia wyciągu 
wodnego, które w sposób statystycznie istotny (L = 0,05) hamują wzrost (wydłużenie się) korzeni 
w stosunku do prób kontrolnych; (najlepiej przygotować serię rozcieńczeń, w których środkowe 
powoduje około 50 % inhibicję wzrostu, a najniższe i najwyższe skutkują około 90 i 10 % efektem 
inhibicji),  
b) dla każdego rozcieńczenia i kontroli powinny być wykonane co najmniej 3 powtórzenia, każde 
zawierające 10 cm3 badanego roztworu,  
c) wprowadzić kontrolę negatywną zawierającą jedynie wodę lub 1 % metylocelulozę.  
3.3.2. Wyniki testu  
Pod wpływem związków cytotoksycznych występuje inhibicja procesów podziałowych komórek 
merystomatycznych, co prowadzi do zahamowania wzrostu organów rzeżuchy ogrodowej Lepidium 
sativum L. W teście bierze się pod uwagę długość korzeni badanego organizmu. Jeżeli w wysokich 
rozcieńczeniach występuje stymulacja, a nie inhibicja wzrostu rzeżuchy, należy zanotować to 
zjawisko, jeżeli ma miejsce.  
4. Obliczanie wyników oznaczenia  
4.1. W testach przesiewowych kluczowym pytaniem jest, czy próbka jest toksyczna, czy stymulująca 
w porównaniu z próbą kontrolną.  
4.2. Toksyczność (lub stymulację) należy określić jako procent inhibicji (lub stymulacji) w odniesieniu 
do kontroli:  
% l = 100 · (Lk-Lt)/Lk, gdzie:  
Lk i Lt są średnimi długościami korzeni odpowiednio w kontroli i próbie testowej; otrzymane wyniki 
służą do obliczenia NER5, NER50, NER90, LID.  
4.3. Między logarytmami rozcieńczeń związków i efektem działania występuje w przybliżeniu rozkład 
normalny, do obliczeń stosuje się przybliżoną metodą statystyczną wg Kadłubowskiego; wyniki 
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dzielone są na dwie grupy o inhibicji mniejszej i większej od 50 %, po czym obliczane są średnie dla 
tych grup.  
4.4. Należy określić NER5, NER50, NER90, LID oraz wartość S20 za pomocą metody statystycznej 
lub graficznej; nachylenie zależności rozcieńczenie-reakcja jest specyficzne dla danego odpadu 
i dlatego może być cenną informacją.  
5. Kontrola jakości  
Negatywna próbka kontrolna jest konieczna do kontroli jakości. Test jest nie do zaakceptowania, jeżeli 
więcej niż 10 % kontrolnych osobników wykazuje zmiany patologiczne.  
[8] Dla odpadów, co do których istnieje podejrzenie, że zawierają czynniki zakaźne, należy wytypować 
mikroorganizmy wskaźnikowe reprezentujące grupę organizmów odpowiedzialnych za tę właściwość 
odpadów. W badaniach tych zaleca się, zgodnie z wybraną grupą wskaźnikową, wykorzystanie testów 
dotyczących jakościowej analizy bakterii. Decyzja o wyborze grupy poszukiwanych drobnoustrojów 
powinna być podejmowana z udziałem laboratorium rekomendującego się doświadczeniem 
w mikrobiologicznych badaniach środowiskowych.  
[9] Podstawowy jest test z rozwielitkami.  
[10] Wykonanie wg następującego opisu metody - Badanie wpływu na rozród rozwielitek (Daphnia 
magna)  
1. Wstęp  
1.1. Cel  
Celem badania jest określenie wpływu wyciągu wodnego badanych odpadów na rozród rozwielitek 
(Daphnia magna).  
1.2. Zasada metody  
Rozwielitki umieszcza się w wyciągu wodnym badanego odpadu w różnych rozcieńczeniach. 
Notowana jest liczba urodzonych osobników w przeliczeniu na jedną samicę, która przeżyta kontakt 
z badaną próbką. Tę liczbę następnie porównuje się z potencjałem rozrodczym rozwielitek z próbek 
kontrolnych.  
2. Charakterystyka organizmu testowego  
Dafnie sp. są małymi słodkowodnymi skorupiakami o ciele spłaszczonym bocznie, okrytym, 
z wyjątkiem głowy, przezroczystym pancerzem, zakończonym kolcem. Na głowie znajdują się ciemno 
pigmentowane, ruchliwe oko oraz krótkie czułki pełniące funkcję lokomotoryczną. Dzięki 
przezroczystości pancerza widoczne są niektóre narządy wewnętrzne.  
2.1. Uzyskiwanie i wybór organizmu testowego  
Daphnia sp. może być uzyskana ze źródeł komercyjnych, laboratoriów badawczych lub z terenu 
naturalnego. Od 20 do 30 rozwielitek wystarczy do założenia hodowli. Organizm musi być bezbłędnie 
zidentyfikowany i zatwierdzony taksonomicznie przed użyciem.  
2.2. Określenia  
a) NER - najwyższe rozcieńczenie wodnego wyciągu z odpadu, które działa szkodliwie na 
rozrodczość,  
b) LID (Lowest lneffective Dilution) - najmniejsze nieefektywne rozcieńczenie.  
2.3. Laboratoryjna hodowla organizmów testowych  
Hodowle należy prowadzić zgodnie z metodyką zawartą w rozdz. C.2 załącznika (patrz: objaśnienia 
w odnośniku 1 pkt a).  
2.4. Pokarm i sposób karmienia organizmów testowych  
Rozwielitki należy karmić mieszaniną zielonych glonów i drożdżami. Najlepiej, jeśli w skład glonów 
wchodzić będą Selenastrum capricornutum, Scenedesmus subspicatus i ewentualnie Chlorella sp.  
2.4.1. Mieszanina glonów z drożdżami; aby przygotować mieszaninę glonów, należy je odwirować, 
przepłukać w przefiltrowanej wodzie ze zbiornika naturalnego (wodę przepuścić przez filtr 0,22 � m) 
lub w przefiltrowanej pożywce, na której rosną glony, i ponownie odwirować; należy pamiętać, że 
podawanie pokarmu w nadmiarze może powodować wyczerpywanie się tlenu, a następnie śmierć 
organizmów;  
rozwielitki należy karmić, używając sterylnej pipety Pasteura, dodając:  
- do organizmów � 9 do 10 dni - 2 krople każdych glonów i drożdży,  
- do organizmów 9- ÷ 10-dniowych - 1 kroplę każdych glonów i drożdży,  
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na dwa dorosłe osobniki, zaokrąglając, jeżeli jest nieparzysta ilość rozwielitek; na koniec tygodnia 
pracy (np. w piątek) dodać 1 dodatkową kroplę każdych glonów i drożdży na każdą zlewkę z hodowlą; 
jeżeli tylko 2 z 3 gatunków glonów są wykorzystywane do karmienia, należy dodać proporcjonalnie 
więcej z tych 2 glonów.  
2.4.2. Karmienie jednym gatunkiem glonów; 7-dniowa hodowla glonów np. Selenastrum capricornutum 
powinna zawierać 4-5 mln komórek w 1 cm3; należy zmieszać 7-dniową hodowlę glonów z hodowlą 3-
dniową w stosunku objętościowym 2:1; wirować komórki glonów, a następnie zawiesić je w wodzie 
wodociągowej średnio twardej lub twardej tak, aby w 1 cm3 było w przybliżeniu 10 mln komórek; 
dziennie należy dostarczyć rozwielitkom w przybliżeniu 300 000 komórek glonów na 1 cm3 hodowli, 
czyli dodać ok. 30 cm3 zawiesiny komórek do 1 dm3 hodowli.  
3. Metodyka wykonania testu  
3.1. Test trwa 21 dni, czyli 5 wylęgów.  
3.2. Liczba zwierząt używanych do badania wynosi 60 sztuk.  
3.3. Osobniki umieszcza się pojedynczo w 100 cm3 zlewce z 60-80 cm3 testowanego roztworu; 
wykonuje się 10 powtórzeń dla pięciu testowanych stężeń oraz 10 prób kontrolnych; co 2 lub 3 dni 
należy policzyć osobniki, które przeżyły, i nowo narodzone; potem dorosłe osobniki przenosi się do 
świeżego roztworu testowanej substancji, a młode usuwa się.  
4. Obliczanie wyników oznaczenia  
Danych uzyskanych w wyniku badania reprodukcji używa się do określenia największego 
rozcieńczenia wyciągu wodnego odpadu potrzebnego do wywołania szkodliwego efektu (NER) oraz 
najmniejszego rozcieńczenia niepowodującego możliwego do zaobserwowania efektu (LID). 
Porównuje się liczbę urodzonych osobników w przeliczeniu na samicę, która przeżyła kontakt 
z testowaną substancją, z potencjałem rozrodczym osobników użytych do badania kontrolnego.  
[11] Podstawowe testy przesiewowe należy wykonać na bakteriach, liniach komórkowych ssaków lub 
komórkach drożdży. Model badawczy powinien składać się z dwóch testów, tj. jednego na komórkach 
prokariotycznych i jednego na komórkach eukariotycznych.  
[12] Należy wykonać testy na bakteriach, na formach młodocianych bezkręgowców i glonów (zestawy 
komercyjne), oraz na żywych organizmach roślinnych Lemna minor i zwierzęcych, takich jak Daphnia 
sp., ryby. Model badawczy powinien składać się z testów dla organizmów na różnych poziomach 
troficznych.  
[13] Wykonanie wg następującego opisu metody - Oznaczenie toksyczności ostrej na rzęsie wodnej 
Lemna minor.   
1. Wstęp  
1.1. Cel  
Celem badania jest określenie wysokości stężeń toksycznych wyciągu wodnego badanych odpadów 
na rzęsie wodnej Lemna minor.  
1.2. Zakres stosowania metody  
Metodę należy stosować do badania fitotoksyczności badanych odpadów na rzęsie, która jest 
idealnym organizmem do tego typu badania. Ponieważ większość wyciągów wodnych jest barwnych 
i/lub mętnych, przez co sprawiają trudności w badaniu toksyczności z użyciem glonów bez 
uprzedniego przesączenia, które obniża integralność próbki. W dodatku niektóre próbki zawierają 
labilne składniki i wymagają metod odnawialnych lub przepływowych. Testy na glonach mogą być 
nieodpowiednie do takich próbek, podczas gdy toksyczność badana na rzęsie może być łatwo 
modyfikowana innymi metodami.  
Test toksyczności na rzęsie wodnej jest przydatny, szczególnie do określania fitotoksyczności na 
powierzchni rozdziału powietrze-woda, gdzie substancje powierzchniowo czynne, oleje i tłuszcze oraz 
toksyczne organiczne związki mogą się gromadzić. Test ten jest też użyteczny do określania 
toksyczności metali, związków organicznych, ścieków przemysłowych i miejskich. Ogólnie jest 
określany jako prosty, czuły i wydajny test.  
1.3. Określenia:  
a) toksyczność ostra - obejmuje szkodliwe skutki występujące w określonym czasie po podaniu 
pojedynczej dawki wyciągu,  
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b) widoczna toksyczność - ogólne określenie opisujące wyraźne objawy toksyczności; powinny one 
być wystarczające do oszacowania zagrożenia i powinny być takie, by można było oczekiwać, że 
obniżenie rozcieńczenia spowoduje zmiany intensywności objawów toksyczności i prawdopodobnie 
śmiertelność,  
c) NER5 - najwyższe rozcieńczenie wodnego wyciągu z odpadu, który hamuje wydłużenie się korzeni 
o 5 % w stosunku do kontroli,  
d) NER50 - najwyższe rozcieńczenie wodnego wyciągu z odpadu, który hamuje wydłużenie się 
korzeni o 50 % w stosunku do kontroli,  
e) NER90 - najwyższe rozcieńczenie wodnego wyciągu z odpadu, który hamuje wydłużenie się 
korzeni o 90 % w stosunku do kontroli,  
f) LID (Lowest lneffective Dilution) - najmniejsze nieefektywne rozcieńczenie,  
g) S20 - największa wartość czynnika rozcieńczającego, dla którego stwierdza się 20 % efekt 
stymulacji.  
1.4. Wytyczne ogólne  
1.4.1. Naczynia do hodowli i szkło laboratoryjne należy myć wodnym roztworem detergentu, 
a następnie dokładnie płukać.  
1.4.2. Używać statycznych, odnawialnych lub przepływowych metod. Zwykle, jeśli roztwór jest stabilny 
(np. roztwór z małą ilością mikroorganizmów, wysokim stężeniem toksycznych metali lub małej 
lotności), używa się testu statycznego. Jeżeli próbki są niestabilne, użyć odnawialnej (codziennie) lub 
przepływowej metody.  
1.5. Zasada metody  
Oznaczenie fitotoksyczności na rzęsie wodnej Lemna minor polega na obserwacji reakcji organizmów 
testowych umieszczonych w wyciągu wodnym badanych odpadów. W etapie pierwszym określanym 
jako test wstępny ustalany jest rząd toksyczności wykorzystywany w etapie drugim zwanym testem 
właściwym, na podstawie którego określane są wartości następujących parametrów: NER5, NER50, 
NER90, LID oraz wartość S20.  
1.6. Odczynniki i roztwory:  
a) roztwór podstawowy A:  
- NaNO3  
- NaHNO3  
- K2HPO4,  
b) roztwór podstawowy B:  
- CaCl2*2H2O  
- MgCl2  
- Na2EDTA*2H2O  
- MnCl2,  
c) roztwór podstawowy C:  
- MgSO4*7H2O  
- H3BO3  
- Na2MoO4*2H2O  
- ZnCl2  
- CoCl2  
- CuCl2,  
d) woda demineralizowana lub destylowana,  
e) wodny roztwór detergentu.  
1.7. Aparatura i przyrządy:  
a) urządzenia laboratoryjne do mieszania i rozcieńczania pożywki,  
b) źródło wody demineralizowanej lub destylowanej,  
c) autoklaw,  
d) pH-metr,  
e) ręczny obiektyw lub mikroskop selektywny,  
f) akwaria hodowlane - 15 l naczynia (np. akwarium) lub nierdzewna stalowa miska,   
g) lodówka,  
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h) oświetlenie zapewniające stałe białe jarzeniowe światło (2 150-4 300 luksów),   
i) ezy lub inne narzędzia używane do przenoszenia rzęsy.  
j) 250 cm3 szklane zlewki lub kolbki Erlenmayera (dość duże, aby zmieścić 150 cm3 roztworu 
testowego i kolonie rzęsy); uwaga: wszystkie naczynia powinny być tego samego typu i wielkości;   
k) aparatura do pomiarów fizykochemicznych testowanych substancji chemicznych lub ich mieszanin. 
  
2. Wybór i przygotowanie organizmów testowych  
2.1. Charakterystyka organizmu testowego  
Drobna roślina wodna o płaskich, bezlistnych kolistych pędach lub odwrotnie jajowatych średnicy 2-3 
mm złożonych z części tzw. połci z korzonkami. Rzadko spotykane - kwiaty jednopłciowe bez okwiatu; 
męski z jednego pręcika, żeński z jednego słupka.  
2.2. Uzyskiwanie i wybór organizmu testowego  
Rzęsa wodna Lemna minor może być uzyskana ze źródeł komercyjnych, laboratoriów badawczych 
lub z terenu naturalnego. Organizm musi być bezbłędnie zidentyfikowany i zatwierdzony 
taksonomicznie przed użyciem. Innym, preferownym przez niektórych biologów gatunkiem rzęsy jest 
L. gibba, L. perpusilla, L. pencicostata, L. polyrrhiza, które mogą być używane z sukcesem po 
modyfikacjach procedury.  
2.3. Laboratoryjna hodowla organizmów testowych  
2.3.1. Hodowla organizmów testowych  
Środowisko wzrostu roślin w warunkach kontrolnych powinno być prowadzone w odpowiednich 
pomieszczeniach lub na zamkniętych obszarach umożliwiających utrzymanie odpowiedniej ilości 
pojemników testowych.  
Należy aklimatyzować nową hodowlę rzęsy do otoczenia testowego co najmniej przez 2 tygodnie 
przed rozpoczęciem badań. Ta hodowla rośnie energicznie i zapewnia prawie niewyczerpany zapas 
dla testów prowadzonych w odpowiednich warunkach. Hodowla uzyskana z jednej wyizolowanej 
rośliny powinna posłużyć do zaszczepienia wszystkich kolb użytych w opisywanym teście.  
Aby przygotować 10 dm3 roztworu do hodowli, należy dodać 100 cm3 każdego roztworu 
podstawowego składników pokarmowych A, B i C (tabela 1) do demineralizowanej lub innej 
odpowiedniej wody (np. wody destylowanej). Dodać rozcieńczony (1/4 mocy) roztwór do hodowli raz 
w tygodniu. Głębokość wody powinna wynosić co najmniej 40 mm.  
Raz w miesiącu przenieść zapasową hodowlę do świeżo przygotowanego roztworu składników 
odżywczych.  
2.3.2. Uzyskiwanie i przygotowanie organizmów do testów  
Szczepy hodowlane powinny być rozmnażane w akwariach przez okres dwóch tygodni (z koniecznym 
przerzedzaniem) przed użyciem w teście. Rośliny użyte w teście powinny być okresowo 
selekcjonowane z akwariów hodowlanych. Zaszczepienie powinno być wykonane roślinami 
pochodzącymi z hodowli młodszych niż dwutygodniowe.  
2.3.3. Selekcja organizmów do testów  
Wybrać okazy rzęsy z hodowli, które rosły w tych samych warunkach. Uciąć wszystkie korzenie, by 
zredukować skażenie glonami, jeśli jest taka konieczność. Należy posegregować roślinki o podobnej 
wielkości, a liczba roślinek i listków powinna być taka sama lub możliwie taka sama w każdym 
naczyniu. Używać jedynie zdrowych roślin zawierających dwa liście o takich samych lub podobnych 
rozmiarach. Alternatywnie 4 rośliny 3-listne lub 3 rośliny 4-listne. Zalecane jest, by w każdym naczyniu 
znalazło się co najmniej 12, ale nie więcej niż 16 listków. Roślinki są eksponowane w zamkniętych 
naczyniach na równe objętości każdego rozcieńczenia badanej próbki na okres 7 dni.  
2.3.4. Choroby i drapieżniki  
Choroby, roślinożerne owady lub inne szkodniki zwykle nie sprawiają problemów w hodowlach rzęsy. 
Jeżeli w hodowli wystąpią jakiekolwiek zmiany chorobowe, należy ją zniszczyć i rozpocząć nową. 
Wskazane jest utrzymywanie kilku hodowli izolowanych od siebie.  
2.3.5. Woda do hodowli (pożywka) i do przygotowania roztworów potrzebnych do analizy  
Woda do rozcieńczeń i woda do prób kontrolnych jest identyczna z roztworem substancji odżywczych 
do hodowli rzęsy. Ten roztwór należy przygotować według tabel nr 1 i nr 2.  
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Tabela nr 1  

Odczynnik  Stężenie  

Roztwór A  

NaNO3  25,5 g/dm3  

NaHCO3  15,0 g/dm3  

K2HPO4  1,04 g/dm3  

Roztwór B  

CaCl2*2H2O  4,41 g/dm3  

MgCl2  5,7 g/dm3  

FeCl3  0,096 g/dm3  

Na2EDTA*2H2O  0,3 g/dm3  

MnCl2  0,264 g/dm3  

Roztwór C  

MgSO4*7H2O  14,7 g/dm3  

H3BO3  0,186 g/dm3  

Na2Mo04*2H20  7,26 mg/dm3  

ZnCl2  3,27 mg/dm3  

CoCl2  0,78 mg/dm3  

CuCl2  0,009 mg/dm3  

 
 
Tabela nr 2  

  Pierwiastek  Stężenie końcowe  

  Roztwór A  

  N  42,0 mg/dm3  

  Na  110,0 mg/dm3  

  C  21,4 mg/dm3  

  K  4,69 mg/dm3  

  P  1,86 mg/dm3  

  Roztwór B  

  Ca  12,0 mg/dm3  

  Mg  29,0 mg/dm3  

  Fe  0,33 mg/dm3  

  Mn  1,15 mg/dm3  

  Roztwór C  

  S  19,1 mg/dm3  

  B  325 µg/dm3  

  Mo  28,8 µg/dm3  

  Zn  15,7 µg/dm3  

  Co  3,54 µg/dm3  

  Cu  0,04 µg/dm3  

 
Uwagi:  
Do przygotowania pożywki dodać 1 cm3 każdego roztworu do 100 cm3 dejonizowanej wody. Ustalić 
pH na poziomie 7,5-8,0.  
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Aby przygotować 10 dm3 roztworu do hodowli, dodać 100 cm3 każdego roztworu podstawowego 
składników pokarmowych A, B i C (tabela nr 1) do demineralizowanej lub innej odpowiedniej wody (np. 
wody destylowanej).  
Pożywka powinna zostać zrobiona przed każdym transferem kultur rzęsy i do przygotowania nowych 
roztworów podczas prowadzenia testów. Jeżeli jest przygotowywana z wyprzedzeniem, powinna być 
trzymana w lodówce.  
2.3.6. Oświetlenie  
Należy zapewnić stałe chłodne, białe jarzeniowe światło (2 150-4 300 luksów) na powierzchni wody. 
Natężenie światła powinno być mierzone w całym obszarze inkubacji i nie powinno się różnić więcej 
niż 15 % od wybranego natężenia światła.  
2.3.7. Temperatura  
Hodowlę należy prowadzić w pomieszczeniu o czystym powietrzu, w którym utrzymywana będzie 
temperatura 25±2 °C.  
2.3.8. Naczynia do hodowli  
Należy hodować rzęsę w 15 l naczyniu, np. akwarium lub nierdzewnej stalowej misce:   
a) po założeniu hodowli należy każde naczynie czyścić czystą gąbką w celu usunięcia martwej rzęsy 
i płukać destylowaną lub demineralizowaną wodą.  
b) raz w miesiącu, podczas wymiany wody, należy umyć każde naczynie wodnym roztworem 
detergentu; po umyciu dokładnie wypłukać 3 razy wodą wodociągową, a następnie wodą do hodowli 
w celu usunięcia resztek detergentu,  
c) ezy lub inne narzędzie używane do przenoszenia rzęsy powinny zostać usunięte po użyciu lub 
starannie umyte i wysterylizowane przed ponownym użyciem.  
3. Metodyka wykonania testu  
3.1. Wytyczne ogólne  
W testach przesiewowych należy użyć ustalonych z góry rozcieńczeń do ustalenia, czy próbka jest 
toksyczna w porównaniu z roztworem kontrolnym; jeżeli próbka jest toksyczna, należy wykonać test 
wstępny, który ma na celu ustalenie rzędu toksyczności badanych wyciągów wodnych odpadów.  
Naczynia używane w testach to 250 cm3 szklane zlewki lub kolbki Erlenmeyera, dość duże, by 
zmieścić 150 cm3 roztworu testowego i kolonie rzęsy, bez stłoczenia w czasie trwania testu; wszystkie 
naczynia powinny być tego samego typu i wielkości; pomimo że wykonuje się co najmniej 3 
powtórzenia, czasami mogą być konieczne większe naczynia, by pomieścić dodatkowe kolonie 
i objętości badanych roztworów; stosunek objętości badanego roztworu do objętości naczynia nie 
powinien przekroczyć 2:5; dla każdego badanego rozcieńczenia i kontroli należy wykonać tyle samo 
powtórzeń. Warunki środowiskowe powinny odpowiadać tym, jakie panują podczas hodowli 
organizmów testowych (ust. 2).  
3.2. Test wstępny  
Test ten powinien być przeprowadzany w celu ustalenia, czy test ostateczny jest potrzebny, i po to, 
aby określić rozcieńczenie roztworów dla testu ostatecznego. W testach ustalania rzędu toksyczności 
wykonuje się próby wstępne, sporządzając szereg rozcieńczeń badanych wyciągów wodnych 
z zastosowaniem ilorazu postępu geometrycznego równego 10, np. 10 %, 1 %, 0,1 %.  
Jeżeli test wstępny pokazał, że najniższe rozcieńczenie wyciągu wodnego z badanej próbki odpadu 
nie wpłynęło niekorzystnie na rzęsę, oznacza to, że wyciąg wodny badanego odpadu nie jest 
fitotoksyczny.  
3.3. Test właściwy  
Celem tego testu jest określenie NER5, NER50, NER90, LID, S20 dla wzrostu rzęsy, bazując na 
określeniu całkowitej liczby listków, tempie wzrostu i/lub śmiertelności listków.  
3.3.1. Metodyka wykonania testu:  
a) do testu należy przygotować, na bazie uzyskanych wyników z testu wstępnego, 5 rozcieńczeń 
próbki wyciągu wodnego (nie licząc kontroli) o malejącym rozcieńczeniu, przy zastosowaniu ilorazu 
postępu geometrycznego rozcieńczeń od 0,5 do 2,0, np. 10 %, 5 %, 2,5 %:  
- zakres rozcieńczeń badanego wyciągu powinien być dobrany tak, aby w najmniejszym rozcieńczeniu 
miało to wpływ na co najmniej 90 % listków rzęsy wodnej, a w najwyższym na nie więcej niż 5 % 
listków, w porównaniu z kontrolami,  
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- zakres rozcieńczeń powinien zostać dobrany tak, aby można było wykreślić krzywą odpowiedzi na 
rozcieńczenia, pomiędzy NER5 a NER90,  
b) dla każdego rozcieńczenia i kontroli powinny być wykonane co najmniej 3 powtórzenia, każde 
zawierające 150 cm3 badanego roztworu lub tyle, by wystarczyło do uzyskania wyniku przy stosunku 
wielkości naczyń 2:5; można zastosować mniej powtórzeń zawierających większą liczbę kolonii, ale 
pojemniki testowe i objętości roztworów muszą zostać odpowiednio przystosowane,  
c) wprowadzić kontrolę negatywną zawierającą jedynie roztwór substancji pokarmowych lub 
zmodyfikowany roztwór,  
d) pożywka i badane roztwory czasem muszą być wymieniane w 3. lub 5. dniu prowadzenia testu lub 
jeśli zaistnieje taka potrzeba częściej, by zapobiec brakom substancji odżywczych lub wyczerpaniu 
badanej substancji chemicznej; okresowe odnowienie pomoże zachować stałe ekspozycyjne stężenia 
badanej substancji przez czas trwania testu dla składników, które są niestabilne w wodzie.  
3.3.2. Wyniki testu:  
a) najpowszechniej używaną i pozornie wiarygodną metodą oceniania jest wzrost listków; aby 
zmierzyć wzrost listków, należy policzyć każdy dostrzegalny sterczący pączek, podczas oglądania pod 
ręcznym obiektywem lub sekcyjnym mikroskopem; ta nieniszcząca metoda zezwala na powtarzanie 
obserwacji tego samego roztworu; obserwacje wyglądu i liczby listków należy wykonywać w dniach 0., 
3., 5. i 7.; w dniu 7. określana jest całkowita liczba żywych i/lub martwych listków; mikroskop sekcyjny 
ułatwi obserwacje; należy wykreślić krzywe odpowiedzi na stężenia; krzywe odpowiedzi na stężenie 
są kreślone dla całkowitej liczby listków, tempa wzrostu (jako liczba listków na dzień) i śmiertelności 
(procent martwych listków); te krzywe mogą stanowić podstawę do określania NER5, NER50, NER90, 
LID, S20; należy zapisać jakiekolwiek zmiany w rozwoju lub wyglądzie listków, takie jak:  
- wzrost ich ilości (listek jest liczony bez względu na rozmiar)  
- zmniejszenie się rozmiaru  
- chlorozę (utratę pigmentu/żółknięcie)  
- nekrozy (martwe miejsca)  
- zniszczenie korzenia  
- utratę pływalności  
- wypukłości (w kształcie łuku lub opuchlizna)  
- tonięcie listków  
- rozpad kolonii  
porównanie chorych listków z okazami w próbie kontrolnej posłuży do ustalenia LID (rozcieńczenia 
niewywołującego zauważalnego efektu),  
b) inne metody, które mogą być oszacowane w tym teście i które wskazałyby na inhibicję wzrostu:  
- pobór węgla C14  
- zawartość chlorofilu a, b, c  
- zawartość biomasy  
- powierzchnia listków  
- liczba kolonii, liczba korzeni  
- długość korzeni,  
c) powinny być też zapisane każde dodatkowe obserwacje, takie jak sedymentacja roztworu 
testowego lub inne anomalia,  
d) niektóre substancje zawarte w wyciągu wodnym raczej stymulują, niż inhibitują wzrost rzęsy; 
zanotować taki efekt, jeżeli występuje.  
4. Obliczenie wyników oznaczenia  
4.1. W testach przesiewowych kluczowym pytaniem jest, czy próbka jest toksyczna, czy stymulująca 
w porównaniu z próbą kontrolną.  
4.2. Toksyczność (lub stymulację) należy określić jako procent inhibicji (lub stymulacji) w odniesieniu 
do kontroli:  
% l = 100 · (Lk-Lt)/Lk, gdzie:  
Lk i Lt są średnimi długościami korzeni odpowiednio w kontroli i próbie testowej; otrzymane wyniki 
służą do obliczenia NER5, NER50, NER90, LID.  
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4.3. Wyniki badań rozstrzygających mogą być zobrazowane przy użyciu liniowych, półlogarytmicznych 
lub logarytmicznych wykresów. Typowa relacja rozcieńczenie-efekt jest esowata.  
4.4. Należy określić NER5, NER50, NER90, LID oraz wartość S20 (rozcieńczenie powodujące 20 % 
efekt stymulacji) za pomocą metody statystycznej lub graficznej; nachylenie zależności rozcieńczenie-
reakcja jest specyficzne dla danego odpadu i dlatego może być cenną informacją.  
5. Kontrola jakości  
Negatywna próbka kontrolna jest konieczna do kontroli jakości. Test jest nie do zaakceptowania, jeżeli 
więcej niż 10 % kontrolnych osobników umrze lub okaże niekorzystne symptomy. W normalnych 
warunkach czas podwojenia się dla rzęsy wynosi mniej niż 2 doby. Jeżeli próbka kontrolna wykazuje 
mniej niż dwukrotny wzrost listków w 96 godzin, test jest nie do przyjęcia.  
 

Załącznik nr 3 
 
STĘŻENIA SKŁADNIKÓW 

Lp.  Substancje  
Stężenie, dla którego uznaje 
się że odpad nie posiada 
składników  

1  Jedna lub więcej substancji wysoce toksycznych [1]  łączne stężenia - poniżej 0,1 % 

2  Jedna lub więcej substancji toksycznych [1]  łączne stężenia - poniżej 3 %  

3  Jedna lub więcej substancji szkodliwych [1]  łączne stężenia - poniżej 25 %  

4  Jedna lub więcej substancji żrących określonych jako R35 
[1]  

łączne stężenia - poniżej 1 %  

5  Jedna lub więcej substancji żrących określonych jako R34 
[1]  

łączne stężenia - poniżej 5 %  

6  Jedna lub więcej substancji drażniących określonych jako 
R41 [1]  

łączne stężenia - poniżej 10 %  

7  Jedna lub więcej substancji drażniących określonych jako 
R36, R37 i R38 [1]  

łączne stężenia - poniżej 20 %  

8  Jedna substancja rakotwórcza kategorii 1 lub 2 [1]  stężenie - poniżej 0,1 %  

9  Jedna substancja rakotwórcza kategorii 3 [1]  stężenie - poniżej 1 %  

10  Jedna substancja szkodliwa na rozrodczość kategorii 1 lub 2 
określona jako R60, R61 [1]  

stężenie - poniżej 0,5 %  

11  Jedna substancja szkodliwa na rozrodczość kategorii 3 
określona jako R62, R63 [1]  

stężenie - poniżej 5 %  

12  Jedna substancja mutagenna kategorii 1 lub 2 określona 
jako R46 [1]  

stężenie - poniżej 0,1 %  

13  Jedna substancja mutagenna kategorii 3 określona jako R40 
[1]  

stężenie - poniżej 1 %  

 
 
Objaśnienie:  
[1] Określone na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 
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Uzasadnienie 
 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2  
ustawy z dnia ... o odpadach (Dz. U. poz. …..). 

Projekt przedmiotowego rozporządzenia ma na celu określenie warunków, względem 
których uznaje się, że odpady znajdujące się na liście odpadów niebezpiecznych zgodnie z 
załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów nie 
posiadają właściwości lub składników i właściwości powodujących, że odpady te stanowią 
odpady niebezpieczne. Treść danego rozporządzenia jest zgodna z dotychczas 
obowiązującym rozporządzeniem z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 
uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347). 

Załącznik nr 1 określa parametry graniczne dla poszczególnych właściwości, z powodu 
których odpady zostały umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych. W tym miejscu są 
określone cechy każdego parametru, poprzez jego nazwę, jednostkę, a także wartości, do 
których uznaje się, że odpad nie posiada właściwości decydujących o zaklasyfikowaniu, go 
jako odpad niebezpieczny. Przekroczenie wspomnianych wartości oraz brak wymienionych 
w omawianym załączniku właściwości jest równoznaczne z uznaniem danego odpadu, jako 
odpadu niebezpiecznego. 

W załączniku nr 2 została zawarta tabela badań właściwości. W tym miejscu zostały 
wymienione metody dla poszczególnych właściwości, przy pomocy których można 
zweryfikować, czy dany odpad wykazuje konkretne właściwości niebezpieczne. Wspomniane 
metody mają określony cel, zakres, wytyczne, a także metodykę wykonania danego badania. 
Ponadto w omawianym załączniku znajdują się dwie tabele zawierające wartości stężeń 
roztworów potrzebnych do analizy materiałów poddawanych badaniom. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, iż tego typu badania mogą prowadzić laboratoria akredytowane, bądź takie 
które posiadają wdrożony system jakości w zakresie badania właściwości i składników 
odpadów niebezpiecznych.  

Stężenia poszczególnych składników zostały natomiast określone w załączniku nr 3 
projektu rozporządzenia. Określone stężenia substancji, do których uznaje się że odpad nie 
posiada składników mających charakter niebezpieczny. W przypadku, gdy stężenia 
substancji nie przekraczają wartości wymienionych w załączniku nr 3, taki odpad uznaje się 
za nieposiadający składników oraz właściwości powodujących, że klasyfikuje się go jako 
odpad niebezpieczny. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) rozporządzenie 
zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa 
Środowiska www.mos.gov.pl. 
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Ocena Skutków Regulacji 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje niniejszy akt normatywny 
Rozporządzenie dotyczy posiadaczy odpadów oraz podmiotów prowadzących działalność, 
która jest związana z odpadami wymienionymi na liście odpadów niebezpiecznych. 
 

2. Konsultacje 
Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z następującymi organami, 
instytucjami i organizacjami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z gospodarowaniem 
odpadami: 
 

1) Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, 
Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, 
Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, 

2) marszałkowie województw, 
3) Główny Urząd Statystyczny, 
4) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
5) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
6) Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 
7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
8) NSZZ „Solidarność”, 
9) OPZZ, 
10) Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy; 
11) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, 
12) Bussines Centre Club – Związek pracodawców, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 

Warszawa 
13) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 

Warszawa, 
14) Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław,  
15) Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 
16) Forum Związków Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz 
17) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha, 640-844 Katowice, 
18) Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, 40-053 Katowice, 
19) Instytut Metali Nieżelaznych, Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, 
20) Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 1, 31-983 Kraków,  
21) Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 
22) Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, 
23) Izba Energetyki Przemysłowej i odbiorców energii, ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa 
24) Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice,  
25) Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem; ul. Świętokrzyska 18 lok. 206, 00-

052 Warszawa, 
26) Katowicki Holding Węglowy S.A., ul. Damrota 16, 40-022 Katowice 
27) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 
28) Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, 
29) Konfederacja Pracodawców Polskich, 
30) Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 
31) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44, pok. 324/325, 00-024 

Warszawa, 
32) Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" SAPE-

POLSKA, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,  
33) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa 
34) Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 
35) Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, 
36) Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 Warszawa, 
37) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa 
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38) Polska Izba Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa 
39) Polska Izba Producentów na rzecz obronności kraju, ul. Fort Wola 22, 00-961 

Warszawa, 
40) Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, 
41) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
42) Polski Instytut Spalania, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, 
43) Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków, 
44) Stowarzyszenie „Bez dioksyn”, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków, 
45) Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 

Warszawa, 
46) Stowarzyszenie Papierników Polskich, Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź 
47) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 

99-300 Kutno, 
48) Stowarzyszenie Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego, ul. Szubińska 17, 85-

312 Bydgoszcz 
49) Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA, ul. Tulipanów 10, 45-219 Opole, 
50) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa,  
51) ZIPSEE – Związek Importerów i Producentów SEE, ul. Połczyńska 116 A, 01-304 

Warszawa,  
52) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, ul. Mokotowska 48/205, 00-543 

Warszawa, 
53) Związek Pracodawców Kolejowych, ul. Chmielna 73 A, 00-801 Warszawa, 
54) Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, 00-

511 Warszawa,  
 
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl. 
 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych. 
 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 

tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
 
7. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 
Nie przewiduje się wpływu na ochronę środowiska 
 
 
 
 
 
 
05/10RCH 



Projekt  
 

 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
                                                        z dnia                          

 
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi 

  

 Na podstawie art. 9t  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości; 

2) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący 

działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych; 

3) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta; 

4) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, sporządzanego przez marszałka województwa. 

 

§ 2. 1. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia. 

 2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia. 

 3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia. 

 4. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia. 

 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, 
poz. 1671). 

 



 
 

 
 

2

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 4 jest przekazywane za pośrednictwem Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

 

§ 4 Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 
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Załączniki   
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska 
z dnia … (poz. ...) 

 
Załącznik nr 1 

 
WZÓR  

SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 

SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO 
ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI 
ZA … KWARTAŁ ......... ROKU 

ADRESAT1)

 
 
…………………………. 

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI  
Numer rejestrowy2) 3) 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

Oznaczenie siedziby i adres 
Województwo Miejscowość 

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

NIP3) 

REGON3) 

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH4) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA5) 

Nazwa i adres 
instalacji, do 
której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne6)  

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych7) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych7) 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych8) 

 [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania9) 

odebranych 
odpadów 

komunalnych  

 
    
    
    

 
    
    
    

 
    
    
    

 
Masa odebranych 
odpadów o kodzie 

20 03 018) 

Masa odpadów o 
kodzie 20 03 01 

poddanych 

Masa odpadów o 
kodzie 20 03 01 

poddanych innym niż 
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[Mg] składowaniu8) 
[Mg] 

składowanie procesom 
przetwarzania8) 

[Mg] 
Odebranych z obszarów 

miejskich 
   

Odebranych z obszarów 
wiejskich 

   

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 
BIODEGRADACJI10) 

Łączna masa selektywnie odebranych 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji8) [Mg] 

 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres 
składowiska, na które 
przekazano odpady 

komunalne ulegające 
biodegradacji 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji7) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji7) 

Masa odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych 
do składowania na 

składowisku odpadów8) 
[Mg] 

    

    

    

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres 
instalacji, do 

której 
przekazano 

odpady 
komunalne 
ulegające 

biodegradacji6)  

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji7)  

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji7) 

Masa odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych do 

składowania na 
składowiska 
odpadów8) 

[Mg]  

Sposób 
zagospodarowania11) 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych do 

składowania na 
składowiska 

odpadów   

     

     

     

IV. OGRANICZENIE MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 
BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA12) 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 13) 
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V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 
NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, 
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA14) ODEBRANYCH Z TERENU GMINY 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych7) 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych7) 

Łączna masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych8) 

[Mg] 

Masa 
odpadów 

poddanych 
recyklingowi8)

[Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia8) 

[Mg] 
     

     

     

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła12) 15) [%] 

 

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU 
INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I 
ROZBIÓRKOWYCH16) Z ODEBRANYCH Z TERENU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Kod 
odebranych 
odpadów7) 

Rodzaj 
odebranych 
odpadów7) 

Łączna 
masa 

odebranych 
odpadów8) 

[Mg] 

Masa 
odpadów 

poddanych 
recyklingowi8)

[Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia8) 

[Mg] 

Masa 
odpadów 

poddanych 
odzyskowi 

innymi 
metodami 

niż recykling 
i ponowne 

użycie8) 

[Mg] 
      

      

      

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych12) 15) [%] 

 

VII. WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY 
KOMUNALNE 

Liczba właścicieli nieruchomości, od których 
zostały odebrane odpady komunalne  

 

Do sprawozdania dołączono wykaz 
właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot 
w okresie objętym sprawozdaniem zawarł 
umowy na odbieranie odpadów komunalnych 
oraz wykaz właścicieli nieruchomości z 
którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub 
wygasły.  
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Liczba stron załączników12) 17) 

VIII. WSKAZANIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I 
PORZĄDKU NA TERENIE GMINY18) 

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela 
nieruchomości 

Adres nieruchomości 

  

  

  

IX. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 
Imię 
 
 

Nazwisko 

Telefon służbowy3) 

 
 

Faks służbowy3) E-mail służbowy3) 

Data 
 
 
 
 

Podpis i pieczątka3)  odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości19) 

 
 
 

 

O b j a ś n i e n i a:  
1) Należy wpisać właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 
2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 
3) Jeżeli posiada. 
4) Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. 
5) Jeżeli podmiot odbierający odpady komunalne prowadzi segregację odebranych odpadów 

komunalnych w sortowni, niebędącej częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, to w części tej powinny również zostać uwzględnione pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych.   

6) Lub nazwa i adres podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, któremu 
przekazano odebrane odpady komunalne. 

7) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie katalogu odpadów. 
8) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 
9) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku 

wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia ... o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania 
odpadów, wymienione w załączniku nr 6 do tej ustawy. W przypadku przekazywania odpadów do 
instalacji prowadzącej sortowanie należy wpisać proces R15. 

10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów  
z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 
Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie katalogu odpadów. 

11) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: 
kompostowanie, przetwarzanie mechaniczno-biologiczne, fermentację, inne biologiczne procesy 
przekształcania, termiczne przekształcanie, recykling materiałowy, przekazanie osobom 
fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie listy rodzajów 
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odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.  

12) Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

13) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

14) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 
20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie katalogu odpadów. 

15) Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

16) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 
17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,  
17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie 
katalogu odpadów. 

17) Na podstawie art. 9n ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości,  
a także adres nieruchomości. 

18) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych - wynika z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

19) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na 
podstawie pełnomocnictwa. 
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Załącznik nr 2  
 

 
WZÓR  

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH 

 

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO 
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA 

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
ZA … KWARTAŁ ......... ROK 

ADRESAT1) 

 
 

…………………………. 

I. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA 
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

Numer zezwolenia na świadczenie usług2)

Oznaczenie siedziby i adres 
Województwo Miejscowość 

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

NIP2) 

REGON2) 

II. ILOŚĆ I RODZAJ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Rodzaj 
odebranych z 
obszaru gminy 

nieczystości 
ciekłych3) 

Ilość odebranych z 
obszaru gminy 

nieczystości ciekłych4) 
 [m3] 

Ilość przekazanych 
nieczystości ciekłych do 

stacji zlewnej4)  
[m3] 

Nazwa i adres stacji 
zlewnej, do której 

zostały przekazane 
odebrane nieczystości 

ciekłe  

    

    

    

Uwagi5) 
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III. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

 

Do sprawozdania dołączono wykaz właścicieli 
nieruchomości, z którymi podmiot 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.6) 
Liczba stron załączników 

 

IV. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 
Imię 
 
 

Nazwisko 

Telefon służbowy2) 

 
 

Faks służbowy2) E-mail służbowy2) 

Data 
 
 
 
 

Podpis i pieczątka2) prowadzącego działalność w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych7) 

 
 

 

O b j a ś n i e n i a:  
1) Należy wpisać właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

2) Jeżeli posiada. 
3) Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki 

komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). 

4) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 
5) Należy umieścić wyjaśnienia, jeżeli występuje różnica pomiędzy ilością 

odebranych z terenu gminy, a ilością przekazanych do stacji zlewnych 
nieczystości ciekłych. 

6) W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela 
nieruchomości,  
a także adres nieruchomości. 

7) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego 
działalność na podstawie pełnomocnictwa. 
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Załącznik nr 3 
 

 
WZÓR  

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI 
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

SPRAWOZDANIE GMINY Z REALIZACJI 
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
ZA .......... ROK 

ADRESAT1)

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
…………………………………….. 

2) ………………………….. INSPEKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA  

 
I. NAZWA GMINY 

 

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z 
OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH 
ZAGOSPODAROWANIA3) 

Nazwa i adres 
instalacji, do 
której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne  

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych5) 

 [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania6) 

odebranych 
odpadów 

komunalnych  

 
    
    
    

 
    
    
    

 
    
    
    

 

Masa odebranych 
odpadów o kodzie 

20 03 015)  
[Mg] 

Masa odpadów o 
kodzie 20 03 01 

poddanych 
składowaniu5) 

[Mg] 

Masa odpadów o 
kodzie 20 03 01 

poddanych innym niż 
składowanie procesom 

przetwarzania5) 

[Mg] 
Odebranych z obszarów 

miejskich 
   

Odebranych z obszarów 
wiejskich 

   

Liczba punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, funkcjonujących na 
terenie gminy 
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Nazwa i adres punktu 
Kod zebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

Rodzaj zebranych 
odpadów 

komunalnych4) 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych5) 

[Mg] 

    

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 
BIODEGRADACJI7) 

Łączna masa selektywnie odebranych 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji5) [Mg] 

 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres 
składowiska, na które 
przekazano odpady 

komunalne ulegające 
biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

przekazanych do 
składowania na składowisku 

odpadów5) 
[Mg] 

    

    

    

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres 
instalacji, do 

której 
przekazano 

odpady 
komunalne 
ulegające 

biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych 
do składowania 
na składowiska 

odpadów5) 
[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania8) 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych do 

składowania na 
składowiska odpadów

     

     

     

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9) 

 

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 
NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, 
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z TERENU GMINY 



 
 

 
 

12

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

Łączna masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych5) 

[Mg] 

Masa 
odpadów 

poddanych 
recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia5) 

[Mg] 

     

     

     

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła11) [%] 

 

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU 
INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I 
ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z TERENU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Kod 
odebranych 
odpadów4) 

Rodzaj 
odebranych 
odpadów4) 

Łączna masa 
odebranych 
odpadów5) 

[Mg] 

Masa 
odpadów 

poddanych 
recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia5) 

[Mg] 

Masa 
odpadów 

poddanych 
odzyskowi 

innymi 
metodami 

niż 
recykling i 
ponowne 
użycie5) 

[Mg] 
      

      

      

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych11) [%] 

 

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE 
ODPADY KOMUNALNE 

 

VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY14) 

 

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 
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Rodzaj odebranych z obszaru gminy 
nieczystości ciekłych13) 

Ilość odebranych z obszaru gminy 
nieczystości ciekłych5) 

[m3] 

  

  

  

X. DODATKOWE UWAGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 
Imię 
 
 

Nazwisko 

Telefon służbowy15) 

 
 

Faks służbowy15) E-mail służbowy15) 

Data 
 

Podpis i pieczątka15) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
 
 

 

O b j a ś n i e n i a:  
1) Należy wpisać właściwego ze względu na położenie gminy marszałka województwa oraz 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 
2) Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. 
3) Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne, prowadzące działalność na terenie gminy 

prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny również 
zostać uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie katalogu odpadów. 
5) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.  
6) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione 

w załączniku nr 5 do ustawy z  dnia ... o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, 
wymienione w załączniku nr 6 do tej ustawy. 

7) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów  
z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 
Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie katalogu odpadów. 

8) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: 
kompostowanie, przetwarzanie mechaniczno-biologiczne, fermentację, inne biologiczne procesy 
przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom 
fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. 
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9) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania oblicza się zgodnie przepisami wydanymi na podstawie z art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 
20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie katalogu odpadów. 

11) Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

12)  Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 
17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,  
17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie 
katalogu odpadów. 

13) Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz 
ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 145).  

14) W szczególności niedopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
15) Jeżeli posiada.   
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Załącznik nr 4 
 

 
WZÓR  

SPRAWOZDANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
SPRAWOZDANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

……………………………………………………… 
Z REALIZACJI ZADAŃ GMIN Z ZAKRESU 

GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
ZA .......... ROK

ADRESAT 

 
MINISTER ŚRODOWISKA1) 

 

I. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU 
WOJEWÓDZTWA ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH 
ZAGOSPODAROWANIA3) 

Nazwa i adres 
instalacji, do 
której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych5) 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania6) 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

     
    
    

     
    
    

     
    
    

 

Masa odebranych 
odpadów o kodzie 

20 03 015) 
[Mg] 

Masa odpadów o 
kodzie 20 03 01 

poddanych 
składowaniu5) 

[Mg] 

Masa odpadów o 
kodzie 20 03 01 

poddanych innym niż 
składowanie procesom 

przetwarzania5) 

[Mg] 
Odebranych z obszarów 

miejskich 
   

Odebranych z obszarów 
wiejskich 

   

Liczba punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, funkcjonujących na 
terenie województwa 

  

II. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 
BIODEGRADACJI7) 

Łączna masa selektywnie odebranych 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji5) [Mg] 

 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów 
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Nazwa i adres 
składowiska, na które 
przekazano odpady 

komunalne ulegające 
biodegradacji 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji 
przekazanych do 
składowania na 

składowisku odpadów5) 
[Mg] 

    

    

    

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres 
instalacji, do 

której 
przekazano 

odpady 
komunalne 
ulegające 

biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych 
do składowania 
na składowiska 

odpadów5) 
[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania8) 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych do 

składowania na 
składowiska 

odpadów 

     

     

     

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO 
PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY 
ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO 
SKŁADOWANIA  

Nazwa gminy 

Osiągnięty poziom 
ograniczenia masy 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
przekazywanych do 

składowania 

Osiągnięty poziom 
recyklingu i 

przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących frakcji 
odpadów 

komunalnych: 
papieru, metali, 

tworzyw sztucznych, 
szkła 

Osiągnięty poziom 
recyklingu, 

przygotowania do 
ponownego użycia i 

odzysku innymi 
metodami innych niż 

niebezpieczne 
odpadów 

budowlanych i 
rozbiórkowych 
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a) informacja dotycząca recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła9) 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

Łączna masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych5) 

[Mg] 

Masa 
odpadów 

poddanych 
recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych do 

ponownego 
użycia5) 

[Mg] 

     

     

     

b) informacja dotycząca recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych10) 

Kod 
odebranych 
odpadów4) 

Rodzaj 
odebranych 
odpadów4) 

Łączna 
masa 

odebranych 
odpadów5) 

[Mg] 

Masa 
odpadów 

poddanych 
recyklingowi5)

[Mg] 

Masa 
odpadów 

przygotowany
ch do 

ponownego 
użycia5) 

[Mg] 

Masa odpadów 
poddanych 
odzyskowi 

innymi 
metodami niż 

recykling i 
ponowne 
użycie5) 

[Mg] 
      

      

      

IV. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE 
ODPADY KOMUNALNE 

 

V. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU 
WOJEWÓDZTWA 

Rodzaj odebranych z obszaru województwa 
nieczystości ciekłych11) 

Ilość odebranych z obszaru województwa 
nieczystości ciekłych5) 

 [m3] 
  

  

  

VI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię 
 

Nazwisko 
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Telefon służbowy12) 

 
 

Faks służbowy12) E-mail służbowy12) 

Data 
 
 
 
 

Podpis i pieczątka12) marszałka województwa 
 
 
 

 

 

O b j a ś n i e n i a:  
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, 
poz. 1671). 

2) Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. 
3) Należy również uwzględnić informacje o pozostałościach z sortowania odpadów komunalnych, 

przekazanych w sprawozdaniach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.. 
4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie katalogu odpadów. 
5) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 
6) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku 

wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia ... o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania 
odpadów, wymienione w załączniku nr 6 do tej ustawy. 

7) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów  
z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 
Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie katalogu odpadów. 

8) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: 
kompostowanie, przetwarzanie mechaniczno-biologiczne, fermentację, inne biologiczne procesy 
przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom 
fizycznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. 

9) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 
20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie katalogu odpadów. 

10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 
17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,  
17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie 
katalogu odpadów. 

11) Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz 
ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 145). 

12) Jeżeli posiada. 
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UZASADNIENIE 

 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych 

odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań  

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi wykonanie upoważnienia zawartego 

w art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

 Celem rozporządzenia jest określenie wzorów sprawozdań, sporządzanych przez: 

1. podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, który przedkłada sprawozdanie wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych; 

2. podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych, który przedkłada sprawozdanie wójtowi, burmistrzowi 

lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności 

w zakresie odbierania nieczystości ciekłych; 

3. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przedkłada sprawozdanie marszałkowi 

województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska;  

4. marszałka województwa, który przedkłada sprawozdanie Ministrowi właściwemu  

ds. środowiska. 

Wzory sprawozdań określają załączniki do niniejszego rozporządzenia. 

 Załącznik nr 1 określa wzór sprawozdania dla podmiotu prowadzącego działalność  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Dział I załącznika zawiera dane odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, który składa sprawozdanie. 

Dział II załącznika zawiera informacje o rodzaju i masie poszczególnych rodzajów 

odebranych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

(z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji), jak również  

o sposobie ich zagospodarowania, a także wskazanie instalacji, do której zostały one 

przekazane. 

Dział III załącznika zawiera informację o masie odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania (wraz z nazwą składowiska) oraz 
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nieprzekazanych do składowania (wraz ze wskazaniem sposobu zagospodarowania oraz 

instalacji, do której zostały przekazane). 

 Dział IV załącznika zawiera informację o osiągniętym poziomie ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, przy 

czym informację tą podaje jedynie podmiot odbierający odpady komunalne, o którym mowa 

w art. 9n ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Sposób obliczenia 

tego poziomu zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 

środowiska zgodnie z art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

Dział V załącznika zawiera informacje o osiągniętych poziomach recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  

z odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych, natomiast dział VI  załącznika zawiera 

informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami odebranych z terenu gminy innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. Sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami zostanie określony w rozporządzaniu ministra 

właściwego do spraw środowiska, zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. Przy czym informację o osiągniętym poziomie podaje jedynie podmiot 

odbierający odpady komunalne, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W dziale VII załącznika podmiot składający sprawozdanie obowiązany jest wskazać 

liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrane zostały odpady komunalne, przy czym 

podmiot odbierający odpady komunalne, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany dołączyć do sprawozdania 

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie objętym sprawozdaniem 

zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości,  

z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.  

W dziale VIII podmiot składający sprawozdanie wskazuje tych właścicieli 

nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wraz ze wskazaniem rodzaju 

nieprawidłowości.  

Dział IX załącznika zawiera dane osoby wypełniającej sprawozdanie. 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia stanowi wzór sprawozdania podmiotu prowadzącego 

działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 
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Dział I wzoru sprawozdania zawiera dane prowadzącego działalność w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Dział II zawiera informacje o rodzajach i ilości nieczystości ciekłych odebranych  

z obszaru gminy, a dział III informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały 

odebrane nieczystości ciekłe. Ponadto podmiot składający sprawozdanie obowiązany jest 

dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot 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).  

Dział IV załącznika zawiera dane osoby wypełniającej sprawozdanie. 

Załącznik nr 3 do rozporządzenia określa wzór sprawozdania wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Dział I zawiera nazwę gminy, której samorząd składa sprawozdanie. 

Dział II załącznika zawiera informacje o rodzaju i masie poszczególnych rodzajów 

odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych (z wyłączeniem selektywnie zebranych 

odpadów ulegających biodegradacji) oraz pozostałości z sortowania, jak również o sposobie 

ich zagospodarowania, a także wskazanie instalacji, do której zostały one przekazane. 

Zawiera on również informacje o liczbie działających na terenie gminy punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, a także o rodzajach i ilości zebranych w nich odpadów. 

Dział III załącznika zawiera informację o masie odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania (wraz z nazwą składowiska) oraz 

nieprzekazanych do składowania (wraz ze wskazaniem sposobu zagospodarowania oraz 

instalacji, do której zostały przekazane). 

 Dział IV załącznika zawiera informację o osiągniętym poziomie ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Sposób 

obliczenia tego poziomu zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 

środowiska zgodnie z art. 3c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Dział V załącznika zawiera informacje o osiągniętych poziomach recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  

z odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych, natomiast dział VI  załącznika zawiera 

informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami odebranych z terenu gminy innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 



 
 

 
 

22

 Sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami zostanie określony w rozporządzaniu ministra właściwego do 

spraw środowiska, zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. 

W dziale VII załącznika podmiot składający sprawozdanie obowiązany jest wskazać 

liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrane zostały odpady komunalne, a w dziale 

VIII liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny 

z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Dział VIII załącznika zawiera informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, którzy 

zbierają odpady niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy.  W szczególności niedopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

Dział IX załącznika zawiera informacje o rodzajach i ilości nieczystości ciekłych 

odebranych z obszaru gminy. 

W dziale X załącznika podmiot składający sprawozdanie może zawrzeć dodatkowe 

uwagi dotyczące informacji podanych w sprawozdaniu. 

Dział XI zawiera dane osoby wypełniającej sprawozdanie.  

Załącznik nr 4 do rozporządzenia stanowi wzór sprawozdania marszałka województwa 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Dział I załącznika zawiera informacje o rodzaju i masie poszczególnych rodzajów 

odebranych z terenu województwa odpadów komunalnych (z wyłączeniem selektywnie 

zebranych odpadów ulegających biodegradacji) oraz pozostałościach z sortowania, jak 

również o sposobie ich zagospodarowania, a także nazwę instalacji, do której zostały one 

przekazane. 

Dział II załącznika zawiera informację o masie odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania (wraz z nazwą składowiska) oraz 

nieprzekazanych do składowania (wraz ze wskazaniem sposobu zagospodarowania oraz 

instalacji, do której zostały przekazane). 

 Dział III załącznika zawiera informację o osiągniętych poziomach recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

osiągniętych przez poszczególne gminy.  

W dziale IV załącznika marszałek województwa obowiązany jest wskazać liczbę 

właścicieli nieruchomości, od których odebrane zostały odpady komunalne. 
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Dział V załącznika zawiera informacje o rodzajach i ilości nieczystości ciekłych 

odebranych z obszaru województwa. 

Dział VI zawiera dane osoby wypełniającej sprawozdanie.  

Sprawozdania, których wzory określa projekt rozporządzenia powinny być 

przekazywane w formie pisemnej i elektronicznej. 

W przypadku wykonywania przez związek międzygminny zadań objętych 

sprawozdaniem, w regulaminie związku należy określić w jaki sposób będą wykonywane 

obowiązki sprawozdawcze.   

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach 

komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,  

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz  

z 2011 r. Nr 161, poz. 966 ) projekt rozporządzenia zostanie  zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz na stronach internetowych  

Ministerstwa Środowiska.  

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach 

komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny  

Rozporządzenie dotyczy:  

 podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, 

 podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

 gmin, 

 województw. 

  

2. Konsultacje 

 Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji do administracji rządowej  

i samorządowej, przedstawicieli przedsiębiorców objętych przedmiotowymi przepisami, izb 

gospodarczych, a także instytucji badawczych i społecznych, których zakres działania 

obejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi. Projekt zostanie również przekazany do 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.   

 Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony do zaopiniowania następującym 

podmiotom:  

1. Europejskiemu Towarzystwu Ekorozwoju, 

2. Instytutowi Ochrony Środowiska, 

3. Izbie Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych, 

4. Krajowej Izbie Gospodarczej, 

5. Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami, 

6. Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Recyklingu, 

7. Ośrodkowi Badawczemu-Rozwoju Ekologii Miast, 

8. Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami, 

9. Polskiej Izbie Gospodarczej Ekorozwój, 

10. Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości, 

11. Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, 

12. Stowarzyszeniu Technologii Ekologicznych, 

13. Związkowi Pracodawców Gospodarki Odpadami. 
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Ponadto, projekt rozporządzenia został przesłany również do: 

1. Wojewodów, 

2. Marszałków Województw, 

3. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

4. Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, 

5. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

6. Prezydentów Miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, 

Szczecina, Bydgoszczy, Lublina, Katowic. 

 

 

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych. 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.  

 

6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  

 

7. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 

Nie przewiduje się wpływu na ochronę środowiska. 

 

 

 

25-04-aa 



Projekt  

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia                               

w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych 2) 
 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia ... o odpadach (Dz. U. …, poz. …) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1.1 Rozporządzenie określa wzór zbiorczej informacji przekazywanej przez 
marszałka województwa ministrowi właściwemu do spraw środowiska o: 

1) liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt 
uboczny; 

2) wyrażonych sprzeciwach wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt 
uboczny; 

3) przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich 
masie. 

 
2. Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku 

do rozporządzenia.  
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 
 
 

 

                                                            
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 I 284, poz. 1671). 

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ……………. pod numerem 
…………….., zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 
Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz.13, t. 20, str. 337). 
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska  
z dnia ... ( poz. ...) 

WZÓR 

 
Województwo ……………………… 

Sprzeciwy wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny 

Lp. 
Powiat Gmina Nazwa3 Adres4 Lokalizacja5 Nazwa 

procesu6

Nazwa 
produktu 

ubocznego 

Kod 
odpadu7 Masa8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1          
2          
3          
…          
Przypadki uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny 
1          
2          
3          
…          
Całkowita 
liczba  
zgłoszeń 

 

Imię i nazwisko osoby  
sporządzającej informację  
………………………………………………………………… 
telefon służbowy 
………………………………………………………………………………. 
faks służbowy      
……………………………………………………………………………….. 
e-mail służbowy  
……………………………………………………………………………….. 
data sporządzenia informacji 
…………………………………………………………….. 
Podpis sporządzającego 
…………………………………………………………………….. 
Pieczątka i podpis dyrektora 
 komórki organizacyjnej odpowiedzialnej 
 za przygotowanie informacji 
…………………………………………………………….. 

 

                                                            
3 Nazwa wytwórcy produktu ubocznego 
4 Adres wytwórcy produktu ubocznego 
5 Adres lokalizacji urządzenia lub instalacji w której powstaje produkt uboczny, (wypełnić, o ile jest inny niż w 
kolumnie 4). 
6 Nazwać i opisać proces produkcyjny, w wyniku którego powstaje produkt uboczny. 
7 Kod odpadu, który odpowiada danemu przedmiotowi lub substancji, w przypadku niespełnienia warunków 
uznania za produkt uboczny określonych przepisami ustawy z dnia ... o odpadach. 
8 Wytwarzana masa produktu ubocznego wyrażona w Mg w okresie roku. 
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UZASADNIENIE 
 

Konieczność wydania rozporządzenia w sprawie wzoru zbiorczej informacji 

dotyczącej produktów ubocznych wynika z wejścia w życie nowej ustawy z dnia ... 

o  odpadach (Dz. U. Nr .., poz. …).  

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 2 

ustawy z dnia ... o odpadach (Dz. U. Nr …, poz. …) do określenia przez ministra 

właściwego do spraw środowiska w drodze rozporządzenia, zbiorczej informacji (za 

dany rok) o liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za 

produkt uboczny, wyrażonych sprzeciwach oraz o przypadkach uznania przedmiotu 

lub substancji za produkt uboczny oraz ich masy. 

Na podstawie informacji zbieranych od marszałków województw, zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem, minister właściwy do  spraw środowiska będzie 

zbiorczą informacją dotyczącą produktów ubocznych w skali kraju. Projekt ma 

zapewnić jednolity sposób przedstawiania wspomnianych danych. Informacje te będą 

wykorzystane na potrzeby planowania gospodarki odpadami, zarówno na poziomie 

województwa, jak i poziomie centralnym. 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.).  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 

239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym podlega notyfikacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Przepisy projektowanego rozporządzenia Ministra Środowiska precyzują 

sposób wykonania obowiązków, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia … 

o  odpadach, przez marszałków województw. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji 

z następującymi instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami:  

1. Prezydentami Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, 

Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, 

Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra,  

2. Marszałkami województw. 

3. NSZZ „Solidarność”,  

4. OPZZ,  

5. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  

6. Konfederacją Pracodawców Polskich,  

7. Polskim Klubem Ekologicznym,  

8. Instytutem na Rzecz Ekorozwoju,  

9. Biurem Wspierania Lobbingu Ekologicznego,  

10. Centrum Prawa Ekologicznego,  

11. Polską Izbą Ekologii,  

12. Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Recyklingu,  

13. Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,  

14. Krajowej Izby Gospodarczej,  

15. Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin,  

16. Państwowej Rady Ochrony Środowiska,  

17. Krajowej Izby Gospodarki Odpadami,  

18. Business Centre Clubu – Związku Pracodawców,  

19. Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami,  
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20. Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Instytutu Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowego Instytutu Badawczego,  

21. Instytutu Ochrony Środowiska,  

22. Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,  

23. Instytutu Gospodarowania Odpadami,  

24. AGRIS Zakładu Ekoinżynierii Ochrony Gleby i Ziemi,  

25. Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej.  

 Zestawienie zgłoszonych propozycji wraz ze stanowiskiem Ministerstwa 

Środowiska do nich zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

  Projekt nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

  Projekt nie wpłynie na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

  Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 Projekt nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Wpływ na ochronę środowiska 

 Projekt nie wpłynie na ochronę środowiska. 

 

 

 
 

04/63rch 



Projekt  
 

Rozporządzenie 
Ministra Środowiska1) 

 
z dnia  

 
w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków 

transportu i sposobu transportowania 
 
 
 

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia ……… o odpadach (Dz. U. ..., poz.. ...) 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla 

środków transportu i sposobu transportowania. 

§ 2. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 
transporcie towarów niebezpiecznych. 

§ 3. Transport odpadów jest prowadzony w sposób nie powodujący zagrożeń ani 
uciążliwości dla środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości 
chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą 
powodować odpady. 

§ 4. Odpady niebezpieczne nie mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi 
niż niebezpieczne. 

§ 5. Transport odpadów odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego 
celu, odpowiednio przystosowanymi i wyposażonymi, w sposób bezpieczny dla środowiska 
i zdrowia ludzi. 

§ 6. Środki transportu przeznaczone do transportu odpadów powinny być oznaczone 
w określony sposób: 

1) nalepka o wymiarach 20 cm szerokości i 20 cm wysokości przyklejona, w widocznym 
miejscu, do zewnętrznej ściany kontenera pojazdu; 

2) informacja na nalepce powinna zawierać numer grupy odpadów zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia          w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U……..…..), zwany dalej „katalogiem odpadów”, jakie są transportowane 
w danym środku transportu; 

3) znaki na nalepce powinny mieć wysokość minimum 25 mm. 
§ 7. Oznakowanie środków transportu odpadów jest określone w załączniku do 
rozporządzenia. 

§ 8. Środki transportu odpadów i pojemniki wielokrotnego użycia należy zdezynfekować 
i umyć po każdym użyciu. 

§ 9. Przed załadunkiem odpadów przeznaczonych do transportu należy upewnić się, że 
kontener nie zawiera żadnych pozostałości po poprzednim ładunku oraz, że jego podłoga 
i ściany wewnętrzne nie mają wybrzuszeń. 

§ 10. Każdy pojemnik i każdy worek z odpadami powinien posiadać widoczne oznakowanie 
identyfikujące zawierające: 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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 1) kody odpadów w nich przechowywanych zgodnie z katalogiem odpadów; 
 2) adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu. 

§ 11. Pojemniki i worki z odpadami powinny być zabezpieczone w środku transportu w taki 
sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu podczas transportu. 

§ 12. Odpady w postaci sypkiej są transportowane luzem z odpowiednim zabezpieczeniem 
zapewniającym odporność na działanie wilgoci oraz uniknięcie rozwiania odpadów podczas 
transportu. 

§ 13. Odpady w postaci płynnej lub o lekkim uwodnieniu są transportowane w odpowiednio 
zabezpieczonych, szczelnych pojemnikach dostosowanych do rodzaju oraz właściwości 
odpadu. 

§ 14. Odpady o ostrych końcach i krawędziach są transportowane w sztywnych, 
mechanicznie odpornych na przekłucie, bądź przecięcie pojemnikach. 

§ 15. Przepisy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do 
transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria 
klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z następujących klas towarów niebezpiecznych: 
 1) klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe; 
 2) klasa 2 – gazy; 
 3) klasa 3 – materiały ciekłe zapalne; 
 4) klasa 4.1. – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe 

stałe odczulone; 
 5) klasa 4.2. – materiały samozapalne; 
 6) klasa 4.3. – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne; 
 7) klasa 5.1. – materiały utleniające; 
 8) klasa 5.2. – nadtlenki organiczne; 
 9) klasa 6.1. – materiały trujące; 
10) klasa 6.2. – materiały zakaźne; 
11) klasa 8 – materiały żrące; 
12) klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 

MINISTER ŚRODOWISKA 
 

 

W porozumieniu 

 

MINISTER TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 
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Załącznik  
do rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia ... (poz. ...) 

 
Oznakowanie środków transportu odpadów 
 

Środek transportu odpadów z 
grupy1): 

 
Objaśnienie: 
1) Zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia          w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U……..…..). 
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Uzasadnienie 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25 ust. 7 

ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. Nr …., poz. …..). 

Wydanie nowego rozporządzenia spowodowane jest koniecznością transpozycji do 

prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 

19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 

z 22.11.2008, str. 3). 

Projekt przedmiotowego rozporządzenia ma na celu określenie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania. 

W przypadku transportu odpadów niebezpiecznych odbywa się on z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 

Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454). Ponadto, został określony sposób oznakowania 

środków transportu odpadów, a także jakie informacje powinny być zawarte na oznakowaniu. 

Dodatkowo, zostały wskazane czynności, jakie należy wykonać przed i po transporcie 

odpadów. Wskazano również sposób, w jaki powinny być transportowane odpady 

w zależności od ich stanu skupienia. Wspomniane zapisy zostały wprowadzone w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu odpadów. 

Ponadto, do treści przedmiotowego rozporządzenia została przeniesiona treść § 1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu 

stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu 

odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986). Przepisy rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury odnoszą się do umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), która m.in. określa kryteria klasyfikacyjne dla 

towarów niebezpiecznych. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) rozporządzenie 

zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa 

Środowiska www.mos.gov.pl. 
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Ocena Skutków Regulacji 
 

1. Cel wprowadzenia regulacji 

Celem regulacji jest wypełnienie, zawartego w projekcie ustawy o odpadach, 

upoważnienia dla ministra właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu, do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe 

wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu 

transportowania. 

 

2. Podmioty, na które będzie oddziaływać regulacja  

Przedmiotowy projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na posiadaczy odpadów 

oraz na transportujących odpady. 

 

2. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz zostanie przesłany do partnerów 

społecznych w ramach procedury legislacyjnej.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną 

gospodarki. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

7. Wpływ na ochronę środowiska 

Nie przewiduje się wpływu na ochronę środowiska 
 
 
17/04/EP 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia  

w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 
niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
 
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. …, poz. …)  
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa listę rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 

 

 

          MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

 

                                                            
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 

2)  Niniejsze  rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiędsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod odzysku (Dz. U. 
Nr 75, poz. 527 oraz z 2008 r. Nr 235, poz. 1614), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska  
z dnia ... (poz. ....)        

LISTA RODZAJÓW ODPADÓW, KTÓRE OSOBY FIZYCZNE LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI 
MOGĄ PODDAWAĆ ODZYSKOWI NA POTRZEBY WŁASNE, ORAZ DOPUSZCZALNE METODY ICH ODZYSKU 

 

Lp. Kod 

odpadu1) 

Rodzaj odpadu Proces 

odzysku2) 

Dopuszczalne metody odzysku Warunki magazynowania i ilość odpadów 
możliwych do przyjęcia, dla niektórych odpadów 

1 2 3 4 5 6

1 01 01 02 Odpady 
z wydobywania kopalin 
innych niż rudy metali 

R5 Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 
 

2 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone 
skały inne niż wymienione 
w 01 04 07 

R5 Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 
Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 5t/km2 

3 01 04 09 Odpadowe piaski 
i iły 

R5 Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu 

 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 
Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 5t/km2 

4 01 04 12 Odpady powstające przy 
płukaniu i oczyszczaniu 
kopalin inne niż wymienione 
w  01 04 07 
i 01 04 11 

R5 Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu 

 

 

 

 

 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 
Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 5t/km2 
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1 2 3 4 5 6

5 02 01 02 Odpadowa tkanka 
zwierzęca 

R3 Do skarmiania, zgodnie z zasadami karmienia 
poszczególnych gatunków, zwierząt futerkowych, 
zwierząt z ogrodów zoologicznych, zwierząt 
cyrkowych, gadów i ptaków drapieżnych innych niż 
zwierzęta z ogrodów zoologicznych i zwierzęta 
cyrkowe, zwierzyny dzikiej, której mięso nie jest 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, psów z 
uznanej hodowli, sfor psów gończych, zwierząt w 
schroniskach dla zwierząt domowych, zwierząt w 
ośrodkach rehabilitacji zwierząt i zwierząt 
doświadczalnych3)  

Magazynowanie w warunkach chłodniczych. 

 

6 02 01 03 Odpadowa masa roślinna R3  Do wykorzystania w przydomowych 
kompostownikach, 
do skarmiania zwierząt4), 7), do wykorzystania słomy 
jako podściółki przy chowie i hodowli zwierząt 

- 

7 ex 02 01 06 Odchody zwierząt 
gospodarskich w rozumieniu 
przepisów o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich, z wyjątkiem 
zwierząt futerkowych 

R10 Do poprawy fizycznych, chemicznych lub 
biologicznych właściwości gleb w celu 
dostarczenia roślinom składników pokarmowych 
lub zwiększenia żyzności gleb zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach odrębnych3),5) 

 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
przenikanie zanieczyszczeń do wód i do gleby, 
oraz powstawanie uciążliwości zapachowych. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 5 t/ha.  

8 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej R1 lub R10 Do wykorzystania jako paliwa lub do poprawy 
fizycznych, chemicznych lub biologicznych 
właściwości gleb w celu dostarczenia roślinom 
składników pokarmowych lub zwiększenia żyzności 
gleb zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
odrębnych dotyczących procesu odzysku R10 

- 

9 02 01 10 Odpady metalowe R5 Do wykonywania napraw i konserwacji Magazynowanie w warunkach zapobiegających 
korodowaniu. Dopuszczalna maksymalna ilość 
odpadów do przyjęcia: 100 kg. 
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1 2 3 4 5 6

10 02 02 02 Odpadowa tkanka 
zwierzęca 

R3 Do skarmiania, zgodnie z zasadami karmienia 
poszczególnych gatunków, zwierząt futerkowych, 
zwierząt 
z ogrodów zoologicznych, zwierząt cyrkowych, 
gadów i ptaków drapieżnych innych niż zwierzęta 
z ogrodów zoologicznych i zwierzęta cyrkowe, 
zwierzyny dzikiej, której mięso nie jest 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, psów z 
uznanej hodowli, sfor psów gończych, zwierząt w 
schroniskach dla zwierząt domowych, zwierząt w 
ośrodkach rehabilitacji zwierząt i zwierząt 
doświadczalnych3) 

Magazynowanie w warunkach chłodniczych. 

 

11 02 03 01 Szlamy z mycia, 
oczyszczania, obierania, 
odwirowywania i 
oddzielania surowców 

R5 Do utwardzania powierzchni Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3 t/ha  

 

12 ex 02 03 80 Wytłoki i inne odpady z 
przetwórstwa produktów 
roślinnych  
(z wyłączeniem 02 03 81) 

R10 lub R3 Do poprawy fizycznych, chemicznych lub 
biologicznych właściwości gleb w celu dostarczenia 
roślinom składników pokarmowych lub zwiększenia 
żyzności gleb zgodnie z zasadami określonymi w 
przepisach odrębnych dotyczących procesu odzysku 
R10 lub do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami 
karmienia poszczególnych gatunków4),7) 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3 t/ha  

 

13 02 03 81 Odpady z produkcji pasz 
roślinnych 

R3 Do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami 
karmienia poszczególnych gatunków4), 7) 

Magazynowanie w warunkach chłodniczych. 

 

14 ex 02 04 01 Stałe osady z 
oczyszczania i mycia 
buraków 

R5 Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu 

 

 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3 t/km2 
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15 ex 02 04 02 Kreda cukrownicza (wapno 
defekacyjne) 

R10 Do poprawy fizycznych, chemicznych lub 
biologicznych właściwości gleb w celu 
dostarczenia roślinom składników pokarmowych 
lub zwiększenia żyzności gleb zgodnie  
z wymaganiami określonymi dla nawozów 
wapniowych i magnezowych8) 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 1 t/ha  

 

16 02 04 80 Wysłodki R3 Do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami 
karmienia poszczególnych gatunków4),7) 

Magazynowanie w warunkach chłodniczych. 

 

17 02 05 01 Surowce i produkty 
nieprzydatne do spożycia 
oraz przetwarzania 

R3 Do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami 
karmienia poszczególnych gatunków i zgodnie 
z zasadami wynikającymi z przepisów 
odrębnych6) 

Magazynowanie w warunkach chłodniczych. 

 

18 02 05 80 Odpadowa serwatka R3 Do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami 
karmienia poszczególnych gatunków i zgodnie 
z zasadami wynikającymi z przepisów 
odrębnych6) 

Magazynowanie w warunkach chłodniczych. 

 

19 

 

ex 02 06 01 Surowce i produkty 
nieprzydatne do spożycia i 
przetwórstwa (powstałe w 
zakładach przemysłu 
spożywczego i cukierniczego, 
np. łom paluszków, ciastek, 
odpadowe ciasto, polewy, 
prósze) 

R3 Do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami 
karmienia poszczególnych gatunków3), 4), 7) 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
psucie się odpadów. 

 

20 ex 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i 
pofermentacyjne, wywary 
(niezawierające części 
mineralnych) 

 

R10 lub R3 Do poprawy fizycznych, chemicznych lub 
biologicznych właściwości gleb w celu 
dostarczenia roślinom składników pokarmowych 
lub zwiększenia żyzności gleb zgodnie z 
wymaganiami określonymi w przepisach 
odrębnych dotyczących procesu odzysku R10 lub 
do skarmiania zwierząt4),7) 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3 t/ha  
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21 03 01 01 Odpady kory i korka R1 lub R3 Do wykorzystania jako paliwo lub 
wykorzystania jako podściółka przy chowie i 
hodowli zwierząt 

- 

22 ex 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno 
inne niż wymienione w 03 01 
04 

R1 lub R3 Do wykorzystania jako paliwo lub do 
wykorzystania jako podściółka przy chowie i 
hodowli zwierząt lub do wykonywania napraw i 
konserwacji 

- 

23 ex 03 01 05 Płyta wiórowa i fornir inne 
niż wymienione w 03 01 
04 

R5 Do wykonywania napraw i konserwacji Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 100 kg.  

24 ex 03 03 01 Odpady z kory R1 lub R10 Do wykorzystania jako paliwo lub do poprawy 
fizycznych, chemicznych lub biologicznych 
właściwości gleb w celu dostarczenia roślinom 
składników pokarmowych lub zwiększenia 
żyzności gleb zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach odrębnych dotyczących 
procesu odzysku R10 

- 

 

25 ex 04 01 99 Ścinki skór króliczych 
i zajęczych 

R5 Do wytwarzania wyrobów okolicznościowych 
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów 
odrębnych3) 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
ich psucie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 20 kg.  

26 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych 
włókien tekstylnych 

R5 Do wykonywania napraw i konserwacji Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 20 kg.  

27 04 02 22 Odpady z przetworzonych 
włókien tekstylnych 

R5 Do wykonywania napraw i konserwacji Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 20 kg.  

28 ex 07 01 80 Wapno pokarbidowe R10 Do wykorzystania do wapnowania gleb kwaśnych 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
odrębnych dotyczących procesu odzysku R10 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3 t/ha.  
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29 ex 10 01 01 Żużle R5 Do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg i 
placów w sposób uniemożliwiający pylenie, do 
budowy fundamentów 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3t/ km2.  

30 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe 
z mokrego odprowadzania 
odpadów paleniskowych 

R5 Do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg i 
placów w sposób uniemożliwiający pylenie, do 
budowy fundamentów 

 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3t/ km2.  

31 10 05 80 Żużle granulowane z pieców 
szybowych oraz żużle z 
pieców obrotowych 

R5 Do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg i 
placów w sposób uniemożliwiający pylenie, do 
budowy fundamentów 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3t/ km2 w przypadku utwardzania dróg 
i placów oraz 1t w przypadku budowy 
fundamentów.  

32 10 06 80 Żużle szybowe i 
granulowane 

R5 Do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg i 
placów w sposób uniemożliwiający pylenie, do 
budowy fundamentów 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3t/ km2 w przypadku utwardzania dróg 
i placów oraz 1t w przypadku budowy 
fundamentów.  

33 10 09 80 Wybrakowane wyroby 
żeliwne 

R5 Do drobnych napraw lub wykorzystania jako 
narzędzia gospodarcze 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 100 kg.  

34 10 12 08 Wybrakowane wyroby 
ceramiczne, cegły, kafle i 
ceramika budowlana (po 
przeróbce termicznej) 

R5 Do utwardzania dróg, budowy 
fundamentów po rozkruszeniu 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 1t/ km2.  
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35 10 13 82 Wybrakowane wyroby R5 Do utwardzania dróg, budowy 
fundamentów po rozkruszeniu 

 

 

 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 1t/ km2 w przypadku utwardzania dróg 
i placów oraz 1t w przypadku budowy 
fundamentów.  

36 15 01 01  Opakowania  z papieru i 
tektury 

R1 lub R3 Do wykorzystania jako paliwo lub do ponownego 
wykorzystania odpadu jako opakowania 

- 

37 15 01 03 Opakowana z drewna R1 lub R5 Do wykorzystania jako paliwo lub do 
wykonywania drobnych napraw i 
konserwacji 

- 

38 16 03 06 Organiczne odpady inne niż 
wymienione w 16 03 05, 16 03 
80 

R3 Do skarmiania zwierząt w schronisku dla zwierząt 
domowych i zwierząt doświadczalnych zgodnie z 
zasadami karmienia poszczególnych gatunków3) 

Magazynowanie w warunkach chłodniczych. 

 

39 16 03 80 Produkty spożywcze 
przeterminowane lub 
nieprzydatne do spożycia 

R3 Do skarmiania zwierząt w schronisku dla zwierząt 
domowych i zwierząt doświadczalnych zgodnie z 
zasadami karmienia poszczególnych gatunków3) 

Magazynowanie w warunkach chłodniczych. 

 

40 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 
remontów 

R5 Do utwardzania powierzchni, budowy 
fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod 
posadzki na gruncie po rozkruszeniu 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 1t/ km2 w przypadku utwardzania 
powierzchni oraz 1t w przypadku budowy 
fundamentów lub użycia jako podsypki pod 
posadzki na gruncie.  
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41 17 01 02 Gruz ceglany R5 Do utwardzania powierzchni, budowy 
fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod 
posadzki na gruncie po rozkruszeniu 

 

 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 1t/ km2 w przypadku utwardzania 
powierzchni oraz 1t w przypadku budowy 
fundamentów lub użycia jako podsypki pod 
posadzki na gruncie.  

42 ex 17 01 03 Odpady innych 
materiałów ceramicznych 
i elementów 
wyposażenia (wykonane 
z ceramiki) 

R5 Do utwardzania powierzchni, budowy 
fundamentów, wykorzystania jako podsypki 
pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 1t/ km2 w przypadku utwardzania 
powierzchni oraz 1t w przypadku budowy 
fundamentów lub użycia jako podsypki pod 
posadzki na gruncie.  

43 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

R5 Do utwardzania powierzchni, budowy 
fundamentów, wykorzystania jako podsypki 
pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu 

Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 1t/ km2 w przypadku utwardzania 
powierzchni oraz 1t w przypadku budowy 
fundamentów lub użycia jako podsypki pod 
posadzki na gruncie.  

44 17 02 01 Drewno R1 lub R5 Do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami 
ochronnymi, lub do wykonywania drobnych 
napraw i konserwacji, lub do wykorzystania jako 
materiał budowlany 

- 

45 17 03 80 Odpadowa papa R5 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji - 

46 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz R5 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji - 

47 17 04 02 Aluminium R5 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji - 
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48 17 04 05 Żelazo i stal R5 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji - 

49 17 04 07 Mieszaniny metali R5 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji - 

50 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 

R5 Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu - 

51 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny 
niż wymieniony w 17 05 05 

R5 Do utwardzania powierzchni Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3t/ km2.  

52 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) 
inny niż wymieniony w 17 
05 07 

R5 Do utwardzania powierzchni Magazynowanie w warunkach uniemożliwiających 
pylenie. 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 3t/ km2.  

53 19 09 03 Osady z dekarbonizacji 
wody 

R10 lub R5  Do wykorzystania do wapnowania gleb kwaśnych 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
odrębnych dotyczących procesu odzysku R10 lub do 
wykorzystania jako materiał budowlany 

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 1t/ha.  

 

54 19 12 01 Papier i tektura R1 Do wykorzystania jako paliwo - 

55 19 12 07 Drewno inne niż 
wymienione w 19 12 06 

R1 lub R5 Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami 
ochronnymi, lub do wykonywania drobnych 
napraw i konserwacji 

- 
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1 2 3 4 5 6

56 20 01 01 Papier i tektura R1 Do wykorzystania jako paliwo - 

57 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

R3  Do wykorzystania w przydomowych 
kompostownikach, do skarmiania zwierząt 
domowych lub skarmiania zwierząt w schronisku 
dla zwierząt domowych i zwierząt 
doświadczalnych, zgodnie z zasadami karmienia 
poszczególnych gatunków3) 

Magazynowanie w warunkach chłodniczych. 

 

58 20 01 10 Odzież R5 Do wykorzystania w gospodarstwie domowym - 

59 20 01 11 Tekstylia R5 Do wykorzystania w gospodarstwie domowym - 

60 20 01 38 Drewno inne niż 
wymienione 
w 20 01 37 

R1 lub R5 Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami 
ochronnymi, lub do wykonywania drobnych 
napraw i konserwacji 

- 

61 20 01 40 Metale R5 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji Magazynowanie w warunkach zapobiegających 
korodowaniu.  

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia: 100 kg. 

62 20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 

R3 Do wykorzystania w przydomowych 
kompostownikach 

- 

63 20 02 02 Gleba i ziemia, 
w tym kamienie 

R5 Do utwardzania powierzchni - 

64 ex 20 03 02 Odpady ulegające 
biodegradacji, kartony 

R1 lub R3 Do wykorzystania jako paliwo lub w 
przydomowych kompostownikach 

- 

Objaśnienia: 
1) Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. …, poz. …). 
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2)  Zgodnie z załącznikiem nr … do ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. …, poz. ...). 

3) W przypadku wykorzystywania odpadów pochodzenia zwierzęcego działania te powinny uwzględniać również wymagania określone przepisami weterynaryjnymi, 
a w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. WE L 300 
 z 14.11.2009 r., str. 1-33). W przypadku zwierząt doświadczalnych skarmianie ich odpadami pochodzenia zwierzęcego jest dopuszczalne pod warunkiem, że zwłoki tych 
zwierząt są traktowane jako materiał kategorii 1 w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

4) Zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 575/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustanawiającego standardowe wartości celne 
w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz. U. L 166 z 1.7.2010 r., str. 9-10).  

5) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.). 

6) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy 
Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. U. L 54 z 26.2.2011, 
str. 1-254).  

 7) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.). 

8) Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach 
i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765, z późn. zm.). 
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UZASADNIENIE 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia i jednoczesnego uchylenia obecnie 

obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. 

zm.), wynika z wejścia w życie nowej ustawy z dnia……..o odpadach (Dz. U. Nr .., poz. …).  

 Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 8 ppkt 1  

ustawy z dnia … r. o odpadach (Dz. U. Nr …, poz. …) do określenia przez ministra 

właściwego do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, listy rodzajów odpadów, które 

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 

odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, kierując się 

właściwościami odpadów oraz możliwościami bezpiecznego ich wykorzystania. 

Rozporządzenie może określić – dla niektórych rodzajów odpadów – warunki 

magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na własne potrzeby oraz 

dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku lub 

sposób określania tych ilości. 

 W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w projekcie rozporządzenia 

wprowadzono następujące zmiany polegające na określeniu dla niektórych odpadów, 

warunków ich magazynowania i dopuszczalnych maksymalnych ilości tych odpadów, jakie 

może przyjąć osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, celem 

wykorzystania na własne potrzeby. 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 

zm.).  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597) i w związku z tym podlega notyfikacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Przepisy projektowanego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku oddziaływają na osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami, przyjmujące odpady do zagospodarowania na własne potrzeby. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z następującymi 

instytucjami, organizacjami:  

1. Prezydentami Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, 

Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, 

Warszawa, Wrocław, Zielona Góra,  

2. NSZZ „Solidarność”,  

3. OPZZ,  

4. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  

5. Konfederacją Pracodawców Polskich,  

6. Polskim Klubem Ekologicznym,  

7. Instytutem na Rzecz Ekorozwoju,  

8. Biurem Wspierania Lobbingu Ekologicznego,  

9. Centrum Prawa Ekologicznego,  

10. Polską Izbą Ekologii,  

11. Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Recyklingu,  

12. Polską Izbą Gospodarki Odpadami,  

13. Krajową Izbą Gospodarczą,  

14. Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin,  

15. Państwową Radą Ochrony Środowiska,  

16. Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,  

17. Business Centre Clubem – Związkiem Pracodawców,  

18. Stowarzyszeniem Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami,  

19. Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowego Instytutu 

Badawczego,  

20. Instytutem Ochrony Środowiska,  
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21. Zakładem Technologii Ścieków i Ochrony Wód Instytutu Ochrony Środowiska, 

22. Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,  

23. Instytutem Gospodarowania Odpadami,  

24. AGRIS Zakładem Ekoinżynierii Ochrony Gleby i Ziemi,  

25. Polskim Towarzystwem Inżynierii Ekologicznej,  

 Zestawienie zgłoszonych propozycji wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska 

do nich zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 Projekt nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

  Projekt nie wpłynie na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 Projekt nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Wpływ na ochronę środowiska 

 Projekt korzystnie wpłynie na ochronę środowiska ponieważ w przypadku niektórych 

odpadów, określone zostaną warunki ich magazynowania, co ułatwi właściwe prowadzenie 

tego procesu. Ponadto, określenie dopuszczalnej ilości odpadów możliwej do przyjęcia przez 

osobę fizyczną, powinno zapobiec odbieraniu odpadów w ilościach niemożliwych 

do zagospodarowania.   

 

 

 

16/04/EP 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

                                                       z dnia  

 

w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.  Rozporządzenie określa sposób wykonania próby strzępienia odpadów z 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanej dalej „próbą strzępienia”. 

§ 2. 1. Próbę strzępienia przeprowadza się w sposób umożliwiający uzyskanie 

informacji w zakresie: 

1) daty i miejsca przeprowadzenia próby strzępienia; 

2) nazw i adresów poszczególnych stacji demontażu, z których pochodziły 

odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddane próbie strzępienia; 

3) masy odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych próbie 

strzępienia, wyrażonej w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca 

po przecinku; 

4) masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w Mg 

z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku; 

5) zawartości wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej 

w procentach, w stosunku do łącznej masy odpadów z pojazdów wycofanych 

z eksploatacji poddanych próbie strzępienia; 

6) masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w Mg, 

przeznaczonych do przekazania do recyklingu, odzysku energii, innych niż 

recykling procesów odzysku oraz do unieszkodliwiania, a także udziału 

procentowego poszczególnych frakcji materiałowych poddanych procesom 

przetwarzania. 

2. Przeprowadzenie próby strzępienia obejmuje: 

                                                      
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, 
poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, 
poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.  
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1)  przygotowanie oddzielnych pojemników bądź wydzielonych miejsc na 

poszczególne frakcje materiałowe; 

2)  zważenie masy odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji 

przygotowanych do próby strzępienia; 

3)  poddanie procesowi strzępienia masy odpadów z pojazdów wycofanych 

z eksploatacji przygotowanych do próby strzępienia; 

4)  odrębne zważenie wydzielonych następujących frakcji materiałowych: 

a) frakcji metali żelaznych, 

b) frakcji metali nieżelaznych, 

c) frakcji tworzywa sztucznego, 

d) frakcji szkła, 

e) lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych, 

f) lekkiej frakcji i pyłów zawierających substancje niebezpieczne, 

g) frakcji pozostałości 

– jeżeli powstały w wyniku próby strzępienia. 

3. Masa odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddana próbie strzępienia 

nie może być mniejsza niż 30 Mg. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3). 

 

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

W porozumieniu 

MIINISTER GOSPODARKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 

2010 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 198, 
poz. 1319), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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UZASADNIENIE 
  

Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie próby strzępienia 

odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi wykonanie upoważnienia 

zawartego w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), któremu 

nadane zostało nowe brzmienie mocą art. 208 pkt 9 ustawy z dnia …………………. o 

odpadach.  

 

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 198, poz. 1319) traci moc traci moc 24 miesiące od 

dnia wejścia w życie ustawy z dnia ……………. o odpadach. Dotychczasowe 

rozporządzenie zawierało załącznik, określający wzór informacji o wynikach próby 

strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przekazywanej przez 

przedsiębiorców prowadzących strzępiarki. Obecnie informacja o wynikach próby 

strzępienia staje się elementem rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o 

gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w art. 75, ust 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 

……….o odpadach. W związku z tym, wzór informacji o próbie strzępienia zostanie 

określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji art. 76 ust. 4 ww. ustawy, 

dotyczącego określania wzorów formularzy sprawozdań. Celem wprowadzenia 

powyższej zmiany jest chęć umieszczenia w jednej ustawie wszystkich przepisów z 

zakresu sprawozdawczości oraz ułatwienie podmiotom wywiązywanie się z obowiązków 

sprawozdawczych.  

 

Opisany w rozporządzeniu sposób przeprowadzania próby strzępienia nie 

zmienia się w stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia. Przedsiębiorcy 

prowadzący strzępiarki poddają próbie strzępienia odpady z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji po przeprowadzonym demontażu zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji. Przedsiębiorcy ci otrzymują odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji 

do przeprowadzenia próby strzępienia od przedsiębiorców prowadzących stacje 
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demontażu pojazdów. Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu przekazują odpady 

z pojazdów wycofanych z eksploatacji po dokonaniu demontażu zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. Nr 128, poz. 892). 

 

Próbę strzępienia przeprowadza się w celu określenia średniej zawartości frakcji 

materiałowych uzyskiwanych w wyniku przerobu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

co z kolei służy określeniu poziomu ponownego użycia i odzysku oraz ponownego 

użycia i recyklingu w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Wymagania określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z 

dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (dz. Urz. WE L 

269 z 21 października 2000 r., str. 34, z późn. zm.) zobowiązują kraje członkowskie do 

uzyskiwania minimum 80 % ponownego użycia i recyklingu oraz 85% ponownego użycia 

i odzysku, a od roku 2015 odpowiednio 85 oraz 95%.  

 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  

 

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. 

Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Środowiska.  

 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1.  Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie dotyczy przedsiębiorców prowadzących strzępiarki oraz 

przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu. 

 

2.  Konsultacje 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Środowiska oraz przesłany do partnerów społecznych.  

3.  Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych. 

 

4.  Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5.  Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Rozporządzenie nie nakłada dodatkowych obowiązków na przedsiębiorców. 

Rozporządzenie zapewnia, że próby strzępienia, prowadzone przez poszczególnych 

operatorów strzępiarek są porównywalne, co umożliwia przekazanie prowadzącym 

stacje demontażu rzetelnej informacji o zawartości poszczególnych frakcji 

materiałowych.  

 

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się wpływu przedmiotowego rozporządzenia na sytuację i rozwój 

regionalny.  

7.  Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 

Rozporządzenie ma korzystny wpływ na ochronę środowiska, bowiem ułatwi 

wyliczenie osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu, jak również kontrolowanie 

strumienia odpadów z demontażu pojazdów przekazywanych do strzępienia.  

26-04-aa 



Projekt 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 

 
w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego 

 
 
 
Na podstawie w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. …, poz. …)             
zarządza się, co następuje: 
 

 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób nadawania numeru rejestrowego. 

§ 2. 1. Numer rejestrowy składa się z: 

1)  litery W; 

2) kolejno nadawanej liczby składającej się z 8 cyfr arabskich. 

2. Do każdego numeru rejestrowego w rejestrze dołączone są litery wskazujące na 

rodzaj wykonywanej działalności: 

1) OW – w przypadku producenta, importera, dokonującego  wewnątrzwspólnoto-

wego nabycia, eksportera i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy 

opakowań oraz eksportera i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy 

produktów w opakowaniach; 

2) PrW – w przypadku wprowadzającego na terytorium kraju produkty 

w opakowaniach; 

3) OpW – w przypadku wprowadzającego na terytorium kraju opony; 

4) OlW – w przypadku wprowadzającego na terytorium kraju oleje smarowe; 

5) OR – w przypadku prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych lub 

poużytkowych; 

6) OO – w przypadku prowadzącego odzysk odpadów opakowaniowych lub 

poużytkowych; 

7) OEW – w przypadku eksportującego odpady opakowaniowe lub poużytkowe lub 

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych; 

8) OoO – w przypadku organizacji odzysku; 

9) PW – w przypadku wprowadzającego pojazd; 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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10) PZ – w przypadku prowadzącego punkt zbierania pojazdów; 

11) PD – w przypadku prowadzącego stację demontażu; 

12) SW – w przypadku wprowadzającego sprzęt; 

13) SZ – w przypadku zbierającego zużyty sprzęt; 

14) SP– w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania; 

15) SR – w przypadku prowadzącego działalność w zakresie recyklingu zużytego 

sprzętu; 

16) SO – w przypadku prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling 

procesów odzysku zużytego sprzętu 

17) SOO – w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

18) BW – w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory; 

19) BP – w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów; 

20) T – w przypadku transportującego odpady; 

21) S – w przypadku sprzedawcy odpadów; 

22) P – w przypadku pośrednika w obrocie odpadami; 

23) PoZ – w przypadku posiadacza odpadów zwolnionego z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia ... r.  

 

MINISTER ŚRODOWISKA                            
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru 

rejestrowego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia …  

o odpadach (Dz. U. Nr …, poz. …), transponującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre 

dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3). 

Celem rozporządzenia jest określenie sposobu nadawania numerów rejestrowych 

uwzględniając odpowiednio potrzebę zidentyfikowania przedsiębiorców wpisanych do 

rejestru oraz ustalenia jednego numeru rejestrowego uwzględniającego wszystkie zakresy 

prowadzonej działalności. 

Biorąc powyższe pod uwagę ustala się, że numer rejestrowy składa się z litery W 

oraz  kolejno nadawanej liczby składającej się z 8 cyfr arabskich. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w  procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt 

rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Środowiska.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem UE. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie dotyczy: 

1) z zakresu opakowań: 
a) producenta, importera,  dokonującego  wewnątrzwspólnotowego nabycia, 

eksportera i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz 
eksportera i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów 
w opakowaniach, 

b) wprowadzającego na terytorium kraju produkty w opakowaniach, 
c) prowadzącego odzysk, 
d) prowadzącego recykling, 
e) dokonującego eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych, 
f) organizacji odzysku opakowań; 

2) z zakresu opon i olejów smarowych: 
a) wprowadzającego na terytorium kraju opony, 
b) wprowadzającego na terytorium kraju oleje smarowe; 

3) z zakresu pojazdów: 
a) wprowadzającego pojazdy, 
b) prowadzącego punkt zbierania pojazdów, 
c) prowadzącego stację demontażu; 

4) z zakresu sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 
a) wprowadzającego sprzęt, 
b) zbierającego zużyty sprzęt, 
c) prowadzącego zakład przetwarzania, 
d) prowadzącego recykling, 
e)  prowadzącego inne niż recykling procesy odzysku, 
f) organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

5) z zakresu baterii i akumulatorów: 
a) wprowadzającego baterie lub akumulatory, 
b) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

6) z zakresu ustawy z dnia … o odpadach 
a) transportującego odpady, 
b) sprzedawcę odpadów, 
c) pośrednika w obrocie odpadami, 
d) posiadacza odpadów zwolnionego z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów.  
 
 
2. Konsultacje społeczne 

 Projekt rozporządzenia, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 

19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), 

zostanie poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury legislacyjnej. Projekt 

przedmiotowego rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa 
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Środowiska www.mos.gov.pl w dziale Projekty aktów prawnych. Projekt rozporządzenia 

zostanie przekazany w ramach konsultacji społecznych do stowarzyszeń zrzeszających 

przedsiębiorców oraz podmiotów związanych z gospodarką odpadami wskazanych poniżej: 

1) NSZZ „Solidarność”; 
2) Forum Związków Zawodowych; 
3) OPZZ; 
4) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego; 
5) Państwowa Rada Ochrony Środowiska; 
6) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 
7) Konfederacja Pracodawców Polskich; 
8) Business Centre Club – Związek Pracodawców; 
9) Związek Rzemiosła Polskiego; 
10) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; 
11) Centrum Prawa Ekologicznego,  
12) Polski Klub Ekologiczny;  
13) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami; 
14) Krajowa Izba Gospodarcza;  
15) Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem;  
16) Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa;  
17) Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych;  
18) Polska Izba Ekologii; 
19) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu;  
20) Polska Izba Gospodarki Odpadami;   
21) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami; 
22) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;  
23) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego; 
24) Instytut na Rzecz Ekorozwoju; 
25) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach; 
26) Instytut Ochrony Środowiska. 

 
Ponadto rozporządzenie zostanie przesłane również do następujących organów i instytucji:  

1) wojewodowie; 
2) marszałkowie województw; 
3) Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 
4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
  

 Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

 Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną 

gospodarki.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 Rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny 
 

7.  Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 

 Rozporządzenie nie wpłynie na ochronę środowiska. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/04/EP 



                 Projekt  
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
 

z dnia 
 
 

w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz stawek opłaty rocznej 
 
 
 
 Na podstawie w art. 57 ust. 8 ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. …, poz. …) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz stawek opłaty rocznej; 

§ 2. Wysokości stawek opłat, o których mowa w § 1, są określone w załączniku do 

rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia ... r. 

 
 
 
 
  

        MINISTER ŚRODOWISKA 
 

 
 
 

 
 W porozumieniu 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska  
z dnia ... (poz. …) 

 
 

WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT REJESTROWYCH ORAZ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT 
ROCZNYCH 

 

Lp. 
Roczny obrót netto wprowadzającego 
produkty, opakowania lub produkty w 

opakowaniach1)  

Stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej 
[zł] 

dla 
mikroprzedsiębiorców 

dla pozostałych 
przedsiębiorców 

 
1 
 

do 500 000 zł 50 500 

2 powyżej 500 000 zł do 5 000 000 zł 100 1000 

 
3 
 

powyżej 5 000 000 zł 200 2000 

 
O b j a ś n i e n i a: 
1) Jako „roczny obrót netto” rozumie się całkowity obrót netto z wykonywanej  działalności. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej 

oraz stawek opłaty rocznej, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 57 ust. 8 ustawy z 

dnia … o odpadach (Dz. U. Nr …, poz. …), transponującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre 

dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3). 

Celem rozporządzenia jest określenie wysokości stawek opłat za wpis do rejestru oraz 

stawek opłat rocznych. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem UE. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

  
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie dotyczy: 

1) z zakresu sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

a) wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

b) zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

c) prowadzącego zakład przetwarzania, 

d) organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

2) z zakresu baterii i akumulatorów: 

a) wprowadzającego baterie lub akumulatory, 

b) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

3) z zakresu pojazdów wycofanych z eksploatacji:  

a) wprowadzającego pojazdy, 

b) prowadzącego punkt zbierania pojazdów, 

c) prowadzącego stację demontażu; 

4) z zakresu opakowań: 

a) wprowadzającego opakowania, 

b) wprowadzającego produkty w opakowaniach, 

c) organizację odzysku opakowań, 

d) wywożącego odpady opakowaniowe do odzysku i recyklingu za granicę, jeżeli 

zamierza wystawiać dokumenty EDPR i EDPO; 

5) z zakresu opon i olejów: 

a) wprowadzającego opony, 

b) wprowadzającego oleje; 

6) prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku produktów, o których 

mowa w pkt 1-5; 

7) posiadacza odpadów gospodarującego odpadami zwolnionego na podstawie aktu 

wykonawczego z uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów; 

8) transportującego, sprzedawcę odpadów i pośrednika w obrocie odpadami; 

 
 
2. Konsultacje 

 Projekt rozporządzenia, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 

19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), zostanie 

poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury legislacyjnej. Projekt przedmiotowego 

rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 

www.mos.gov.pl w dziale Projekty aktów prawnych. Projekt rozporządzenia zostanie przekazany 
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w  ramach konsultacji społecznych do stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców oraz 

podmiotów związanych z gospodarką odpadami wskazanych poniżej: 

1) NSZZ „Solidarność”; 
2) Forum Związków Zawodowych; 
3) OPZZ; 
4) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego; 
5) Państwowa Rada Ochrony Środowiska; 
6) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 
7) Konfederacja Pracodawców Polskich; 
8) Business Centre Club – Związek Pracodawców; 
9) Związek Rzemiosła Polskiego; 
10) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; 
11) Centrum Prawa Ekologicznego,  
12) Polski Klub Ekologiczny;  
13) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami; 
14) Krajowa Izba Gospodarcza;  
15) Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem;  
16) Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa;  
17) Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych;  
18) Polska Izba Ekologii; 
19) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu;  
20) Polska Izba Gospodarki Odpadami;   
21) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami; 
22) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;  
23) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego; 
24) Instytut na Rzecz Ekorozwoju; 
25) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach; 
26) Instytut Ochrony Środowiska. 

 
Ponadto rozporządzenie zostanie przesłane również do następujących organów i instytucji:  

1) wojewodowie; 
2) marszałkowie województw; 
3) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; 
4) Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 
5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
6) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 
7) Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
  

W związku z utworzeniem rejestru, wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

wprowadzający baterie lub akumulatory, wprowadzający pojazdy oraz wprowadzający produkty 

w opakowaniach zobowiązani są do ponoszenia opłaty rejestrowej z tytułu uzyskania wpisu do ww. 

rejestru oraz opłaty rocznej. Wysokość opłat wynosić będzie od 50 do 2000 zł. zależnie od rodzaju 
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prowadzonej działalności przez dany podmiot wprowadzający produkty i produkty 

w  opakowaniach. Opłaty rejestrowe i roczne trafiać będą na konta właściwych urzędów 

marszałkowskich, dokonujących wpisu do rejestru. Wpływy z opłat zostaną przeznaczone na 

sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z prowadzeniem rejestru przez 

marszałka województwa (50%), a pozostała część środków przekazywana do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50%). 

 Podmiotów, zobowiązane do uiszczania opłaty rocznej, których dane znajdą się w rejestrze 

będzie ok. 89 tys. Większość z nich będą stanowili przedsiębiorcy wprowadzający opakowania na 

rynek, wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacje odzysku oraz wywożący odpady 

opakowaniowe do odzysku i recyklingu za granicę. 

 Przyjmując kwotę opłaty rocznej w wysokości 70 zł przewiduje się wpływ z tytułu opłaty 

rocznej w wysokości 6,23 mln. zł. Ze wspomnianych 89 tys. ok. 82 tys. podmiotów będzie 

zobowiązanych również uiścić jednorazową opłatę rejestrową, która (przyjmując tą samą kwotę 

opłaty 70 zł) spowoduje wpływ do sektora finansów publicznych ok. 5,74 mln zł. Pozostali 

przedsiębiorcy, którzy już obecnie są w odpowiednich rejestrach (prowadzonych na podstawie 

przepisów o bateriach i akumulatorach oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 

będą zwolnieni z opłaty rejestrowej. 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny 
 

7.  Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 

Nie przewiduje się wpływu na ochronę środowiska. 

 

 

 

 

 

19/04/EP 



Projekt 
          

 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia                                                 

 
w sprawie wzorów formularzy wniosków o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru  

i o wykreślenie z rejestru 
 
 
 
 Na podstawie art. 61 ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. …, poz. …) zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzory formularzy wniosków o: 

1) wpis do rejestru; 

2) zmianę wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru. 

2. Wzór formularza wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

3. Wzór formularza wniosku o zmianę wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia ... r. 

 
 
 
 
  

       MINISTER ŚRODOWISKA 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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Załączniki 
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska  
z dnia ... (poz. ...) 

           Załącznik nr 1 
 

 
WZÓR FORMULARZA 

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU 
 

DZIAŁ I. DANE PRZEDSIĘBIORCY 
 

 
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU 

 

ADRESAT  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ………………………………. 

Firma przedsiębiorcy  

Oznaczenie siedziby i adres 

Województwo 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica  
 
 

Kod pocztowy  
 

Nr domu  
 
 

Nr lokalu 
 

Adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres siedziby

Województwo 
 
 

Miejscowość 
 

Ulica  
 
 

Kod pocztowy  
 

Nr domu  
 
 

Nr lokalu 
 

NIP1) 
 
 

NIP europejski1), 2) 
 
 

REGON1) 
 
 

 
 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Jeżeli posiada. 
2) Dotyczy wprowadzających baterie lub akumulatory. 
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DZIAŁ II. RODZAJ I PRZEDMIOT WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI 
 
1. OPAKOWANIA, OPONY I OLEJE SMAROWE 

 
1.1. PRODUCENT, IMPORTER,  DOKONUJĄCY  WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO 
NABYCIA, EKSPORTER I DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY 
OPAKOWAŃ ORAZ EKSPORTER I DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ 
DOSTAWY PRODUKTÓW W OPAKOWANIACH 
 

PRODUCENT, IMPORTER,  DOKONUJĄCY  WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA, 
EKSPORTER I DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY OPAKOWAŃ ORAZ 

EKSPORTER I DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY PRODUKTÓW 
W OPAKOWANIACH 

1. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI1)  
1.1.Producent opakowań 1.2.Importer lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego 

nabycia opakowań  
 

  

1.3. Eksporter lub dokonujący 
wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań 

 

1.4. Eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej 
dostawy produktów w opakowaniach 

 

  

2. RODZAJ WYTWARZANYCH, PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY ORAZ WYWOŻONYCH ZA 
GRANICĘ OPAKOWAŃ1) 

2.1. z tworzyw sztucznych 2.2. z aluminium 
 

2.3.ze stali  2.4. ze szkła  

    

2.5. z papieru i tektury 
 

2.6. z drewna 
 

2.7. wielomateriałowe 

   

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zaznaczyć właściwe. 
2) Wypełnić w przypadku wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, 

odpadów opakowaniowych za pośrednictwem organizacji odzysku. 

 
1.2. WPROWADZAJĄCY NA TERYTORIUM KRAJU PRODUKTY W OPAKOWANIACH  
 

WPROWADZAJĄCY NA TERYTORIUM KRAJU PRODUKTY W OPAKOWANIACH 
1. SPOSÓB WYKONANIA OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA ODZYSKU LUB RECYKLINGU 
ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH1)  

samodzielnie za pośrednictwem organizacji odzysku 

  
2. DANE ORGANIZACJI ODZYSKU2)  

Nazwa  

Numer rejestrowy  

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zaznaczyć właściwe. 
2) Wypełnić w przypadku wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, 

odpadów opakowaniowych za pośrednictwem organizacji odzysku. 
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1.3. WPROWADZAJACY NA TERYTORIUM KAJU OPONY LUB OLEJE SMAROWE 
 

WPROWADZAJACY NA TERYTORIUM KARJU 
OPONY 

 

WPROWADZAJACY NA TERYTORIUM KRAJU 
OLEJE SMAROWE 

 

1. SPOSÓB WYKONANIA OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA ODZYSKU LUB RECYKLINGU 
ODPADÓW POUŻYTKOWYCH1) 

samodzielnie za pośrednictwem organizacji odzysku 

  
2. DANE ORGANIZACJI ODZYSKU2)  

Nazwa  

Numer rejestrowy  

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zaznaczyć właściwe. 
2) Wypełnić w przypadku wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, 

odpadów poużytkowych za pośrednictwem organizacji odzysku. 

 
 
 

1.4. PROWADZĄCY ODZYSK ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH LUB POUŻYTKOWYCH 
 

PROWADZĄCY ODZYSK ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH LUB POUŻYTKOWYCH 
1. KOD I NAZWA RODZAJU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH LUB POUŻYTKOWYCH 
PRZYJMOWANYCH DO ODZYSKU 1) 
Kod odpadów Rodzaj odpadów 

  
  
  
2. INFORMACJE O STOSOWANYM PROCESIE ODZYSKU  

Symbol R2) Nazwa procesu 
Zdolność przetwórcza 

instalacji [Mg/rok] 
Kod odpadu  

Rodzaj 
odpadu 

    

    

3. ADRES MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU  
Województwo Miejscowość Kod pocztowy Nr domu Nr lokalu 

     

     

4. INFORMACJE O POSIADANYCH DECYZJACH W ZAKRESIE ODZYSKU ODPADÓW 
Data wydania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Rodzaj decyzji 
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Numer decyzji  
 

Organ, który wydał 
decyzję 

 

Termin obowiązywania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

5. INFORMACJE O WDROŻONYM SYSTEMIE JAKOŚCI, SYSTEMIE ZARZĄDZANIA 
ŚRODOWISKOWEGO ALBO O ICH BRAKU3) 
Data uzyskania certyfikatu 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Podmiot wydający certyfikat 
 

Termin ważności certyfikatu 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

 
 

O b j a ś n i e n i a: 
1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia …. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. …). 
2) Podać symbol procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr … do ustawy z dnia ….. o odpadach  

(Dz.  U. .., poz.   ). 
3) Wypełnić w przypadku posiadania wdrożonego systemu jakości. 

 

1.5. PROWADZĄCY RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH LUB 
POUŻYTKOWYCH 

 
PROWADZĄCY RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH LUB POUŻYTKOWYCH 

1. KOD I NAZWA RODZAJU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH LUB POUŻYTKOWYCH 
PRZYJMOWANYCH DO RECYKLINGU1) 
Kod odpadów Rodzaj odpadów 

  
  
  
2. INFORMACJE O STOSOWANYM PROCESIE RECYKLINGU  

Symbol R2) Nazwa procesu 
Zdolność przetwórcza 

instalacji [Mg/rok] 
Kod odpadu  

Rodzaj 
odpadu 

    

    

3. ADRES MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE RECYKLINGU 
Województwo Miejscowość Kod pocztowy Nr domu Nr lokalu 

     

     

4. INFORMACJE O POSIADANYCH DECYZJACH W ZAKRESIE RECYKLINGU ODPADÓW 
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Data wydania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Rodzaj decyzji 
 

Numer decyzji  
 

Organ, który wydał 
decyzję 

 

Termin obowiązywania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

5. INFORMACJE O WDROŻONYM SYSTEMIE JAKOŚCI, SYSTEMIE ZARZĄDZANIA 
ŚRODOWISKOWEGO ALBO O ICH BRAKU3) 
Data uzyskania certyfikatu 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Podmiot wydający certyfikat 
 

Termin ważności certyfikatu 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

 
 

O b j a ś n i e n i a: 
1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia …. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. …). 
2) Podać symbol procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr … do ustawy z dnia ….. o odpadach  

(Dz. U. …, poz.   ). 
3) Wypełnić w przypadku posiadania wdrożonego systemu jakości. 

 

 
1.6. DOKONUJĄCY EKSPORTU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH LUB POUŻYTKOWYCH 
ORAZ WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH LUB 
POUŻYTKOWYCH 
 

DOKONUJĄCY EKSPORTU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH LUB POUŻYTKOWYCH ORAZ 
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH LUB 

POUŻYTKOWYCH 
1. KOD I NAZWA RODZAJU ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W CELU EKSPORTU LUB 
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY 
Kod odpadów1) Rodzaj odpadów 

  
  
  
2. INFORMACJE O DECYZJACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 
Data wydania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
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Rodzaj decyzji 
 

Numer decyzji  
 

Organ, który wydał 
decyzję 

 

Termin obowiązywania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia …. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. ..., 
poz.  …). 
 
 
 

1.7. ORGANIZACJA ODZYSKU  
 

ORGANIZACJA ODZYSKU  

1. RODZAJE OPAKOWAŃ LUB PRODUKTÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORGANIZACJA 
ODZYSKU ZAMIERZA PRZEJMOWAĆ OBOWIĄZKI ZAPEWNIENIA ODZYSKU LUB 
RECYKLINGU1) 

Opakowania 

1.1. z tworzyw sztucznych 1.2. z aluminium 
 

1.3.ze stali  1.4. ze szkła  

    

1.5. z papieru i tektury 
 

1.6. z drewna 
 

1.7. wielomateriałowe 

   

Produkty 

1.8.opony 1.9.oleje smarowe 

  

2. NUMER REJESTROWY (EMAS)2)  

 
 

O b j a ś n i e n i a: 
1) Zaznaczyć właściwe. 
2) Numer rejestrowy nadany zgodnie z ustawą dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i 

audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060) – jeżeli został nadany. 

 
 
 
2. POJAZDY  

 
2.1. WPROWADZAJĄCY POJAZDY 
 

WPROWADZAJĄCY POJAZDY 
1.  RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

1.1.Produkcja pojazdów 1.2.Wewnatrzwspólnotowe nabycie lub import pojazdów 



 
 

8

  
2. DATA  ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

3. INFORMACJE O STACJACH DEMONTAŻU DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SIECI  

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 
Zdolność 

przetwórcza 
[Mg/rok] 

      

      

4. INFORMACJE O PUNKTACH ZBIERANIA POJAZDÓW DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SIECI  

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

     

     

 
2.2. PROWADZĄCY PUNKT ZBIERANIA POJAZDÓW 
 

PROWADZĄCY PUNKT ZBIERANIA POJAZDÓW 
1. ADRESY MIEJSC, W KTÓRYCH ZBIERANE SĄ POJAZDY  

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

     

     

2. INFORMACJE O DECYZJACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Data wydania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Rodzaj decyzji 
 

Numer decyzji  
 

Organ, który wydał decyzję 
 

Termin obowiązywania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

 
 
 
 
 



 
 

9

 
 
2.3. PROWADZĄCY STACJĘ DEMONTAŻU 
 

 PROWADZĄCY STACJĘ DEMONTAŻU 
1. INFORMACJE O STOSOWANYCH PROCESACH PRZETWARZANIA I RECYKLINGU 

Symbol R1) Nazwa procesu Zdolność przetwórcza instalacji [Mg/rok] 

   

   

2. ADRES STACJI DEMONTAŻU 
Województwo Miejscowość Kod pocztowy Nr domu Nr lokalu 

     

     

3. INFORMACJE O DECYZJACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Data wydania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Rodzaj decyzji 
 

Numer decyzji  
 

Organ, który wydał decyzję 
 

Termin obowiązywania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Podać symbol procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr … do ustawy z dnia ….. o odpadach  
(Dz. U. …, poz. …). 

   
3. SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 
 
3.1. WPROWADZAJĄCY SPRZĘT   
 

WPROWADZAJĄCY SPRZĘT   
1. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI1) 

1.1.Produkcja i wprowadzanie sprzętu do obrotu 
pod własnym oznaczeniem 

1.2.Wprowadzanie sprzętu pod własnym oznaczeniem 
wyprodukowanego przez innego przedsiębiorcę

  

1.3.Import sprzętu 1.4.Wprowadzanie sprzętu na własny użytek 1.5.Wewnątrzwspólnotowe nabycie sprzętu

   
2. NUMER I NAZWA GRUPY ORAZ RODZAJU WPROWADZANEGO SPRZĘTU 2) 

Numer i nazwa grupy sprzętu Numer i nazwa rodzaju sprzętu 
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3. INFORMACJE O UMOWIE Z ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
I ELEKTRONICZNEGO3) 
Dane organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Numer rejestrowy 
 

Nazwa organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

 

Data przejęcia obowiązku 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Termin obowiązywania umowy 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Bezterminowo     

Numer i nazwa grupy sprzętu, za którą organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
przejęła obowiązki2) 

Numer i nazwa grupy sprzętu 
Numer i nazwa rodzaju sprzętu – wymienić w przypadku 
grupy 5 
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Publiczne kampanie edukacyjne1) 

Prowadzone samodzielnie 
Obowiązek przekazany organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

  
4. MASA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPRZĘTU, KTÓRY WPROWADZAJĄCY SPRZĘT 
ZAMIERZA WPROWADZIĆ W DANYM ROKU KALENDARZOWYM3)  

Numer i nazwa rodzaju sprzętu2) Masa [kg] 

  

  

  

5. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE3) 

Forma zabezpieczenia finansowego1) Wysokość zabezpieczenia finansowego [zł] 

Depozyt                              
 

Gwarancja bankowa           
 

Ubezpieczenie OC              
 

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zaznaczyć właściwe. 
2) Podać numer i nazwę grupy lub rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. 
zm.). 

3) Dotyczy wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł 
umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 
3.2. ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT  
 

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT
1. NUMER I NAZWA GRUPY ORAZ RODZAJU SPRZĘTU, Z KTÓREGO POWSTAŁ ZUŻYTY 
SPRZĘT1) 

Numer i nazwa grupy sprzętu Numer i nazwa rodzaju sprzętu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ADRESY MIEJSC, W KTÓRYCH ZBIERANY JEST ZUŻYTY SPRZĘT 
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Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

     

     

3. INFORMACJE O DECYZJACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Data wydania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Rodzaj decyzji 
 

Numer decyzji  
 

Organ, który wydał decyzję 
 

Termin obowiązywania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

 
 
O b j a ś n i e n i a: 
1) Podać numer i nazwę grupy lub rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.). 

 
3.3. PROWADZĄCY ZAKŁAD PRZETWARZANIA 

 
PROWADZĄCY ZAKŁAD PRZETWARZANIA 

1. DANE O PRZETWARZANYM ZUŻYTYM SPRZĘCIE1) 

Numer i nazwa grupy sprzętu Numer i nazwa rodzaju sprzętu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INFORMACJE O ZAKŁADACH PRZETWARZANIA 

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 
Zdolność 

przetwórcza 
[Mg/rok] 
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3. DANE O ZBIERANYM ZUŻYTYM SPRZĘCIE1)  
Numer i nazwa grupy sprzętu Numer i nazwa rodzaju sprzętu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresy miejsc, w których zbierany jest zużyty sprzęt 

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

     

     

4. INFORMACJE O DECYZJACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 
Data wydania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Rodzaj decyzji 
 

Numer decyzji  
 

Organ, który wydał decyzję 
 

Termin obowiązywania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

5. INFORMACJE O WDROŻONYM SYSTEMIE JAKOŚCI2)

Data uzyskania certyfikatu 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Podmiot wydający certyfikat 
 

Termin ważności certyfikatu 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

 
O b j a ś n i e n i a: 
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1) Podać numer i nazwę grupy lub rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.). 

2) Wypełnić w przypadku posiadania wdrożonego systemu jakości. 
 

3.4. PROWADZĄCY RECYKLING  
 

PROWADZĄCY RECYKLING 
1. KOD I NAZWA RODZAJU ODPADÓW PRZYJMOWANYCH DO RECYKLINGU1) 
Kod odpadów Rodzaj odpadów 

  
  
  

2. INFORMACJE O STOSOWANYM PROCESIE  

Symbol R2) Nazwa procesu 
Zdolność przetwórcza 

instalacji [Mg/rok] 
Kod przetwarzanych odpadów

    

    

3. ADRES MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE RECYKLINGU  
Województwo Miejscowość Kod pocztowy Nr domu Nr lokalu 

     

     

4. INFORMACJE O POSIADANYCH DECYZJACH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI 
Data wydania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Rodzaj decyzji 
 

Numer decyzji  
 

Organ, który wydał 
decyzję 

 

Termin obowiązywania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

5. INFORMACJE O WDROŻONYM SYSTEMIE JAKOŚCI, SYSTEMIE ZARZĄDZANIA 
ŚRODOWISKOWEGO ALBO O ICH BRAKU3) 
Data uzyskania certyfikatu 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Podmiot wydający certyfikat 
 

Termin ważności certyfikatu 
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Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia …. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. …, 
poz.  ….). 

2) Podać symbol procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr … do ustawy z dnia ….. o odpadach  
(Dz. U. …, poz. …). 

3) Wypełnić w przypadku posiadania wdrożonego systemu jakości. 
 
 
3.5. PROWADZĄCY INNE NIŻ RECYKLING PROCESY ODZYSKU  

 
PROWADZĄCY INNE NIŻ RECYKLING PROCESY ODZYSKU 

1. KOD I NAZWA RODZAJU ODPADÓW PRZYJMOWANYCH DO INNEGO NIŻ RECYKLING 
PROCESU ODZYSKU 1) 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

  
  
  

2. INFORMACJE O STOSOWANYM PROCESIE  

Symbol R2) Nazwa procesu 
Zdolność przetwórcza 

instalacji [Mg/rok] 
Kod przetwarzanych odpadów

    

    

3. ADRES MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE INNYCH NIŻ RECYKLING 
PROCESÓW ODZYSKU 
Województwo Miejscowość Kod pocztowy Nr domu Nr lokalu 

     

     

4. INFORMACJE O POSIADANYCH DECYZJACH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI 
Data wydania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Rodzaj decyzji 
 

Numer decyzji  
 

Organ, który wydał 
decyzję 

 

Termin obowiązywania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

5. INFORMACJE O WDROŻONYM SYSTEMIE JAKOŚCI, SYSTEMIE ZARZĄDZANIA 
ŚRODOWISKOWEGO ALBO O ICH BRAKU3) 
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Data uzyskania certyfikatu 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Podmiot wydający certyfikat 
 

Termin ważności certyfikatu 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia …. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. …). 
2) Podać symbol procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr … do ustawy z dnia ….. o odpadach (Dz. U. 

Nr …, poz. …). 
3) Wypełnić w przypadku posiadania wdrożonego systemu jakości. 

 
3.6. ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
 

ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

1. WYKAZ WPROWADZAJĄCYCH SPRZĘT, Z KTÓRYMI ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ZAWARŁA UMOWĘ 

Lp. 
Firma 

przedsiębiorcy 
Numer rejestrowy Oznaczenie siedziby 

Numer i nazwa grupy sprzętu, 
w zakresie którego 

organizacja odzysku przejęła 
obowiązki 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
 
4. BATERIE I AKUMULATORY 

 
4.1. WPROWADZAJĄCY BATERIE LUB AKUMULATORY 

 
WPROWADZAJĄCY BATERIE LUB AKUMULATORY 

1. RODZAJ WPROWADZANYCH BATERII I AKUMULATORÓW1) 
przenośne samochodowe przemysłowe 

   
2. MARKA WPROWADZANYCH BATERII I AKUMULATORÓW 

 
 
 

3. INFORMACJA O SPOSOBIE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW1) 
samodzielnie za pośrednictwem innych podmiotów 

  

Dane przedsiębiorcy realizującego obowiązki wprowadzającego baterie lub akumulatory 
Firma przedsiębiorcy  
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Województwo  Miejscowość  
Ulica   Kod pocztowy   
Nr domu   Nr lokalu  

 
O b j a ś n i e n i a: 
1)   Zaznaczyć właściwe. 



 
 

18

4.2. PROWADZĄCY ZAKŁAD RZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTYCH 
AKUMULATORÓW 
 

PROWADZĄCY ZAKŁAD RZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTYCH 
AKUMULATORÓW 

1. RODZAJ PRZETWARZANYCH ZUŻYTYCH BATERII LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW1) 
przenośne  samochodowe  przemysłowe  

 alkaliczne 
 cynkowo-węglowe 
 cynkowo-powietrzne 
 niklowo-kadmowe 
 niklowo-żelazowe 
 niklowo-wodorkowe 
 litowe  
 litowo-jonowe 
 litowo-polimerowe 
 srebrowe 
 rtęciowe 
 kwasowo-ołowiowe 
 pozostałe 

 kwasowo-ołowiowe  
 niklowo-kadmowe 
 pozostałe 

 

 kwasowo-ołowiowe  
 niklowo-kadmowe 
 pozostałe 

 

2. INFORMACJE O STOSOWANYCH PROCESACH PRZETWARZANIA I RECYKLINGU 

Symbol R2) Nazwa procesu 
Zdolność przetwórcza 

instalacji [Mg/rok] 

Rodzaj przetwarzanych 
zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów 

    

    

3. INFORMACJE O MIEJSCACH PROWADZENIA PROCESU PRZETWARZANIA 
I RECYKLINGU 
Województwo Miejscowość Kod pocztowy Nr domu Nr lokalu 

     

     

4. INFORMACJE O DECYZJACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Data wydania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

Rodzaj decyzji 
 

Numer decyzji  
 

Organ, który wydał decyzję 
 

Termin obowiązywania decyzji 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

 
O b j a ś n i e n i a: 
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1) Zaznaczyć właściwe. 
2) Podać symbol procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr … do ustawy z dnia ….. o odpadach  

(Dz. U. .., poz. … ). 
 

  
5. TRANSPORTUJĄCY ODPADY 

 
TRANSPORTUJĄCY ODPADY 

1. KOD I NAZWA RODZAJU TRANSPORTOWANYCH ODPADÓW 1) 
Kod odpadów Rodzaj odpadów 

  
  
  
2. OZNACZENIE OBSZARU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
 
 
 

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia …. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. …, 
poz. …). 

 
6. SPRZEDAWCA ODPADÓW 
 

SPRZEDAWCA ODPADÓW 
1. KOD I NAZWA RODZAJU NABYWANYCH I ZBYWANYCH ODPADÓW 1) 
Kod odpadów Rodzaj odpadów 

  
  
  
2. OZNACZENIE OBSZARU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
 
 
 

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia … w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. …, 
poz.  ...). 

 
7. POŚREDNIK W OBROCIE ODPADAMI 
 

POŚREDNIK W OBROCIE ODPADAMI 
1. KOD I NAZWA RODZAJU ODPADÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OBROTU1) 
Kod odpadów Rodzaj odpadów 

  
  
  
2. OZNACZENIE OBSZARU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
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O b j a ś n i e n i a: 

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia …. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. …, 
poz. …). 

 
 

8. POSIADACZ ODPADÓW ZWOLNIONY Z OBOWIAZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA 
PRZETWARZANIE ODPADÓW 

 
POSIADACZ ODPADÓW ZWOLNIONY Z OBOWIAZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA 

PRZETWARZANIE ODPADÓW 
1. KOD I NAZWA RODZAJU PRZETWARZANYCH ODPADÓW 1) 
Kod odpadów Rodzaj odpadów 

  
  
  
2.PRZYCZYNA ZWOLNIENIA Z OBOWIAZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE 
ODPADÓW2) 
 
 
 

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia …. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. …, 
poz. …). 

2) Podać podstawę zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
 

9.  DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ WNIOSEK 
 

DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ WNIOSEK 
Imię  Nazwisko  

Telefon służbowy1)  Fax służbowy1)  

E-mail służbowy1)  

Data Podpis2) i pieczątka1), 2)  składającego wniosek 

 
 
 
 

 

 
 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Jeżeli posiada. 
2) Dotyczy formy pisemnej wniosku.  
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Załącznik nr 2  
 
 
 

WZÓR FORMULARZA  
WNIOSEK O ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU LUB O WYKREŚLENIE Z REJESTRU 

 

WNIOSEK O1): 

ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU  
WYKREŚLENIE Z REJESTRU  
ADRESAT: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ………………………………………………… 
1. DANE PRZEDSIĘBIORCY  

Numer rejestrowy2) 
 

Firma przedsiębiorcy  
 

Oznaczenie siedziby i adres 
Województwo  Miejscowość  
Ulica   Kod pocztowy   
Nr domu   Nr lokalu  
2. DANE, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. DATA TRWAŁEGO ZAPRZESTANIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI4) 

Dzień 
 

Miesiąc 
 

Rok  
 

4. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ WNIOSEK 
Imię  Nazwisko  

Telefon służbowy5)  Fax służbowy5)  

E-mail służbowy5)  

Data Podpis6) i pieczątka5), 6) składającego wniosek 

 
 
 
 

 

 
O b j a ś n i e n i a: 

1) Zaznaczyć właściwe. 
2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. … ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. …, poz. …). 
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3) Wypełnić w przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru. 
4) Wypełnić w przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru. 
5) Jeżeli posiada. 
6) Dotyczy formy pisemnej wniosku. 
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UZASADNIENIE 
 

 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularzy wpis do rejestru, 
o zmianę wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru  stanowi wykonanie upoważnienia zawartego 
w art. 61 ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. Nr …, poz. …) transponującej dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3). 

Celem rozporządzenia jest określenie wzorów wniosków o wpis do rejestru, o zmianę wpisu 
do rejestru i o wykreślenie z rejestru biorąc pod uwagę potrzebę ujednolicenia wniosków, 
ułatwienia ich przekazywania oraz zidentyfikowania przedsiębiorcy podlegającego wpisaniu do 
rejestru. 

Zgodnie z art. 49 ustawy  z dnia … o odpadach (Dz. U. Nr …, poz. …) przedsiębiorcy 
prowadzący działalność   zakresu: 

1) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 
11  maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, tj.: 
a)  producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterzy   

dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań a także eksporterzy 
i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 

b) wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, 
c) wprowadzający na rynek krajowy opony, 
d) wprowadzający na rynek krajowy oleje smarowe, 
e) prowadzący odzysk odpadów opakowaniowych i poużytkowych,  
f) prowadzący recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych, 
g) organizacje odzysku, 
h)  dokonujący eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych w celu 
poddania odzyskowi lub recyklingowi; 

2) ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tj.:  
a) wprowadzający pojazdy, 
b) prowadzący punkt zbierania pojazdów, 
c) prowadzący stację demontażu; 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tj.: 
a) wprowadzający sprzęt, 
b) zbierający zużyty sprzęt, 
c) prowadzący zakład przetwarzania, 
d) organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
e) prowadzący działalność w zakresie recyklingu, 
f) prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku; 

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, tj.: 
a) wprowadzający baterie lub akumulatory, 
b) prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

5) z zakresu niniejszej ustawy, tj.: 
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych 

z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 
b) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługi transportu odpadów,  

      c)   sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami 
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są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru, który jest dokonywany na ich wniosek. 
W zwiadu z tym konieczne jest określenie wzoru wniosku o wpis do rejestru dla tych podmiotów. 
Ponadto, w przypadku zmiany danych lub trwałego zaprzestania wykonywania działalności  
w ww. zakresie, przedsiębiorcy ci są obowiązani złożyć wniosek o zmianę wpisu do rejestru lub 
o wykreślenie z rejestru. 

 W związku z powyższym wzór wniosku o wpis do rejestru został określony w załączniku nr 
1 do niniejszego rozporządzenia. 

Dział I załącznika nr 1 zawiera dane przedsiębiorcy takie jak: 
1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku wprowadzających 
baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany; 
3) numer REGON, o ile został nadany; 

 Dział II załącznika nr 1 stanowi część wniosku o wpis do rejestru zawierającą informację 
o rodzaju u przedmiocie wykonywanej działalności. Pkt 1 działu II dotyczy przedsiębiorców, których 
przedmiotem działalności są opakowania. Pkt 1.1. zawiera informacje dotyczące producenta, 
importera,  dokonującego  wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportera i dokonującego 
wewnątrzwspólnotowej dostawcy opakowań oraz eksportera i dokonującego 
wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, tj. informację o rodzaju prowadzonej 
działalności oraz o rodzaju wprowadzanych opakowań. 
 Pkt 1.2. działu II załącznika nr 1 zawiera informacje dotyczące wprowadzającego na 
terytorium kraju produkty w opakowaniach, tj.: 

– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku lub recyklingu 
odpadów opakowaniowych, powstałych z opakowań o których mowa w załączniku nr 
1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

– dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku lub 
recyklingu odpadów opakowaniowych, powstałych z opakowań o których mowa 
w załączniku nr 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, o ile 
została zawarta umowa z organizacją odzysku. 

 Pkt 1.3. działu II załącznika nr 1 dotyczy wprowadzających na terytorium kraju opony lub 
oleje smarowe. W odniesieniu do tych przedsiębiorców wniosek zawiera: 

– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku lub recyklingu 
odpadów poużytkowych,  

– dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku lub  
recyklingu odpadów poużytkowych. 

 Pkt 1.4. działu II załącznika nr 1 dotyczy prowadzących odzysk odpadów 
opakowaniowych lub poużytkowych. W odniesieniu do tych przedsiębiorców wniosek zawiera: 

– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 
– informację o stosowanym procesie odzysku, 
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 
– informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku. 
 Pkt 1.5. działu II załącznika nr 1 dotyczy prowadzących recykling odpadów 
opakowaniowych lub poużytkowych. W odniesieniu do tych przedsiębiorców wniosek zawiera: 

– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 
– informację o stosowanym procesie recyklingu, 
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– 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. 
 Pkt 1.6. działu II załącznika nr 1 zawiera informacje dotyczące dokonujących eksportu 
odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 
opakowaniowych lub poużytkowych w celu poddania odzyskowi i recyklingowi, tj.: 

– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych w celu eksportu lub 
wewnątrzwspólnotowej dostawy, 

– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
 Pkt 1.7. działu II załącznika nr 1 zawiera informacje o organizacji odzysku, tj.: 

– informację o rodzaju opakowań lub produktów, w stosunku do których organizacja 
odzysku zamierza przejmować obowiązki zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych  

– numer rejestrowy EMAS, o ile posiada; 
 
Pkt 2 działu II załącznika nr 1 do rozporządzenia zawiera informacje dotyczące 

przedsiębiorców, których działalność dotyczy pojazdów. W związku z powyższym wniosek o wpis 
do rejestru dla tych podmiotów: 

a) w odniesieniu do wprowadzającego pojazd zawiera: 
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,  
– informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających 

w ramach sieci, 
b) w odniesieniu do prowadzącego punkt zbierania pojazdów zawiera: 

– adres punktu zbierania pojazdów, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c) w odniesieniu do prowadzącego stację demontażu zawiera: 
– adres stacji demontażu, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami. 

 Pkt 3 działu II załącznika nr 1 do rozporządzenia zawiera informację dotyczące 
przedsiębiorców, których działalność dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku 
z powyższym wniosek o wpis do rejestru dla tych podmiotów: 

a) w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt zawiera: 
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,  
– numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku 

nr  1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i  elektronicznym, 

– informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, o ile została zawarta, a w przypadku 
wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł 
umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, informację 
o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, który 
zamierza wprowadzić w danym roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia 
finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

b) w odniesieniu do zbierającego zużyty sprzęt zawiera: 
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– numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku 
nr  1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i  elektronicznym, z którego powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt, 

– adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,  

c) w odniesieniu do prowadzącego zakład przetwarzania zawiera: 
– informację o przetwarzanym zużytym sprzęcie, 
– informację o zakładach przetwarzania, 
– informację o zbieranym zużytym sprzęcie, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
– informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku, 

d) w odniesieniu do prowadzącego recykling zawiera: 
– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 
– informację o stosowanym procesie, 
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 
– informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 
– informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku,  
e) w odniesieniu do prowadzącego inne niż recykling procesy odzysku zawiera: 

– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do innego niż recykling procesu 
odzysku, 

– informację o stosowanym procesie, 
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie innego niż recykling procesu 

odzysku, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
– informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku, 
f) w odniesieniu do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawiera: 

– wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których 
mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib 
i numery rejestrowe. 

 Pkt 4 działu II załącznika nr 1 do rozporządzenia zawiera informacje dotyczące 
przedsiębiorców, których działalność dotyczy baterii i akumulatorów. W związku z powyższym 
wniosek o wpis do rejestru dla tych podmiotów: 

a) w odniesieniu do wprowadzającego baterie lub akumulatory zawiera: 
– informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów, 
– informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy, 

b) w odniesieniu do prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów zawiera: 

– informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych 
procesach przetwarzania i recyklingu, 

– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami. 
Pkt 5-8 działu II załącznika nr 1 do rozporządzenia zawierają zakres informacji dla: 

a) transportującego odpady wykonującego wyłącznie usługi transportowe: 
– kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów, 
– oznaczenie obszaru prowadzenia działalności, 

b) sprzedawcy odpadów: 
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– kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych odpadów, 
– oznaczenie obszaru prowadzenia działalności, 

c) pośrednika w obrocie odpadami: 
– kod i nazwę rodzajów odpadów będących przedmiotem obrotu, 
– oznaczenie obszaru prowadzenia działalności, 

d) posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 5 lit.a: 
– kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów,  
– informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na     

przetwarzanie odpadów.  
Pkt 9 działu II załącznika nr 1 do rozporządzenia zawiera dane osoby sporządzającej 

wniosek, wraz z miejscem na podpis przedsiębiorcy składającego wniosek. 
Załącznik nr 2 zawiera wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie 

z rejestru, zawierający: 
– dane przedsiębiorcy,  
– dane, które uległy zmianie, 
– datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności, 
– dane osoby wypełniającej wniosek. 

 
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.  

 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem UE. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
  
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie dotyczy: 
1) z zakresu opakowań: 

a) producenta, importera,  dokonującego  wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportera 
i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksportera 
i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 

b) wprowadzającego na terytorium kraju produkty w opakowaniach, 
c) prowadzącego odzysk, 
d) prowadzącego recykling, 
e) dokonującego eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych, 
f) organizacji odzysku opakowań; 

2) z zakresu opon i olejów smarowych: 
a) wprowadzającego na terytorium kraju opony, 
b) wprowadzającego na terytorium kraju oleje smarowe; 

3) z zakresu pojazdów: 
a) wprowadzającego pojazdy, 
b) prowadzącego punkt zbierania pojazdów, 
c) prowadzącego stację demontażu; 

4) z zakresu sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 
a) wprowadzającego sprzęt, 
b) zbierającego zużyty sprzęt, 
c) prowadzącego zakład przetwarzania, 
d) prowadzącego recykling, 
e)  prowadzącego inne niż recykling procesy odzysku, 
f) organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

5) z zakresu baterii i akumulatorów: 
a) wprowadzającego baterie lub akumulatory, 
b) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

6) z zakresu ustawy z dnia … o odpadach 
a) transportującego odpady, 
b) sprzedawcę odpadów, 
c) pośrednika w obrocie odpadami, 
d) posiadacza odpadów zwolnionego z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów.  
 

 
 
2. Konsultacje społeczne 

 Projekt rozporządzenia, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 
19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), zostanie 
poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury legislacyjnej. Projekt przedmiotowego 
rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 
www.mos.gov.pl w dziale Projekty aktów prawnych. Projekt rozporządzenia zostanie przekazany 



 
 

29

w ramach konsultacji społecznych do stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców oraz 
podmiotów związanych z gospodarką odpadami wskazanych poniżej: 
 

1) NSZZ „Solidarność”; 
2) Forum Związków Zawodowych; 
3) OPZZ; 
4) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego; 
5) Państwowa Rada Ochrony Środowiska; 
6) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 
7) Konfederacja Pracodawców Polskich; 
8) Business Centre Club – Związek Pracodawców; 
9) Związek Rzemiosła Polskiego; 
10) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; 
11) Centrum Prawa Ekologicznego,  
12) Polski Klub Ekologiczny;  
13) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami; 
14) Krajowa Izba Gospodarcza;  
15) Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem;  
16) Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa;  
17) Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych;  
18) Polska Izba Ekologii; 
19) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu;  
20) Polska Izba Gospodarki Odpadami;   
21) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami; 
22) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;  
23) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego; 
24) Instytut na Rzecz Ekorozwoju; 
25) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach; 
26) Instytut Ochrony Środowiska. 

 
Ponadto rozporządzenie zostanie przesłane również do następujących organów i instytucji:  

1) wojewodowie; 
2) marszałkowie województw; 
3) Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 
4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
 Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 
 

7.  Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 

Rozporządzenie nie wpłynie na ochronę środowiska. 
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Projekt  

 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 

w sprawie rodzajów odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia …… o odpadach (Dz. U., poz. ….) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Rodzaje odpadów i ilości odpadów wytwarzanych rocznie przez posiadacza odpadów, 
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zawiera załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 

 
 

 

 
 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

                                                      
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493). 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w 
sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz 
kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, 
poz. 1735), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  
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Załącznik 
do rozporządzenia 
Ministra Środowiska  
z dnia ... (poz. ….)  

Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów 
 
Lp. 

 
 Rodzaj odpadów 

 
 Kod odpadów

 
 Ilość odpadów 

[Mg] 
 

1 
 

 Odpadowa masa roślinna 
 

 02 01 03 
 

 bez ograniczeń 
 

2 
 

 Odchody zwierzęce 
 

 02 01 06 
 

 bez ograniczeń 
 

3 
 

 Odpady kory i korka 
 

 03 01 01 
 

 do 10 
 

4 
 

 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i 
fornir inne niż wymienione w 03 01 04 
 

 03 01 05 
 

 do 10 
 

5 
 

 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony 
w 08 03 17 

 08 03 18 
 

 do 0,1 
 

6 
 

 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
 

 13 02 08* 
 

 do 0,01 
 

7 
 

 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
 

 15 02 03 
 

 do 0,1 
 

8 
 

 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 12 
 

 16 02 13* 
 

 do 0,005 
 

9 
 

 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
i remontów 
 

 17 01 01 
 

 do 5 
 

10 
 

 Gruz ceglany 
 

 17 01 02 
 

 do 5 
 

11 
 

 Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 
 

 17 01 03 
 

 do 5 
 

12 
 

 Drewno 
 

 17 02 01 
 

 do 5 
 

13 
 

 Szkło 
 

 17 02 02 
 

 do 5 
 

14 
 

 Tworzywa sztuczne 
 

 17 02 03 
 

 do 5 
 

15 
 

 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 
 

 17 05 04 
 

 do 5 
 

16 
 

 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne 
niż wymienione w 17 08 01 
 

 17 08 02 
 

 do 5 
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UZASADNIENIE 
 

W rozdziale 1 działu V ustawy z dnia …… o odpadach (Dz. U. Nr…, poz. ….) określono 
obowiązek prowadzenia przez posiadaczy odpadów ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. 
Jest to kontynuacja dotychczas obowiązujących w tym zakresie przepisów art. 36 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn,. zm.). W projekcie 
ustawy, podobnie jak w obowiązujących przepisach, przewidziano zwolnienia z obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów. Zwolnione zostały takie podmioty, jak np. wytwórcy odpadów 
komunalnych, osoby fizycznych i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które 
wykorzystują odpady na potrzeby własne, czy też rodzaje odpadów lub ich ilości określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy.  

Zgodnie z ww. upoważnieniem ustawowym 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.  

Zaproponowana regulacja, w przeważającej części, stanowi kontynuację przepisów 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub 
ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych 
i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. 
Nr 152, poz. 1735). 

W związku z powyższym w projekcie rozporządzenia określono rodzaje odpadów i ilości 
odpadów wytwarzanych rocznie przez posiadacza odpadów, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów. Zwolnienie to dotyczy m. in. takich odpadów, jak odpadowa 
masa roślinna, trociny wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione 
w 03 01 04, odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17, czy inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe wytwarzane w ilościach nie przekraczających wielkości wskazanej 
w projektowanym rozporządzeniu. W projektowanym rozporządzeniu zrezygnowano natomiast 
z uregulowania kwestii dotyczących prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ stosowne przepisy zostały uwzględnione projekcie ustawy 
o odpadach. 

 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie wymaga notyfikacji 

Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Ocena Skutków Regulacji 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje niniejszy akt normatywny 

Rozporządzenie oddziałuje na przedsiębiorstwa wytwarzające niewielkie ilości odpadów tj. np. 
zużyte tonery do drukarek, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje silnikowe. 

 

2. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia, zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Środowiska oraz przesłany do partnerów społecznych. 

 

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Brak wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w zakresie zmian, w stosunku 
do poprzednio obowiązującej regulacji.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  

 

7. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 

Brak wpływu na ochronę środowiska w zakresie zmian, w stosunku do poprzednio 
obowiązującej regulacji. 
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Projekt  
 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia                              

 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

 
 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia ... odpadach (Dz. U. poz. ……) zarządza się, co 
następuje: 
 

§1. Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: 
1) wzór karty ewidencji odpadu, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 
2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony  w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia;  
3) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony 

w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 
4) wzór karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, który jest określony w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia; 
5) wzór karty przekazania odpadu, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

 
 

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 20…. r.2) 
 

 
          MINISTER ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 
248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1621). 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213), które z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia traci moc. 
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Załączniki  
do rozporządzenia 
Ministra Środowiska  
z dnia … poz. … 

 
Załącznik nr 1 

Wzór 
 

 
KARTA EWIDENCJI ODPADU1) 

 

Nr karty Rok kalendarzowy 
 
 

Kod odpadu2) 

Rodzaj odpadu2) 

Procentowa zawartość PCB w odpadzie3) 
Posiadacz odpadów4) Miejsce prowadzenia działalności5) Gmina6)

Adres posiadacza odpadów7) 

Województwo Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy 

Kod pocztowy Ulica  Nr domu Nr lokalu 

Działalność w zakresie:8) W 
 

Zb 
 

Od 
 

Un 
 

Ok 
 

Miesiąc 
Masa wytworzo-
nych odpadów 

[Mg]9,10,11) 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych 
[Mg]9,11,12) 

Masa 
przyjętych 
odpadów 

[Mg]9) 

Nr karty 
przekazania 
odpadu13) 

Gospodarowanie odpadami 

We własnym zakresie Odpady przekazane  
Imię i nazwisko 

osoby 
sporządzającej 

Masa 
[Mg]9,14) 

Metoda 
odzysku 

R15) 

Metoda 
unieszkodli-

wiania 
D16) 

Masa 
[Mg]9) 

Nr karty 
przekazania 
odpadu17) 
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Objaśnienia: 
1) Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 

ust. 1 ustawy z dnia … o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1495, z późn. zm.) w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt 
zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.  Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) 
w zakresie gospodarowanie pojazdami wycofanymi z eksploatacji.  

2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia … w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 

3) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB. 
4) Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych 

posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest przedsiębiorca, który 
uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli 
nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) lub gminna jednostka organizacyjna, o której 
mowa w tej ustawie. 

5) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie 
działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać obszar 
prowadzenia działalności. 

6) Dotyczy odbierających odpady komunalne. Należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy 
z terenu której odpady komunalne są odbierane.  

7) Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów. 
8) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów,  

Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie odpadów, Ok – odbieranie odpadów komunalnych. 
9) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla 

odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów 
niebezpiecznych. 

10) Nie dotyczy odpadów komunalnych. 
11) Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia … o odpadach. 
12) Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub gminna jednostka organizacyjna, o której 
mowa w tej ustawie. 

13) Należy podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku 
przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać "Przywóz do RP". 

14) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie.  
15) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia … 

o odpadach. 
16) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy 

z dnia … o odpadach.  
17) Należy podać nr karty przekazania odpadu, którą został on przekazany innemu posiadaczowi 

odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy opisać "Wywóz poza RP”. 
W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie 
będącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy o odpadach należy wpisać „Przekazane os. fiz.”.  
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Załącznik nr 2 
Wzór 

 

KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
1) 

 

Nr karty Rok kalendarzowy 

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych
2)

 
 

Adres oczyszczalni ścieków
Województwo 
 

Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy 

Kod pocztowy 
 

Ulica  Nr domu Nr lokalu 

Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych 
przeprowadzonej przez ich wytwórcę 

 

Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych
3) 

Odczyn pH  Zawartość metali ciężkich [mg/kg s.m.] 
Zawartość suchej masy (s.m.) [%]  Kadm  
Zawartość substancji organicznych [% s.m.]  Miedź  
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]  
            w tym: azotu amonowego [% s.m.] 

 Nikiel  

Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]  Ołów  
Zawartość wapnia [% s.m.]  Cynk  
Zawartość magnezu [% s.m.]  Rtęć  

Łączna liczba żywych jaj pasożytów [liczba/ kg s.m. osadu]
4)

   Chrom  

Bakteria z rodzaju Salmonella w 100g osadów przeznaczonych 
do badań  

 wyizolowano  niewyizolowano 

Postać komunalnych osadów ściekowych
5) 

Płynna  Ziemista  Mazista  
Stosowanie komunalnych osadów ściekowych 

Miesiąc 

Masa wytworzonych 

osadów
6) 

Masa zastosowanych 

osadów
7)

 
Cel 

zastosowania 

osadów
8) 

Podmiot władający 
nieruchomością 

gruntową
9)

 
Adres

10)
 

Nr karty 
przekazania 

odpadu
11)

 

Miejsce 
zastosowania 

osadów
12)

 

Powierzchnia 
zastosowania 
osadów [ha] 

Typ 

gleby
13)

 [Mg] [Mg s.m.] [Mg] [Mg s.m.] 
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Objaśnienia: 
1) Dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 

ustawy z dnia … o odpadach. 
2) Imię i nazwisko lub nazwa wytwórcy komunalnych osadów ściekowych. 
3) Dotyczy zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, o której mowa w § 3 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia …… w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. 
U. poz. …). 

4) Należy zaznaczyć łączną liczbę żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., 
Toxocara sp. - w 1 kg suchej masy (s.m.) osadów przeznaczonych do badań. 

5) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź. 
6) Podać masę wytworzonych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością co najmniej do 

pierwszego miejsca po przecinku. 
7) Podać masę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością co najmniej do 

pierwszego miejsca po przecinku. 
8) Należy podać cel zastosowania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z 

dnia … o odpadach. 
9) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu władającego nieruchomością gruntową, na której są 

stosowane komunalne osady ściekowe. 
10) Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu władającego nieruchomością gruntową, na której są 

stosowane komunalne osady ściekowe. 
11) Należy podać numer karty przekazania komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, 

o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia … o odpadach.  
12) Podać miejsce zastosowania komunalnych osadów ściekowych: nazwa województwa, powiatu, 

gminy, numeru działki i obrębu geodezyjnego. 
13) Podać typ gleby: lekka, średnia, ciężka. 
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Załącznik nr 3 
Wzór 

 

KARTA EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
1)

 

Nr karty Rok kalendarzowy 
 
 

Kod odpadu
2)

  Rodzaj odpadu
2)

 

Numer i nazwa grupy sprzętu
3)

 Numer i nazwa rodzaju sprzętu
4)

 

Prowadzący zakład przetwarzania
5)

 Nr rejestrowy
6)

 

Miejsce prowadzenia działalności
7)  

Działalność w zakresie:
8) 

 W 
 

Zb 
 

Od 
 

Un 
 

Adres prowadzącego zakład przetwarzania
9) 

Województwo Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy 

Kod pocztowy Ulica  Nr domu Nr lokalu 

Zbieranie 

Miesiąc 

Przekazane przez innego zbierającego zużyty 
sprzęt 

Przekazane przez użytkownika sprzętu Przekazane do innego zakładu przetwarzania 
Przetwarzane we własnym 

zakresie 

Nr karty
10) Masa [Mg]

11) Nr karty
10,12)

 Masa [Mg]
11)

 Nr karty
10)

 Masa [Mg]
11)

 Masa [Mg]
11)

 

        

        

        

Miesiąc 

Wytwarzanie odpadów w wyniku 
przetworzenia zużytego sprzętu 

Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu 

Kod 

odpadu
2) 

Rodzaj 

odpadu
2)

 

Masa 
wytworzonych 

odpadów 

[Mg]
11)

 
 

We własnym zakresie 
Odpady przekazane innemu 

posiadaczowi odpadów 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
sporządza-

jącej 

Masa 

[Mg]
11,13) 

Metoda 
odzysku 

R
14)

 

Metoda 
unieszkodli-

wiania  

D
15)

 

Masa zużytego 
sprzętu 

przeznaczonego 
do ponownego 

użycia 

[Mg]
11) 

Masa części 
składowych 

pochodzących ze 
zużytego sprzętu 

przeznaczonych do 
ponownego użycia 

[Mg]
11, 16)

 

Data 
przekazania 

odpadów 
wytworzonych 
ze zużytego 

sprzętu
17) 

Masa 

[Mg]
11) 

Nr karty 
przekazania 

odpadu
18) 
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Objaśnienia: 
1) Dotyczy prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm) w zakresie 
odpadów powstałych w wyniku demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego W pozostałym 
zakresie wypełnia się Kartę ewidencji odpadu. 

2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia …. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 

3) Numer i nazwa grupy sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

4) Numer i nazwa rodzaju sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

5) Imię i nazwisko lub nazwa prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

6) Numer rejestrowy nadany prowadzącemu zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

7) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności.  
8) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, 

Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie odpadów. 
9) Adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
10) Należy podać nr kart przekazania, na podstawie których zbierający zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny przekazał odpady. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy 
wpisać "Przywóz do RP".  

11) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla 
odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów 
niebezpiecznych. 

12) Nie dotyczy osób fizycznych.  
13) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą zużytego sprzętu 

przeznaczonego do ponownego użycia i masą części składowych pochodzących ze zużytego 
sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia. 

14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia … 
o odpadach. 

15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy 
z dnia … o odpadach.  

16) Podać masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do 
ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w zakładzie przetwarzania, o którym 
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

17) Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu, innemu 
posiadaczowi odpadów. Przekazanie ma nastąpić zgodnie z art. 50 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Należy podać datę w formie: dd-
mm-rrrr gdzie dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok. 

18) Należy podać nr karty przekazania odpadu, którą został on przekazany innemu posiadaczowi 
odpadów.  
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Załącznik nr 4 
 

Wzór 
 

KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
1)

 
Nr karty Rok kalendarzowy 

Kod odpadu przyjętego do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów
2) Rodzaj odpadu

2) 

Rodzaj działalności
3)

:  Prowadzący stację demontażu  Prowadzący punkt zbierania pojazdów 

Prowadzący stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów
4)

 

Miejsce prowadzenia działalności
5)

 

Działalność w zakresie:
6)  W Zb Od Un 

    

Adres prowadzącego stację demontażu lub punktu zbierania pojazdów
7) 

Województwo Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy 

Kod pocztowy Ulica  Nr domu Nr lokalu 

Zbieranie 

Miesiąc 
Przyjęte do punktu zbierania pojazdów

8) Przekazane przez punkt zbierania pojazdów
9) Przekazane przez właściciela pojazdu

9) 

Masa [Mg]
10) Liczba [szt.] 

Nr kart przekazania 

odpadu
11)

 

Nr kart przekazania 

odpadu
12)

 
Masa [Mg]

10) Liczba [szt.] Masa [Mg] 
10) Liczba [szt.] 

         
         
         

Przetwarzanie
8) 

Miesiąc 

Wytwarzanie odpadów w wyniku 
demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 
Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

Kod 

odpadu
2) 

Rodzaj 

odpadu
2)

 

Masa wytwo-
rzonych 

odpadów 

[Mg]
10) 

We własnym zakresie Odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów 

Imię i nazwisko osoby 
sporządzającej Masa  

[Mg]
10,13) 

Metoda 
odzysku

R
14)

 

Metoda 
unieszkodli-

wiania 

D
15) 

Masa przeznaczonych 
do ponownego użycia 

przedmiotów, 
wyposażenia i 

części[Mg]
10, 13) 

Data przekazania 
odpadów wytworzonych 

z demontażu 

pojazdów
16)

 

Masa 

[Mg]
10) 

Nr karty 
przekazania 

odpadu
17) 
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Objaśnienia: 
1) Dotyczy prowadzącego stację demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o którym 

mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. 
U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, 
o których mowa w art. 3 pkt. 4 ww. ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
W pozostałym zakresie wypełnia się Kartę ewidencji odpadu.  

2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia …. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 

3) Zaznaczyć symbolem X właściwy rodzaj prowadzonej działalności. 
4) Imię i nazwisko lub nazwa prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania 

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

5) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności. 
6) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, 

Od – odzysk odpadów, Un – unieszkodliwianie odpadów. 
7)  Adres siedziby prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wypełnia 
prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punkt zbierania pojazdów.  

8) Wypełnia prowadzący punkt zbierania pojazdów.  
9) Wypełnia prowadzący stację demontażu.  
10) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów 

innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych. 
11) Należy podać nr karty przekazania odpadów, na podstawie której odpady zostały przekazane 

przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów do stacji demontażu.  
12) Należy podać nr kart przekazania odpadu, którymi zostały one przekazane do stacji demontażu lub 

punktu zbierania pojazdów. Nie dotyczy wytwórców zwolnionych z obowiązku prowadzenia 
ewidencji na postawie art. 66 ust. 4 ustawy  z dnia … o odpadach. 

13) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie, w tym masę części 
przeznaczonych do ponownego użycia. 

14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia … 
o odpadach. 

15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy 
z dnia … o odpadach.  

16) Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów, innemu 
posiadaczowi odpadów. Przekazanie ma nastąpić z uwzględnieniem wymagań z art. 28 ust. 5a 
ustawy o recyklingu pojazdów. Należy podać datę w formie: dd-mm-rrrr gdzie dd oznacza dzień, 
mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok. 

17) Należy podać nr karty przekazania odpadu, którą został on przekazany innemu posiadaczowi 
odpadów.  
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Załącznik nr 5 
 

Wzór 
 

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty
1) 

 

Rok kalendarzowy 
 

Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad
2,3)

 
 
 

Transportujący odpad
2,4)

 Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad
2)

 

Adres
5,6)

 Adres
5,6) Adres

5)
 

Nr REGON Nr REGON
6)

 Nr REGON 

Miejsce przeznaczenia odpadów
7)

 
 

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad
8)

 

Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling
9)

 TAK 

 
NIE 

 
Kod odpadu

10) Rodzaj odpadu
10) 

Data/miesiąc
11)

 Masa przekazanych odpadów [Mg]
12)

 Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy
6,13)

 

   

   

   

Potwierdzam przekazanie odpadu
1 

 

 

 

 

 

data, pieczęć i podpis 

Potwierdzam wykonanie usługi transportu 
4,6)

 

 

 

 

 

data, pieczęć i podpis 

Potwierdzam przejęcie odpadu
1 

 

 

 

 

 

data, pieczęć i podpis 
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Objaśnienia: 
1) Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. 
2) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu. 
3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany 

przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) lub gminna jednostka 
organizacyjna, o której mowa w tej ustawie. 

4) Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, 
działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu 
odpadów.  

5) Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu. 
6) W przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących 

działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane 
dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania 
odpadu. 

7) Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza 
odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów. 

8) Dotyczy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w przypadku przekazywania 
odpadów powstałych w wyniku demontażu. 

9) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.). 

10) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia … w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 

11) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być 
stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania 
odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca 
kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu 
odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.  

12) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla 
odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów 
niebezpiecznych. 

13) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.  
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Uzasadnienie 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 68 ust. 1 
ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. nr …., poz. …..).  

Załącznik nr 1 określa wzór Karty ewidencji odpadów, w której powinny być zawarte 
podstawowe dane o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami przez danego posiadacza 
odpadów. Należy podkreślić, że dokument ten jest podstawowym dokumentem przy 
prowadzeniu kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Zawarte w nim dane są zaś 
podstawą do sporządzania sprawozdań.  

W załączniku nr 2 został określony Wzór karty ewidencji komunalnych osadów 
ściekowych. W karcie zawarte są informacje o wytwórcy komunalnych osadów ściekowych 
oraz o podmiotach stosujących komunalne osady ściekowe, miejscu ich zastosowania oraz o 
składzie chemicznym osadów i postaci.  

Wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego został 
określony w załączniku nr 3 projektu rozporządzenia. Proponowany wzór umożliwia 
szczegółowe prowadzenie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego co ma 
pomóc posiadaczom odpadów przy rozliczaniu poziomów odzysku, w tym recyklingu. 
Jednocześnie dane te będą wykorzystywane do sporządzania sprawozdań wynikających z 
przepisów ustawy o odpadach. 

W załączniku nr 4 określony został natomiast wzór karty ewidencji pojazdów 
wycofanych w eksploatacji. W projekcie uwzględniono konieczność prowadzenia karty 
ewidencji zarówno przez punkt zbierania pojazdów jak i przez stację demontażu.  Danych 
zawartych w karcie można uzyskać informacje o odpadach powstających w wyniku 
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji co ma umożliwić rozliczanie osiągniętych 
poziomów odzysku i recyklingu.  

Wzór karty przekazania odpadu został określony w załączniku nr 4 do projektu 
rozporządzenia. Karta przekazania odpadów służy do potwierdzenia przekazania 
wytworzonych odpadów innemu posiadaczowi odpadów, wraz z potwierdzeniem wykonania 
usługi transportu tych odpadów.  

Z uwagi na specyfikę regulacji zawartych w tym rozporządzeniu wejście w życie 
przepisów powinno nastąpić z nowym rokiem kalendarzowym, aby zapewnić spójność 
systemu ewidencyjnego i sprawozdawczego gospodarki odpadami.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) 
rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 
Środowiska.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie wymaga notyfikacji 
Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 



 13

Ocena Skutków Regulacji 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje niniejszy akt normatywny 
Rozporządzenie dotyczy posiadaczy odpadów oraz podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie transportu odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. 
 

2. Konsultacje 
Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z następującymi organami, 
instytucjami i organizacjami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z gospodarowaniem 
odpadami: 
 

1) Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, 
Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, 
Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, 

2) marszałkowie województw, 
3) Główny Urząd Statystyczny, 
4) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
5) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
6) Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 
7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
8) NSZZ „Solidarność”, 
9) OPZZ, 
10) Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy; 
11) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, 
12) Bussines Centre Club – Związek pracodawców, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 

Warszawa 
13) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 

Warszawa, 
14) Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław,  
15) Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 
16) Forum Związków Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz 
17) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha, 640-844 Katowice, 
18) Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, 40-053 Katowice, 
19) Instytut Metali Nieżelaznych, Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, 
20) Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 1, 31-983 Kraków,  
21) Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 
22) Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, 
23) Izba Energetyki Przemysłowej i odbiorców energii, ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa 
24) Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice,  
25) Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem; ul. Świętokrzyska 18 lok. 206, 00-

052 Warszawa, 
26) Katowicki Holding Węglowy S.A., ul. Damrota 16, 40-022 Katowice 
27) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 
28) Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, 
29) Konfederacja Pracodawców Polskich, 
30) Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 
31) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44, pok. 324/325, 00-024 

Warszawa, 
32) Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" SAPE-

POLSKA, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,  
33) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa 
34) Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 
35) Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, 
36) Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 Warszawa, 
37) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa 
38) Polska Izba Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa 
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39) Polska Izba Producentów na rzecz obronności kraju, ul. Fort Wola 22, 00-961 
Warszawa, 

40) Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, 
41) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
42) Polski Instytut Spalania, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, 
43) Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków, 
44) Stowarzyszenie „Bez dioksyn”, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków, 
45) Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 

Warszawa, 
46) Stowarzyszenie Papierników Polskich, Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź 
47) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 

99-300 Kutno, 
48) Stowarzyszenie Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego, ul. Szubińska 17, 85-

312 Bydgoszcz 
49) Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA, ul. Tulipanów 10, 45-219 Opole, 
50) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa,  
51) ZIPSEE – Związek Importerów i Producentów SEE, ul. Połczyńska 116 A, 01-304 

Warszawa,  
52) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, ul. Mokotowska 48/205, 00-543 

Warszawa, 
53) Związek Pracodawców Kolejowych, ul. Chmielna 73 A, 00-801 Warszawa, 
54) Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, 00-

511 Warszawa,  
 
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl. 
 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych. 
 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 

tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
 
7. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 
Nie przewiduje się wpływu na ochronę środowiska 
 

 

 

 

 

 

 
01/05-kt 



1 
 

Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia                            
w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach  

i o gospodarowaniu odpadami oraz wzorów formularzy sprawozdań o produktach, 
opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi 

 
 
Na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia ... o odpadach (Dz. U. poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) wzór formularza rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami;  
2) wzór formularza sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich 

powstającymi. 

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór formularza danych ogólnych o 
podmiocie składającym sprawozdanie oraz zakresie przekazywanych danych.  

2. W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono wzór formularza rocznego sprawozdania o 
wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami dla następujących odpadów:  

01 05 05* płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową, 
02 02 04 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
02 03 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
02 04 03 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
02 05 02 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
02 06 03 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
02 07 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
03 03 05 szlamy z odbarwiania makulatury, 
03 03 11 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10, 
04 01 06 osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
04 01 07 osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
04 02 19* odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
04 02 20 odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19, 
05 01 09* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
05 01 10 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09, 
05 01 13 osady z uzdatniania wody kotłowej, 
05 01 14 odpady z kolumn chłodniczych, 
05 01 99 inne niewymienione odpady, 
05 06 04 odpady z kolumn chłodniczych, 
05 07 99 inne niewymienione odpady, 
06 05 02* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
06 05 03 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02, 
07 01 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
07 01 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11, 
07 02 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
07 02 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11, 
07 03 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
07 03 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11, 
07 04 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
07 04 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11, 
07 05 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
07 05 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11, 
07 06 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
07 06 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11, 
07 07 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
07 07 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11, 
10 01 20* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
10 01 21 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20, 
10 01 22* uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne, 

                                                      
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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10 01 23 uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22, 
10 01 26 odpady z uzdatniania wody chłodzącej 
10 02 11* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje, 
10 02 12 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11, 
10 02 15 inne szlamy i osady pofiltracyjne, 
10 03 27* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje, 
10 03 28 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27, 
10 04 09* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje, 
10 04 10 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09, 
10 05 08* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje, 
10 05 09 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08, 
10 06 09* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje, 
10 06 10 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09, 
10 07 07* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje, 
10 07 08 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07, 
10 08 19* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje, 
10 08 20 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19, 
10 11 19* odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
10 11 20 odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19, 
10 12 13 szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
11 01 09* szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne,  
11 01 10 szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09, 
11 02 07* inne odpady zawierające substancje niebezpieczne, 
11 02 99 inne niewymienione odpady, 
12 01 14* szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne,  
12 01 15 szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14, 
12 03 01* wodne ciecze myjące, 
12 03 02* odpady z odtłuszczania parą, 
16 07 08* odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty, 
16 10 01* uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne, 
16 10 02 uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01, 
16 10 03* stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne, 
16 10 04 stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03, 
19 02 05* szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne, 
19 02 06 szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05, 
19 04 04 ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia, 
19 06 03 ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych, 
19 06 04 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych, 
19 06 05 ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych, 
19 06 06 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych, 
19 06 99 inne niewymienione odpady, 
19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe, 
19 08 10* tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09, 
19 08 11* szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych, 
19 08 12 szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11, 
19 08 13* osady zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych, 
19 08 14 osady pochodzące z innych metod oczyszczania ścieków przemysłowych niewymienione w 19 

08 13, 
19 08 99 inne niewymienione odpady, 
19 09 02 osady z klarowania wody, 
19 09 99 inne niewymienione odpady, 
19 11 03* uwodnione odpady płynne, 
19 11 05* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, 
19 11 06 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05, 
19 11 99 inne niewymienione odpady, 
19 13 03* szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,  
19 13 04 szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03, 
19 13 05* szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne, 
19 13 06 szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05, 
19 13 07* odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód 

podziemnych, zawierające substancje niebezpieczne, 
19 13 08 odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód 

podziemnych wymienione w 19 13 07, 
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości, 
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 
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zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ……….w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 
……), należy w sprawozdaniu sporządzonym na podstawie wzoru z załącznika nr 2.  podać suchą masę 
odpadów.  
3. W załączniku nr 3 do rozporządzenia określono wzór formularza sprawozdania o 

opakowaniach. 
4. W załączniku nr 4 do rozporządzenia określono wzór formularza sprawozdania o olejach 

smarowych i oponach. 
5. W załączniku nr 5 do rozporządzenia określono wzór formularza sprawozdania o pojazdach. 
6. W załączniku nr 6 do rozporządzenia określono wzór formularza sprawozdania o sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. 
7. W załączniku nr 7 do rozporządzenia określono wzór formularza sprawozdania o bateriach i 

akumulatorach.  
 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia ... 
 
 

MINISTER ŚRODOWISKA  
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska  
z dnia ... (poz. ...) 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  
WZÓR FORMULARZA DANYCH OGÓLNYCH O PODMIOCIE SKŁADAJĄCYM SPRAWOZDANIE 
ORAZ PRZEKAZYWANYCH DANYCH 

Dane podmiotu składającego sprawozdanie1) Rok sprawozdawczy 
Firma przedsiębiorcy (Nazwa) Nr rejestrowy2) 3)

Adres podmiotu składającego sprawozdanie
Województwo 
 

Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy 

Kod pocztowy 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

NIP2) REGON2)

Rodzaj prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz lista załączonych do 
sprawozdania działów z załącznika nr 2 

Wytwarzania  Zbieranie  Odzysk  Unieszkodliwianie  Odbiór odpadów 
komunalnych  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5a 
 

5b 
 

5c 
 

5d 
 

5e 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Rodzaj prowadzonej działalności w zakresie wprowadzanych na rynek produktów, produktów w 
opakowaniach i opakowań oraz lista załączonych działów z załączników 3-6: 

Opakowania (Załącznik nr 3)
Wprowadzanie  Wprowadzanie produktu w 

opakowaniu 
Odzysk  Recykling  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

Opony (Załącznik nr 4)
Wprowadzanie  Odzysk  Recykling  

1 


2 


Oleje (Załącznik nr 4)
Wprowadzanie  Odzysk  Recykling  

1 
 

2 
 

Pojazdy (Załącznik nr 5)
Wprowadzanie  Zbieranie i demontaż  Strzępienie  

1 
 

2 
 

3 
 

4 


5 


6 
 

7 


Sprzęt elektryczny i elektroniczny (Załącznik nr 6)
Wprowadzanie  Zbieranie  Przetwarzanie  Odzysk  Recykling  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

Baterie i akumulatory (Załącznik nr 7)
Wprowadzanie  Zbieranie  Przetwarzanie  

1 
 

2 
 

3 
 

4 


5 


6 


7 
 

8 


Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD 
 

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Imię  Nazwisko 
Telefon służbowy Faks służbowy E-mail służbowy 
Data Podpis sporządzającego Podpis i pieczątka podmiotu składającego 

sprawozdanie 
 
 

 
Objaśnienia: 

1) Należy wypełnić niezależnie od rodzaju składanego sprawozdania. 
2) O ile posiada. 
3) Należy podać nr rejestrowy nadany na podstawie art. …… ustawy z dnia …o odpadach (Dz. U. Nr ..., 

poz. …).  
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ZAŁĄCZNIK Nr 2   
 
WZÓR FORMULARZA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ 
O GOSPODAROWANIU ODPADAMI.  
 
Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów1) 
 

Decyzje 

Decyzja w zakresie gospodarki 
odpadami 

Znak decyzji Data wydania
1)

 
Termin 
obowiązywania 
decyzji

1)
 

Organ wydający 

Wytwarzanie odpadów 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Zbieranie odpadów 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Odzysk odpadów 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Unieszkodliwianie odpadów 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Odbieranie odpadów 
komunalnych 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Miejsce prowadzenia działalności
2) 

Województwo Miejscowość 
 

Ulica  Nr domu Nr lokalu 

Gmina
3)

 
 

Data rozpoczęcia prowadzenia działalności
1,4)

 
 

 

Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy) 1,4)
  

 

 
Objaśnienia: 

1) Należy podać datę w formie dd-mm-rrrr gdzie dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok. 
W przypadku rubryki Termin obowiązywania decyzji podać datę w formie od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr.  

2) Podać adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, 
unieszkodliwiania odpadów.  

3) Podać nazwy gmin, na terenie których odpady są wytwarzane, zbieranie, odzyskiwane lub 
unieszkodliwiane. W przypadku odpadów powstających w wyniku świadczenia usług, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia … o odpadach, podać nazwy gmin, na terenie której odpady zostały 
wytworzone.  

4) Dotyczy działalności w zakresie gospodarowania odpadami. 
 
Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów 

 

Lp. Kod odpadów
1)

 Rodzaj odpadów
1)

 
Masa wytworzonych odpadów [Mg]

2)
 

masa odpadów sucha masa odpadów 
     

     

     

 
Objaśnienia: 

1) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 

2) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do trzech 
miejsc po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 
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Dział 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów 
komunalnych1) 

 

Lp. Gmina 
Kod 

odpadów
2) 

Rodzaj 
odpadów

2) 

Masa odebranych odpadów [Mg]
3)

 
Liczba obsługiwanych

4)
ogółem 

 
z gospodarstw 

domowych 

masa 
odpadów

sucha 
masa 

odpadów

masa 
odpadów

sucha 
masa 

odpadów 

gospodarstw 
domowych  

inne 

          

          

          

 
Objaśnienia: 

1) Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, lub gminna jednostka organizacyjna.  

2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 

3) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do trzech 
miejsc po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 

4) Dotyczy odbierających odpady komunalne. W przypadku budynków zamieszkania zbiorowego tj. 
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe przez gospodarstwo domowe rozumie się 
faktyczne gospodarstwo domowe. A przez „Inne” rozumie się np. przedsiębiorców, jednostki 
organizacyjne nie będące przedsiębiorcami np. placówki handlowe.  

 
Dział 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów 
 

Lp. Kod odpadów
1) Rodzaj odpadów

1) Masa odpadów [Mg]
12)

 
masa odpadów sucha masa odpadów 

     

     

     

 
Objaśnienia: 

1) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 

2) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do trzech 
miejsc po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 

 
Dział 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi 

lub unieszkodliwieniu 
 

a) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi 
w instalacjach lub urządzeniach 

Lp. Kod odpadów
1) Rodzaj  

odpadów
1) 

Masa odpadów [Mg]
2)

 
Proces odzysku R

3)
 masa 

odpadów 
sucha masa 

odpadów 

      

      

      

 
b) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza 

instalacjami i urządzeniami 

Lp. Kod odpadów
1) Rodzaj  

odpadów
1) 

Masa odpadów [Mg]
2)

 Proces odzysku 
masa 

odpadów 
sucha masa 

odpadów R
3)

 Lp.
4)
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c) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celu ich 

wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, 
na ich własne potrzeby 

Lp. Kod odpadów
1) Rodzaj  

odpadów
1) 

Masa odpadów [Mg]
2)

 Proces odzysku 
masa 

odpadów 
sucha masa 

odpadów R
3)

 Lp.
5)

 

       

       

       

 
d) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach 

lub urządzeniach 

Lp. Kod odpadów
1) Rodzaj  

odpadów
1) 

Masa odpadów [Mg]
2)

 Proces 
unieszkodliwiania D

6)
 masa 

odpadów 
sucha masa 

odpadów 

      

      

      

 
e) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów poza instalacjami i 

urządzeniami 

Lp. Kod odpadów
1) Rodzaj odpadów

1) 
Masa odpadów [Mg]

2)
 

Proces 
unieszkodliwiania 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów D

20)
 Lp.

7)
 

       

       

       

 
Objaśnienia: 
1) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … w 

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 
2) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do trzech miejsc 

po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 
3) Podać symbol R określający proces odzysku według załącznika nr 1 do ustawy z dnia … o odpadach. 
4) Jeśli odzysk jest prowadzony poza instalacją lub urządzeniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia … w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami 
(Dz. U. poz. …), należy podać – w przypadku procesu R14 - liczbę porządkową z załącznika nr 1, w 
przypadku procesu R15 - liczbę porządkową z załącznika nr 2 do rozporządzenia. 

5) Jeśli odpady są przekazywane osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia … 
w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 
poz. …), należy podać liczbę porządkową z załącznika do rozporządzenia. 

6) Podać symbol D określający proces unieszkodliwiania według załącznika nr 2 do ustawy z dnia … o 
odpadach. 

7) Jeśli unieszkodliwianie jest prowadzone poza instalacją lub urządzeniem zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia …. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i 
urządzeniami, należy podać - w przypadku procesu D2 - liczbę porządkową z załącznika nr 3 do 
rozporządzenia. 
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Dział 6. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem 
składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów 

 

Lp. 
Nazwa 

instalacji lub 
urządzenia 

 
Współrzędne 

geograficzne
1)

 

Rodzaj 
instalacji lub 
urządzenia

2)
 

Typ procesu 
przetwarzania 

odpadów 
3)

 

Roczna ilość 
odpadów 

dopuszczona 
do odzysku 

lub 
unieszkodliwie
nia określona 

w decyzji 
[Mg/rok] 

Proces 
[R lub 
D]

4).5)
 

Odpady poddane procesowi odzysku lub 
unieszkodliwiania w roku sprawozdawczym 

Odpady powstające podczas procesu odzysku lub 
unieszkodliwiania 

Kod 
odpadów

6) 
Rodzaj 

odpadów
6) 

Masa odpadów [Mg]
7)

 
Kod 

odpadów
6) 

Rodzaj 
odpadów

6) 

Masa odpadów [Mg]
)
 

masa 
odpadów 

sucha 
masa 

odpadów 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

               

               

               

 
Objaśnienia: 

1) Dotyczy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nowych składowisk odpadów i nowych kwater na składowiskach odpadów, a także nowych obiektów 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Współrzędne geograficzne należy podawać wyrażone w długości i szerokości geograficznej zgodnie z normą ISO 
6709:1983 – znormalizowany sposób podawania szerokości i długości geograficznej oraz wysokości punktów geograficznych. Współrzędne geograficzne podaje się 
dla każdego punktu płaszczyzny terenu zajętego przez kwaterę. 

2) Wybrać rodzaj instalacji spośród następujących: sortownia odpadów selektywnie zebranych, kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych, instalacje 
do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych, zakłady mechanicznego przetwarzania odpadów, zakłady do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów, instalacje do kompostowania, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych, instalacje do fermentacji odpadów 
zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych, sortownie odpadów zmieszanych, w tym odpadów komunalnych, zakłady do 
produkcji paliwa alternatywnego, stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie, zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 
instalacje regeneracji olejów odpadowych, instalacje unieszkodliwiania PCB, instalacje do recyklingu zużytych opon, instalacje do recyklingu odpadów 
opakowaniowych.  

3) Wybrać typ procesu przetwarzania odpadów spośród następujących: przetwarzanie mechaniczne, biologiczne, mechaniczno-biologicznego, termiczne.  
4) Podać symbol R określający proces odzysku według załącznika nr 1 do ustawy z dnia …. o odpadach. 
5) Podać symbol D określający proces unieszkodliwiania według załącznika nr 2 do ustawy z dnia … o odpadach. 
6) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz….). 
7) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do trzech miejsc po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 

 



Dział 7. Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów 
 

Ogólne informacje 
1 Nazwa i adres składowiska odpadów

Nazwa składowiska odpadów 
 
Województwo 
 

Powiat  Gmina  
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

 Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 
 

  Telefon służbowy Fax służbowy
1) 

2 Współrzędne geograficzne składowiska
2)  

3 Typ składowiska
3)

 SON 
 

SOO 


SOINiO 


W-ON 
 

Decyzje 

Rodzaj Znak decyzji 
Data 

wydania
4) 

Termin 
obowiązywania 

decyzji
4) 

Organ wydający 

Wskazać czy 
decyzja była 
zmieniona, 

przedłużona 

bądź uchylona
5) 

4 
 

Decyzja lokalizacyjna (jeśli 
dotyczy)  

     

5 
 

Decyzja o warunkach 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
(jeśli dotyczy)  

     

6 Pozwolenie na budowę      
7 
 

Pozwolenie na użytkowanie 
(jeśli dotyczy) 

     

8 
 

Decyzja o wykonaniu 
przeglądu ekologicznego 
na podstawie art. 33 ust. 1 
ustawy wprowadzającej

6)
 

     

9 
 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 
1 ustawy wprowadzającej

6)  
(jeśli dotyczy)  

     

11 
 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 
2 ustawy wprowadzającej

6)  
(jeśli dotyczy)  

     

12 
 

Decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie 
art. 33 ust. 6 ustawy 
wprowadzającej

6)  
(jeśli dotyczy)  

      

13 Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska 

     

14 Zezwolenie na odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów 

     

15 Pozwolenie zintegrowane  
(jeśli dotyczy) 

     

16 
 

Zgoda na zamknięcie 
wydzielonej części 
składowiska na podstawie 
art. 54 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o 
odpadach 

     

17 
 

Zgoda na zamknięcie 
składowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach 

     

18 Decyzja w sprawie 
ustalenia przyczyn zmian 
obserwowanych 
parametrów oraz możliwych 
zagrożeń dla środowiska na 
podstawie art. 59 ust 2 
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ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach 

19 Decyzja w sprawie działań 
niezbędnych do usunięcia 
przyczyn i skutków 
stwierdzonych zagrożeń 
środowiska na podstawie 
art. 59 ust 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach 

     

20 
 

Decyzja w sprawie 
wstrzymania działalności 
(jeśli dotyczy) 

     

Dane techniczne 

21 Liczba kwater   

22 Liczba kwater eksploatowanych   

23 Liczba kwater zamkniętych  

24 Pojemność całkowita [m3]  

25 Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m3]  

26 Pojemność pozostała [m3]  

27 Powierzchnia w granicach korony [m2]  

28 Uszczelnienie [tak/nie]   
naturalna bariera geologiczna (miąższość, 
współczynnik filtracji)  

  

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
miąższość, współczynnik filtracji)  

  
 

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)    
29 Drenaż odcieków [tak/nie]   

warstwa drenażowa (miąższość, 
współczynnik filtracji) 

  
 

kolektory (materiał, średnica)    
ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż 
kolektorów i w kierunku kolektorów, %)  

  
 

zewnętrzny system rowów   
30 Gromadzenie odcieków  [tak/nie]   

w specjalnych zbiornikach  
(pojemność, m3)  

  

31 Postępowanie z odciekami odprowadzenie do kanalizacji miejskiej 
[tak/nie] 

  

wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]   
wykorzystanie do celów technologicznych 
(jakich?)  

  

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej 
oczyszczalni (odbiornik ścieków 
oczyszczonych)  

  

31 Instalacja do odprowadzania 
gazu składowiskowego 

[tak/nie]   
z emisją do atmosfery [tak/nie]   
spalanie w pochodni [tak/nie]   
odzysk energii [tak/nie]   

32 Pas zieleni [tak/nie]   
szerokość pasa [m]   

33 Ogrodzenie [tak/nie]   
34 Rejestracja wjazdów [tak/nie]   
35 Ewidencja odpadów [tak/nie]   
36 Waga [tak/nie]   
37 

 
Urządzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie]   

38 Wykonywanie warstw 
izolacyjnych odpadów

7)  
[tak/nie]  
rodzaj materiału  
w przypadku 
wykorzystywania 
odpadów podać kod 
i rodzaj odpadów 

Kod odpadów
8) Rodzaj odpadów

8) 

  

  

  

39 Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

dane meteorologiczne [tak/nie]  
kontrola wykonywania elementów służących 
do monitoringu [tak/nie] 

 

wody powierzchniowe [tak/nie]  
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wody podziemne [tak/nie]  
40 Monitoring w fazie 

eksploatacyjnej  
opad atmosferyczny [tak/nie]  
wody powierzchniowe [tak/nie]  
wody odciekowe [tak/nie]  
wody podziemne [tak/nie]  
gaz składowiskowy [tak/nie]  
osiadanie powierzchni składowiska [tak/nie]  
struktura i skład odpadów [tak/nie]  

41 Monitoring w fazie 
poeksploatacyjnej 

opad atmosferyczny [tak/nie]  
wody powierzchniowe [tak/nie]  
wody odciekowe [tak/nie]  
wody podziemne [tak/nie]  
gaz składowiskowy [tak/nie]  
osiadanie powierzchni składowiska [tak/nie]  
struktura i skład odpadów [tak/nie]  

Dane o odpadach 
42 Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny?

9)
 [tak/nie]  

43 Odpady poddane odzyskowi na 
składowisku odpadów w roku 
sprawozdawczym (jeśli 
dotyczy)  

Kod odpadu
8)

 Rodzaj odpadu
8)

 
Masa odpadu 

[Mg]
10)

 
Cel wykorzystania 

odpadu 

    

    

    

44 Masa odpadów wydobytych ze 
składowiska (jeśli dotyczy) Kod odpadu

8)
 Rodzaj odpadu

8)
 

Masa odpadu 
[Mg]

10) 
Sucha masa odpadu 

[Mg]
10) 

    

    

    

45 
 

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania  od początku funkcjonowania składowiska [Mg] 
 

46 Masa odpadów składowana w 
roku sprawozdawczym  Kod odpadów

8) Rodzaj odpadów
8) Masa odpadu 

[Mg]
10)

 
Sucha masa odpadu 

[Mg]
10)

 

   

   

   

 
Objaśnienia: 

1) O ile posiada. 
2) Dotyczy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nowych składowisk odpadów i nowych 

kwater na składowiskach odpadów, a także nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych. Współrzędne geograficzne należy podawać wyrażone w długości i szerokości 
geograficznej zgodnie z normą ISO 6709:1983 – znormalizowany sposób podawania szerokości 
i długości geograficznej oraz wysokości punktów geograficznych. Współrzędne geograficzne podaje się 
dla każdego punktu płaszczyzny terenu zajętego przez kwaterę. 

3) Zaznaczyć symbolem X odpowiedni typ składowiska: SON - składowisko odpadów niebezpiecznych, 
SOO - składowisko odpadów obojętnych, SOINiO - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne, W-ON – wydzielona część do składowania odpadów niebezpiecznych.  

4) Należy podać datę w formie dd-mm-rrrr gdzie dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok. 
W przypadku rubryki Termin obowiązywania decyzji podać datę w formie od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr.  

5) Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak 
decyzji, wyznaczony rok dostosowania. Dla decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, 
podać informację czy jest to czasowa decyzja, a jeżeli tak to na jaki okres była wydana.  

6) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 i Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i 
Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i 
Nr 133, poz. 935). 

7) Dane o odpadach wykorzystanych do wykonywania warstw izolacyjnych należy również ująć w dziale 
5a. 

8) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 

9) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia …w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być 
składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. poz. …). 

10) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do trzech 
miejsc po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 
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Dział 8. Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych1) 
 

Ogólne informacje 
1 Adres obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

Nazwa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
 
Województwo 
 

Powiat  Gmina  
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

 Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 
 

  Telefon służbowy Fax służbowy
2) 

2 Współrzędne geograficzne obiektu
3)  

3 Kategoria obiektu
4)   kategoria A  pozostałe 

Decyzje 

Rodzaj decyzji Znak decyzji 
Data 

wydania
5) 

Termin 
obowiązywania 

decyzji
5)

 
Organ wydający 

Wskazać czy 
decyzja była 

uchylona bądź 
przedłużona

6)
 

4 
 

Decyzja lokalizacyjna  
(jeśli dotyczy) 

     

5 
 

Decyzja o warunkach 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy)  

     

6 
 

Pozwolenie na budowę  
(jeśli dotyczy) 

     

7 
 

Pozwolenie na użytkowanie 
(jeśli dotyczy)  

     

8 
 

Decyzja zatwierdzająca 
program gospodarowania 
odpadami wydobywczymi 

     

9 
 

Zezwolenie na prowadzenie 
obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych  

     

10 Zgoda na zamknięcie 
wydzielonej części obiektu 
unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych 

     

11 Zgoda na zamknięcie 
obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych 

     

12 Decyzja w sprawie 
wstrzymania działalności 
(jeśli dotyczy) 

     

Dane techniczne 

13  Pojemność całkowita [m3]   

14  Pojemność wypełniona [m3]   

15 Pojemność pozostała [m3]  

16 Powierzchnia w granicach korony [m2]  

17 Ewidencja odpadów [tak/nie]  
18 Monitoring w fazie eksploatacyjnej opad atmosferyczny 

[tak/nie] 
 

wody powierzchniowe 
[tak/nie] 

 

wody odciekowe [tak/nie]  
wody podziemne [tak/nie]  
poziom wód podziemnych 
[tak/nie] 

 

osiadanie powierzchni 
obiektu [tak/nie] 

 

19 Monitoring w fazie poeksploatacyjnej opad atmosferyczny 
[tak/nie] 

 

wody powierzchniowe 
[tak/nie] 

 

wody odciekowe [tak/nie]  
wody podziemne [tak/nie]  
poziom wód podziemnych 
[tak/nie] 
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osiadanie powierzchni 
obiektu [tak/nie] 

 

Dane o odpadach 
20 Masa odpadów pozyskanych z 

obiektu (jeśli dotyczy) Kod odpadów
7) Rodzaj odpadów

7) Masa odpadu 
[Mg]

8)
Sucha masa odpadu 

[Mg]
8) 

    

    

    

21 Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania od początku funkcjonowania obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych [Mg] 
  

22 

Kod odpadów
7) Rodzaj odpadów

7) 

Masa odpadów składowana w roku 
sprawozdawczym [Mg]

8)
 

Masa odpadów 
Sucha masa 

odpadów 

    

    

    

 
Objaśnienia: 

1) Dział 8 dotyczy obiektów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), na których składowane są wyłącznie odpady wydobywcze. W 
przypadku, gdy na danym obiekcie składowane są odpady wydobywcze oraz odpady inne niż 
wydobywcze, obiekty takie należy umieścić w dziale dotyczącym składowisk. 

2) O ile posiada. 
3) Dotyczy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nowych składowisk odpadów i nowych 

kwater na składowiskach odpadów, a także nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych. Współrzędne geograficzne należy podawać wyrażone w długości i szerokości 
geograficznej zgodnie z normą ISO 6709:1983 – znormalizowany sposób podawania szerokości 
i długości geograficznej oraz wysokości punktów geograficznych. Współrzędne geograficzne podaje się 
dla każdego punktu płaszczyzny terenu zajętego przez kwaterę. 

4) Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. 
5) Należy podać datę w formie dd-mm-rrrr gdzie dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok. 

W przypadku rubryki Termin obowiązywania decyzji podać datę w formie od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr.  
6) Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak 

decyzji, wyznaczony rok dostosowania. Dla decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, 
podać informację czy jest to czasowa decyzja, a jeżeli tak to na jaki okres była wydana.  

7) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 

8) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do trzech 
miejsc po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 
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Dział 9. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i współspalarniach odpadów 

 
Typ instalacji:

1)
 SP 

 
WSP-C 
 

WSP-Z 
 

WSP 
 

Współspalanie - % masy w ogólnej masie 
spalanego paliwa konwencjonalnego 

 

Instalacja podlega przepisom dotyczącym termicznego 
przekształcania odpadów2)  



Instalacja termicznie przekształcających odpady określone w art. 
49a ust. 1 ustawy o odpadach2) 


Nazwa instalacji 
 

Adres instalacji 
Województwo 
 

Miejscowość 
 

 Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Ulica 
 

Telefon służbowy Fax służbowy
3) 

Decyzje 

Decyzja Znak Data wydania
4) 

Termin 
obowiązywania 

decyzji
4) 

Organ wydający 

Pozwolenie na budowę 
 

    

Pozwolenie na użytkowanie 
 

    

Zezwolenie na odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów 
 

    

Decyzja o wstrzymaniu 
działalności (jeśli dotyczy) 
 

    

Dane techniczne instalacji 
Planowana moc przerobowa z decyzji [Mg/rok]  
Roczna ilość odpadów dopuszczona do przetworzenia z 
decyzji [Mg] 

 
Odzysk energii w roku sprawozdawczym (jeżeli TAK podać 
ilość w [GJ/rok]) 

 TAK  NIE 
Ilość:  

Przyznane zwolnienia od wielkości emisji  TAK  NIE 
Oczyszczanie gazów lub 
pyłów 

Odpylenie
2) usuwanie metali ciężkich

2)
 usuwanie dioksyn i furanów

2)
 inne 

5)
 

  TAK  NIE  TAK  NIE  TAK  NIE 

Monitoring gazów lub pyłów
6)

 

Opis ……………………. 

Przegląd ekologiczny
2)

 

Rok ………...................  TAK  NIE  TAK  NIE 

Dane o odpadach 
Odpady poddawane termicznemu przekształceniu Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcania

Kod 
odpadów

7) 

Rodzaj 
odpadów

7)
 

Proces 
R lub 
D

8) 

Masa odpadów 
[Mg]

9)
 

Kod odpadów
7) Rodzaj 

odpadów
7) 

Masa odpadów 
[Mg]

9)
 

Masa 
odpadów 

Sucha masa 
odpadów 

Masa 
odpadów 

Sucha masa 
odpadów 

         

         

         

 
Objaśnienia: 

1) Zaznaczyć symbolem X odpowiedni typ instalacji: SP - spalarnia, WSP-C – współspalanie 
w cementowni, WSP-Z – współspalanie w zakładach energetycznego spalania paliw, WSP – pozostałe 
współspalarnie.  

2) Zaznaczyć symbolem X prawidłową odpowiedź. 
3) O ile posiada 
4) Należy podać datę w formie dd-mm-rrrr gdzie dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok. 

W przypadku rubryki Termin obowiązywania decyzji podać datę w formie od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr.  
5) Wpisać rodzaje zanieczyszczeń gazów usuwane w trakcie ich oczyszczania. 
6) Zaznaczyć symbolem X prawidłową odpowiedź. Jeśli istnieje, to jakich parametrów dotyczy i w jaki 

sposób jest prowadzony (okresowy/ciągły). 
7) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 
8) Podać symbol R określający proces odzysku według załącznika nr 1 do ustawy z dnia … o odpadach. 

Podać symbol D określający proces unieszkodliwiania według załącznika nr 2 do ustawy z dnia …o 
odpadach. 

9) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do trzech 
miejsc po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 
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Dział 10. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi1) 

 
Decyzje posiadane przez wytwórcę odpadów 

Decyzja w zakresie gospodarki 
odpadami 

Znak decyzji Data wydania
2) 

 

Termin 
obowiązywania 
decyzji

2)
 

Organ wydający 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Adres posiadacza odpadów stosujących komunalne osady ściekowe
3) 

Województwo 
 

Miejscowość 
 

Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Ulica 
 

Telefon służbowy Fax służbowy
4) 

NIP
4) 

 
REGON

4)
 

Decyzje 

Decyzja w zakresie 
gospodarki odpadami 

Znak decyzji Data wydania
2) 

Termin 
obowiązywania 
decyzji 

2)
 

Organ wydający 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych 
przeprowadzonej przez ich wytwórcę 

 

 

Skład i właściwości komunalnych osadów 
ściekowych 

 

Oznaczona 
najniższa 
wartość 

Oznaczona 
najwyższa 
wartość 

Średnia wartość 
z wszystkich oznaczeń 

w ciągu roku 

Odczyn pH    

Zawartość suchej masy [%]    

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]    

Zawartość azotu ogólnego [% s.m.] 

    w tym: azotu amonowego [% s.m.] 

   

Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]    

Zawartość wapnia [% s.m.]    

Zawartość magnezu [% s.m.]    

Kadm [mg/kg s.m.]    

Miedź [mg/kg s.m.]    

Nikiel [mg/kg s.m.    

Ołów [mg/kg s.m.]    

Cynk [mg/kg s.m.]    

Rtęć [mg/kg s.m.]    

Chrom [mg/kg s.m.]    

Łączna liczba żywych jaj pasożytów jest  

[liczba/ kg s.m. osadu] 
 

Bakterie z rodzaju Salmonella w 100g osadów 
przeznaczonych do badań  

 wyizolowano  niewyizolowano 

Postać komunalnych osadów 
ściekowych

5)
 

 

płynna 
 

ziemista 
 

mazista 
 

Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych [Mg]
6)

  

Sucha masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych [Mg s.m.]
6)

  

Lp. 

Masa 
zastosowanych 
komunalnych 

osadów  
Ściekowych

7)
 

Podmiot 
władający 

nieruchomością 
gruntową

8)
 

Adres9) 

Powierzchnia 
stosowania 

komunalnych 
osadów 

ściekowych [ha] 

Typ 
gleby

10)
 

Cel stosowania 
komunalnych 

osadów 
ściekowych

11)
 

[Mg] 
[Mg] 
s.m. 

       

Miejsce stosowania 
komunalnych osadów 

województwo  
powiat  
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ściekowych
12)

 gmina  
numer działki  
numer obrębu 
geodezyjnego 

 

       

Miejsce stosowania 
komunalnych osadów 
ściekowych

12)
 

województwo  
powiat  
gmina  
numer działki  
numer obrębu 
geodezyjnego 

 

 
Objaśnienia: 

1) Zbiorcze zestawienie danych należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów 
ściekowych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 96 ustawy z dnia … o odpadach. W pozostałych 
przypadkach należy wypełnić formularz zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia. Zestawienie 
powinno być sporządzane osobno dla każdej oczyszczalni ścieków. Dane o ilości wytworzonych 
komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w działach 2 i 5.  

2) Należy podać datę w formie dd-mm-rrrr gdzie dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok. 
W przypadku rubryki Termin obowiązywania decyzji podać datę w formie od dd-mm-rrrr do ss-mm-rrrr.  

3) Adres oczyszczalni ścieków. 
4) O ile posiada. 
5) Zaznaczyć symbolem X prawidłową odpowiedź. 
6) Podać masę wytworzonych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością co najmniej do pierwszego 

miejsca po przecinku 
7) Podać masę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością co najmniej do 

pierwszego miejsca po przecinku.  
8) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu władającego nieruchomością gruntową, na której są stosowane 

komunalne osady ściekowe. 
9) Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu władającego nieruchomością gruntową, na której są 

stosowane komunalne osady ściekowe. 
10) Wpisać typ gleby: lekka, średnia, ciężka. 
11) Cel stosowania komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia … o odpadach. 

Wpisać 1, jeśli komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa 
wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz. Wpisać 2, jeśli komunalne osady ściekowe są stosowane do rekultywacji terenów, w 
tym gruntów na cele rolne. Wpisać 3, jeśli komunalne osady ściekowe są stosowane do dostosowania 
gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Wpisać 4, jeśli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji 
kompostu. Wpisać 5, jeśli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. 

12) Wpisać miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych: nazwa województwa, powiatu, gminy, 
numeru działki i obrębu geodezyjnego. 

 
 



ZAŁĄCZNIK Nr 3  
 
WZÓR SPRAWOZDANIA O OPAKOWANIACH 
 
Dział 1. Masa wprowadzonych na rynek krajowy opakowań oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (wypełnia wprowadzający do 

obrotu produkty w opakowaniach) 

 

Lp. 

 
Rodzaj  

opakowania,  
z którego 
powstał 
odpad1)  

 

Masa wprowadzonych na rynek 
opakowań w kg2): 

Masa odpadów poddanych w kg: 
Wymagany 
poziom7):  

Osiągnięty 
poziom8): 

 

Osiągnięta wielkość 
przekraczająca 

wymagany poziom  
w kg9): 

o
g
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łe

m
 

w
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m
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-
w
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h

3
) 
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d
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h

 
o
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o

w
ią
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o
d
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u
4

)  

p
o

d
le

g
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ąc
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h

 
o

b
o

w
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o

w
i 
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cy
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g
u

4
) 

odzyskowi: recyklingowi:

o
d

zy
sk

u
 w

 %
 

re
cy

kl
in

g
u

 
w

 %
 

o
d

zy
sk

u
 w

 %
 

re
cy

kl
in

g
u

 
w

 %
 

odzysku recyklingu 
ogółem5) 

faktycznie 
poddane 
w roku 

sprawo-
zdawczym6

) 

ogółem5) 

   faktycznie 
poddane  
w roku 

sprawo-
zdawczym6) 

1.    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

2.          

 3.          

 
 

Objaśnienia:  
 W sprawozdaniu należy podawać odpowiednio z dokładnością do: 
 1 kg - masę opakowań oraz odpadów opakowaniowych; 
 0,01% - osiągniętą wielkość odzysku i recyklingu w %.  
 
1) Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad – należy podać zgodnie z rodzajami opakowań wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm). W przypadku 
wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wielomateriałowych, jako rodzaj opakowania, z którego powstał odpad, należy podać rodzaj materiału, 
którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa. Jako poszczególny rodzaj opakowania należy traktować rodzaje opakowań, dla których 
stawki opłat produktowych określają przepisy w sprawie stawek opłat produktowych. Należy podać tylko te rodzaje opakowań, które zostały przez przedsiębiorcę 
wprowadzone na rynek, w kolejności określonej w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych.  

2) Masa wprowadzonych na rynek opakowań – należy podać łączną masę wprowadzonych na rynek krajowy opakowań z podziałem na poszczególne ich rodzaje, z 
uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym rodzaju opakowania, w danym roku sprawozdawczym.  

3) Masa wprowadzonych na rynek opakowań wielomateriałowych – należy podać masę opakowań wielomateriałowych wprowadzonych na rynek krajowy, uwzględnionych w 
masie danego rodzaju opakowania, w danym roku sprawozdawczym. 
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4) Masa wprowadzonych na rynek opakowań podlegających obowiązkowi odzysku lub podlegających obowiązkowi recyklingu – w przypadku opakowań podlegających 
obowiązkowi odzysku należy podać łączną masę dla wszystkich rodzajów opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych, która stanowi podstawę do 
wyliczenia wymaganego poziomu odzysku. W przypadku opakowań podlegających obowiązkowi recyklingu (kolumna 5) należy podać masę opakowań z podziałem na 
poszczególne ich rodzaje, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym rodzaju opakowania, która stanowi podstawę do wyliczenia wymaganego poziomu 
recyklingu odpadów opakowaniowych. W kolumnach tych nie uwzględnia się opakowań, których wprowadzenie na rynek nie powoduje powstania obowiązku odzysku oraz 
obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych z nich powstających, na przykład: produkty w opakowaniach wyeksportowane lub wywiezione z terytorium kraju w drodze 
wewnątrzwspólnotowej dostawy przez pośrednika, produkty w opakowaniach importowane lub wprowadzone na terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowego 
nabycia, które następnie zostały wyeksportowane lub dokonano ich wewnątrzwspólnotowej dostawy.  

5) Masa odpadów poddanych odzyskowi/recyklingowi ogółem – należy podać łączne masy odpadów opakowaniowych faktycznie przekazanych w danym roku 
sprawozdawczym do odzysku/recyklingu oraz masy przekraczające wymagany poziom odzysku i recyklingu uzyskane w roku poprzednim i  uwzględnione w danym roku 
sprawozdawczym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. poz. ...), przez recykling rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu 
substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym 
przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.  

6) Masa odpadów faktycznie poddanych odzyskowi i recyklingowi w roku sprawozdawczym  – należy podać masę faktycznie przekazanych, w danym roku sprawozdawczym, 
odpadów opakowaniowych do recyklingu z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym rodzaju 
opakowania, z których powstał odpad oraz odrębnie łączną masę wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych faktycznie przekazanych, w danym roku 
sprawozdawczym do odzysku, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych.  

7) Wymagany poziom odzysku/recyklingu w % – należy podać poziom odzysku/recyklingu dla danego rodzaju opakowania określonego w przepisach w sprawie rocznych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. W przypadku samodzielnej realizacji ustawowych obowiązków należy podać, zgodnie z art. 4 
ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, odpowiednio 
poziom odzysku i recyklingu w zależności od faktycznego sposobu samodzielnej realizacji obowiązków, tzn. zgodnie z przepisami w sprawie rocznych poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych bądź 100 %. 

8) Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu w % – należy wyliczyć na podstawie masy odpadów opakowaniowych poddanych w danym roku sprawozdawczym odzyskowi i 
recyklingowi (kolumny 6 i 8) oraz masy wprowadzonych na rynek krajowy opakowań podlegających obowiązkowi odzysku i recyklingu w danym roku sprawozdawczym. 
Wielkość ta stanowi rzeczywiście osiągnięty procentowy poziom odzysku i recyklingu odpadów, również w przypadku przekroczenia wymaganego poziomu odzysku i 
recyklingu. 

9) Osiągnięta wielkość przekraczająca wymagany poziom (kolumny 14 i 15) – w przypadku przekroczenia wymaganego w danym roku poziomu odzysku lub recyklingu 
należy wykazać uzyskaną „nadwyżkę” jako „dodatnią” różnicę, wyrażoną w kilogramach, pomiędzy osiągniętym a wymaganym odpowiednio poziomem odzysku lub 
recyklingu. 

 
Kolumny dotyczące odzysku odpadów opakowaniowych z opakowań (kolumny 4, 6, 7, 10, 12 i 14) - należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu odpowiednio do łącznej masy 
wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę na rynek krajowy i łącznej masy odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi. 
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Dział 2 - Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów  
z odzyskiem energii (wypełnia wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach) 

(kg) 

 
Objaśnienia: 
W sprawozdaniu należy podawać odpowiednio z dokładnością do pełnych złotych - należną opłatę produktową, zaokrągloną zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). 
Pola białe: przy wypełnianiu można podać dane szacunkowe, o ile są one oparte na danych  empirycznych i i wyjaśnione w opisie metodologii. 
Pola szare: przy wypełnianiu można podać przybliżone szacunki, o ile można je wyjaśnić w opisie metodologii. 
 
1) Przekazane do odzysku odpady – należy podać masę odpadów opakowaniowych wykazaną w dokumencie potwierdzającym odzysk lub recykling. 
2) Dane dotyczące recyklingu materiału (kolumna 3) obejmują wyłącznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wykonany z tego samego rodzaju materiału, z którego 

powstał odpad przekazany do recyklingu, np. recykling materiału dla tworzyw sztucznych obejmuje wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany i 
tworzywa sztucznego. 

3) Pozostałe sposoby recyklingu - dane obejmują wszystkie sposoby recyklingu, w tym recykling organiczny, z wyjątkiem recyklingu materiału. Sposób recyklingu należy 
rozumieć jako proces, o którym mowa w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). 

4) Dane zawierają sumę danych z kolumn 3 i 4. 
5) Dane obejmują odpady przekazane do termicznego przekształcania w celu odzysku energii. 
6) Dane obejmują odpady przekazane do termicznego przekształcania, którego głównym celem jest unieszkodliwienie odpadów, a dodatkowym efektem jest odzysk energii. 
7) Dane obejmują wszystkie sposoby odzysku, z wyłączeniem recyklingu i odzysku energii. 
8) Dane obejmują sumę danych z kolumn 5-8. 

Rodzaj opakowania, z którego 
powstał odpad 

Przekazane 
do odzysku 

odpady1) 

Odpady poddane odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu  z odzyskiem energii w wyniku: 

recyklingu 
materiału2) 

Pozosta-
łych 

sposobów 
recyklingu3

) 

łącznego 
recyklingu4

)  

termicznego 
przekształcania 

odpadów we 
współspalarniac

h odpadów  
z odzyskiem 

energii5) 

termicznego 
przekształcani
a odpadów w 
spalarniach 

odpadów 
 z odzyskiem 

energii6) 

innych 
sposobów 
odzysku7) 

łącznego odzysku 
lub termicznego 
przekształcania 

odpadów  
w spalarniach  

i współspalarniach 
odpadów z 

odzyskiem energii8) 

opakowania ze szkła gospodarczego, 
poza ampułkami 

        

opakowania z tworzyw sztucznych         

opakowania z papieru i tektury         

opakowania 
z metali 

opakowania z aluminium         

opakowania ze stali,  
w tym blachy stalowej  

        

Razem:         

opakowania z drewna         

Razem:         
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Dział 3. Wysokość należnej opłaty produktowej (wypełnia wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach) 
 

Lp. 
 

Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad1) 

 

Wysokość należnej opłaty produktowej w zł: 

 
ogółem z tego dla: 

odzysku2) recyklingu3) 

     

    

Razem:    

 

Objaśnienia: 
1) Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad – należy podać zgodnie z rodzajami opakowań wymienionymi w załącznikach nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w 
opakowaniach wielomateriałowych należy podać, jako rodzaj opakowania,  z którego powstał odpad, rodzaj materiału, którego zawartość w masie opakowania 
wielomateriałowego jest największa. Jako poszczególny rodzaj opakowania należy traktować rodzaje opakowań, dla których stawki opłat produktowych określają przepisy 
w sprawie stawek opłat produktowych. Należy podać tylko te rodzaje opakowań, które zostały przez przedsiębiorcę wprowadzone na rynek, w kolejności ustalonej w 
załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i w 
przepisach w sprawie stawek opłat produktowych.  

2) Wysokość należnej opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku – należy obliczyć dla różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym w 
danym roku poziomem odzysku według wzoru określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłata ta liczona jest w odniesieniu do łącznej masy wszystkich opakowań wprowadzonych przez 
przedsiębiorcę na rynek krajowy bez podziału na poszczególne ich rodzaje. 

3) Wysokość należnej opłaty produktowej dla recyklingu – należy obliczyć zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, z których powstał odpad według  następującego 
wzoru: 

sopWN 





 


%100
, gdzie: 

N – oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w złotych, 
W – oznacza masę w kilogramach opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wprowadzonych na rynek, 
p –   oznacza wymagany poziom recyklingu w %,  
 
o – oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych na rynek 

opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym,  wyrażony w %, 
s – oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych; 
jeżeli p - o  ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”. 
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Dział 4. Formularz sprawozdania o masie wytworzonych opakowań (wypełnia wytwarzający opakowania) 
 

Formularz sprawozdania o masie wytworzonych opakowań  

Rodzaj materiału, z jakiego zostało 
wykonane opakowanie 

 
 

 Masa wytworzonych opakowań 
 

 Informacja o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących maksymalnej 
sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu 

sześciowartościowego w opakowaniu1) 

 jednorazowych 
 

[Mg] 

 wielokrotnego 
użytku 
[Mg] 

 ogółem 
 

[Mg] 

 masa opakowań 
niespełniających ograniczeń 

[Mg] 
 

 najwyższa rzeczywista wartość 
sumy zawartości  

[mg/kg] 

Papier i tektura 
         

 
Tworzywa sztuczne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Szkło 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Metale - ogółem 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

         w tym: Aluminium2) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

         Stal2) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Inne - ogółem 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

       w tym: Drewno2) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

         Wielomateriałowe2) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

RAZEM 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
               

Objaśnienia: 
1) Zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.). Jeżeli rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095) 
określa warunki zwolnienia lub podwyższenia zawartości maksymalnej sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniu, to należy podać informacje zgodnie z 
rozporządzeniem.  

2) Podawanie danych w tym zakresie nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Dział 5. Formularz sprawozdania o masie przywiezionych z zagranicy opakowań. (wypełnia dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub 
importu opakowań) 
 

Formularz sprawozdania o masie przywiezionych z zagranicy opakowań1). 

Rodzaj materiału, 
z jakiego zostało wykonane 

opakowanie 
 

 Masa przywiezionych z zagranicy opakowań 
 

 Informacja o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących 
maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu 

sześciowartościowego w opakowaniu2) 
 jednorazowych 

 
[Mg] 

wielokrotnego 
użytku 
[Mg] 

ogółem 
 

[Mg] 

masa opakowań 
niespełniających ograniczeń 

[Mg] 

najwyższa rzeczywista 
wartość sumy zawartości 

[mg/kg] 
Papier i tektura 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tworzywa sztuczne 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Szkło 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Metale – ogółem 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

              w tym: Aluminium3) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

              Stal3) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Inne – ogółem 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           w tym: Drewno3) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

             Wielomateriałowe3) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
RAZEM 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Objaśnienia: 
1) Dotyczy opakowań niezawierających produktów. 
2) Zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.). Jeżeli rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095) 
określa warunki zwolnienia lub podwyższenia zawartości maksymalnej sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniu, to należy podać informacje zgodnie z 
rozporządzeniem.  

3) Podawanie danych w tym zakresie nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Dział 6. Formularz sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań (wypełniają dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy lub 
eksportu opakowań i produktów w opakowaniach) 
 

Formularz sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań1) 

Rodzaj materiału, 
z jakiego zostało wykonane 

opakowanie 

Masa wywiezionych za granicę opakowań 
 

jednorazowych 
[Mg] 

wielokrotnego użytku 
[Mg] 

ogółem 
[Mg] 

Papier i tektura 
 

 
 

  
 

 
 

Tworzywa sztuczne 
 

 
 

  
 

 
 

Szkło 
 

 
 

  
 

 
 

Metale – ogółem 
 

 
 

  
 

 
 

         w tym: Aluminium2) 
 

 
  
 

 
 

             Stal2) 
 

 
  
 

 
 

Inne – ogółem 
 

 
 

  
 

 
 

           w tym: Drewno2) 
 

 
  
 

 
 

          Wielomateriałowe2) 
 

 
  
 

 
 

RAZEM 
 

 
 

  
 

 
 

 
Objaśnienia: 
1) Zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.). Jeżeli rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095) 
określa warunki zwolnienia lub podwyższenia zawartości maksymalnej sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniu, to należy podać informacje zgodnie z 
rozporządzeniem.  

2) Podawanie danych w tym zakresie nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw. 
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ZAŁĄCZNIK 4  
 
WZÓR SPRAWOZDANIA O OLEJACH SMAROWYCH I OPONACH 
 
Dział. 1 Masa wprowadzonych na rynek krajowy produktów oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych (wypełnia 
wprowadzający do obrotu oleje smarowe lub opony) 
 

Lp. 
 

 
Rodzaj  

produktu,  
z którego 
powstał 
odpad1)  

 

Symbol 
PKWiU1)  

Masa wprowadzonych na 
rynek produktów: 

Masa odpadów poddanych: 
Wymagany 
poziom6):  

Osiągnięty 
poziom7): 

 

Osiągnięta wielkość 
przekraczająca wymagany 

poziom8): 

o
g

ó
łe

m
2

) 

p
o

d
le

g
aj
ąc

yc
h

 
o

b
o

w
ią

zk
o

w
i 

o
d

zy
sk

u
 )  

p
o

d
le

g
aj
ąc

yc
h

 
o

b
o

w
ią

zk
o

w
i 

re
cy

kl
in

g
u

3
) 

odzyskowi: recyklingowi:

o
d

zy
sk

u
 w

 %
 

re
cy

kl
in

g
u

 

w
 %

 

o
d

zy
sk

u
 w

 %
 

re
cy

kl
in

g
u

 
w

 %
 

odzysku recyklingu ogółem
4) 

faktycznie 
poddane 
w roku 

sprawo- 
zdawczym

5) 

ogółem4) 

faktycznie 
poddane 
w roku 

sprawo- 
zdawczym5

) 

               

               

 

Objaśnienia: 
W sprawozdaniu należy podawać odpowiednio z dokładnością do: 
 1 kg - masę produktów oraz odpadów poużytkowych; 
 pełnych złotych - należną opłatę produktową, zaokrągloną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.); 
 0,01% - osiągniętą wielkość odzysku i recyklingu w %.  
 
1) Rodzaj produktu, z którego powstał odpad, oraz symbol PKWiU – należy podać zgodnie z rodzajami produktów wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Symbole PKWiU służą identyfikacji kategorii 
produktów przy ich kwalifikowaniu do poszczególnych rodzajów produktów wymienionych w ustawie. Jako poszczególny rodzaj produktu należy traktować rodzaje 
produktów, dla których stawki opłat produktowych określają przepisy w sprawie stawek opłat produktowych. Należy podać tylko te rodzaje produktów, które zostały przez 
przedsiębiorcę wprowadzone na rynek, w kolejności ustalonej w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych.  

2) Masa wprowadzonych na rynek produktów ogółem – należy podać łączną masę wprowadzonych na rynek krajowy produktów z podziałem na poszczególne ich rodzaje, w 
danym roku sprawozdawczym.  

3) Masa wprowadzonych na rynek produktów podlegających obowiązkowi odzysku lub obowiązkowi recyklingu – należy podać masę produktów, która stanowi podstawę do 
wyliczenia wymaganego poziomu odzysku oraz poziomu recyklingu odpadów poużytkowych. W kolumnach tych nie uwzględnia się produktów, których wprowadzenie na 
rynek nie powoduje powstania obowiązku odzysku oraz obowiązku recyklingu odpadów poużytkowych z nich powstających, na przykład: produkty wyeksportowane lub 
wywiezione z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy przez pośrednika; produkty importowane lub wprowadzone na terytorium kraju w drodze 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, które następnie zostały wyeksportowane lub dokonano ich wewnątrzwspólnotowej dostawy.  
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4) Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ogółem – należy podać łączne masy lub ilości odpadów poużytkowych faktycznie przekazanych w danym roku 
sprawozdawczym do odzysku i recyklingu oraz masy przekraczające wymagany poziom odzysku i recyklingu uzyskane w roku poprzednim i  uwzględnione w danym roku 
sprawozdawczym.  

5) Masa odpadów faktycznie poddanych odzyskowi i recyklingowi w roku sprawozdawczym – należy podać masę faktycznie przekazanych, w danym roku sprawozdawczym, 
odpadów poużytkowych do odzysku i recyklingu, z podziałem na poszczególne rodzaje produktów, z których powstał odpad.  

6) Wymagany poziom odzysku i recyklingu w % - należy podać poziom odzysku i recyklingu dla produktów określony w przepisach w sprawie rocznych poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. W przypadku samodzielnej realizacji ustawowych obowiązków należy podać, zgodnie z art. 4 ust. 1a i ust. 1b 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, odpowiednio poziom 
recyklingu w zależności od faktycznego sposobu samodzielnej realizacji obowiązków, tzn. zgodnie z przepisami w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych bądź 100 %. 

7) Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu w % – należy wyliczyć na podstawie odpowiednio: masy lub ilości odpadów poużytkowych  poddanych w danym roku 
sprawozdawczym odpowiednio odzyskowi i recyklingowi ogółem oraz masy lub ilości wprowadzonych na rynek krajowy produktów podlegających obowiązkowi odzysku 
lub obowiązkowi recyklingu w danym roku sprawozdawczym, z podziałem na poszczególne rodzaje produktów, z których powstał odpad. Wielkość ta stanowi rzeczywiście 
osiągnięty procentowy poziom odzysku i recyklingu odpadów, również w przypadku przekroczenia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. 

8) Osiągnięta wielkość przekraczająca wymagany poziom – w przypadku przekroczenia wymaganego w danym roku poziomu odzysku lub recyklingu należy wykazać 
uzyskaną „nadwyżkę” jako „dodatnią” różnicę, wyrażoną w kilogramach, pomiędzy osiągniętym, a wymaganym odpowiednio poziomem odzysku lub recyklingu. 
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Dział 2. Wysokość należnej opłaty produktowej (wypełnia wprowadzający na rynek oleje smarowe lub opony) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objaśnienia 
W sprawozdaniu należy podawać odpowiednio z dokładnością do pełnych złotych - należną opłatę produktową, zaokrągloną zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.); 
 
1) Rodzaj produktu, z którego powstał odpad, oraz symbol PKWiU – należy podać zgodnie z rodzajami produktów wymienionymi w załącznikach nr 3 do ustawy  

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Symbole PKWiU służą identyfikacji 
kategorii produktów przy ich kwalifikowaniu do poszczególnych rodzajów produktów wymienionych w ustawie. Jako poszczególny rodzaj produktu należy traktować 
rodzaje produktów, dla których stawki opłat produktowych określają przepisy w sprawie stawek opłat produktowych. Należy podać tylko te rodzaje produktów, które 
zostały przez przedsiębiorcę wprowadzone na rynek, w kolejności ustalonej w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i w przepisach  
w sprawie stawek opłat produktowych.  

2) Wysokość należnej opłaty produktowej – należy obliczyć zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje produktów, z których powstał odpad, ogółem oraz oddzielnie dla 
odzysku i recyklingu, według  następującego wzoru: 

sopWN 





 


%100
, gdzie: 

N  – oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w złotych, 
W – oznacza masę w kilogramach  produktów wprowadzonych na rynek, 

       p – oznacza wymagany poziom odzysku lub recyklingu w %,  
o – oznacza osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów poużytkowych obliczony jako iloraz masy lub ilości faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy 

lub ilości wprowadzonych na rynek produktów wyrażony w %, 
s – oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej w złotych za sztukę lub  

w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych; 
jeżeli p - o  ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”. 

Lp. 
 

Rodzaj produktu, z którego powstał odpad1) 

 

Symbol PKWiU1) 

 

Wysokość należnej opłaty produktowej w zł2): 

 
ogółem 

z tego dla: 

odzysku recyklingu 

      

      

Razem:    



27 
 

ZAŁĄCZNIK 5 
 
WZÓR SPRAWOZDANIA O POJAZDACH 
 
Dział 1. Pojazdy wycofane z eksploatacji (wypełnia wprowadzający).  
 
Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów za rok..... 

Liczba pojazdów wprowadzonych w danym roku kalendarzowym na 
terytorium kraju (szt.)  

  
 

Liczba dni w roku kalendarzowym, w których nie zapewniono sieci1)   
Liczba dni w roku kalendarzowym, w których zapewniono sieć 
obejmującą co najmniej 95 % terytorium kraju 

  

Liczba dni w roku kalendarzowym, w których zapewniono sieć 
obejmującą poniżej 95 %, ale nie mniej niż 90 % terytorium kraju 

  

Liczba dni w roku kalendarzowym, w których zapewniono sieć 
obejmującą poniżej 90 %, ale nie mniej niż 85 % terytorium kraju 

  

Liczba dni w roku kalendarzowym, w których zapewniono sieć 
obejmującą poniżej 85 % terytorium kraju 

  
 

Wysokość należnej opłaty (zł)2)   
Wysokość wpłaconej opłaty (zł)    
 
Objaśnienia: 
1) Liczbę dni w danym roku kalendarzowym, w których nie zapewniono sieci, należy podać, z uwzględnieniem 

art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 
25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236), jedynie w przypadku wprowadzających, 
którzy zapewnili sieć zgodną z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. W przypadku gdy wprowadzający pojazd nie zapewnił sieci zgodnej z art. 11 ust. 
1 ustawy, należy wpisać liczbę dni w danym roku kalendarzowym. 

2) Wzór do obliczenia opłaty za brak sieci: 







 

D

C
0,5

D

C
0,25

D

C
B500A 321

 

gdzie: 
A - wysokość należnej opłaty za brak sieci, w złotych, 
B - liczba pojazdów wprowadzonych w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju (liczba ta odnosi 

się do całego roku, w którym pojazdy były wprowadzane, a nie do poszczególnych dni, w których 
wystąpiło określone procentowe pokrycie sieci), 

C1 - liczba dni w danym roku kalendarzowym, w których zapewniono sieć obejmującą poniżej 95 %, ale 
nie mniej niż 90 % terytorium kraju, 

C2 - liczba dni w danym roku kalendarzowym, w których zapewniono sieć obejmującą poniżej 90 %, ale 
nie mniej niż 85 % terytorium kraju, 

C3- liczba dni w danym roku kalendarzowym, w których zapewniono sieć obejmującą poniżej 85 % 
terytorium kraju, 

D - liczba dni w danym roku kalendarzowym. 
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Dział. 2. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu1).  

2.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r. 
 

Lp. 
Marka 

pojazdów 
Rok produkcji 

Liczba pojazdów [szt.] Ogólna masa 
pojazdów2) 

[Mg] 
 ogólna liczba 

pojazdów
 w tym pojazdów 
niekompletnych1) 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Suma 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r. 
 

Lp. 
Marka 

pojazdów 
Rok produkcji 

Liczba pojazdów [szt.] Ogólna masa 
pojazdów2) 

[Mg] 
 ogólna liczba 

pojazdów 
 w tym pojazdów 
niekompletnych1) 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Suma 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Objaśnienia: 
1) Za pojazd niekompletny uważa się pojazd niezawierający wszystkich istotnych elementów (zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów 
pojazdu kompletnego (Dz. U. Nr 116, poz. 973)) lub, którego masa jest mniejsza niż 90 % masy pojazdu. 

2) Masa pojazdów jest to, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, masa własna pojazdu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), pomniejszona o masę paliwa w 
ilości nominalnej; masę paliwa ustala się na 40 kg. 
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Dział 3. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie 
przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

3.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r. 
3.1.1. 

Rodzaj 
odpadu1) 

 Masa odpadów 
poddanych odzyskowi 
i recyklingowi na stacji 

demontażu2)  
[Mg] 

 Masa odpadów 
poddanych odzyskowi 

energii na stacji 
demontażu3) 

[Mg] 

 Masa odpadów przekazanych do:
 recyklingu/ 
odzysku4) 

[Mg] 

 odzysku 
energii 5) 

[Mg] 

 Unieszkodliwienia 6) 
[Mg] 

 rozdrabniania w 
strzępiarce7) [Mg] 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Suma: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
3.1.2. 

Rodzaj 
odpadu1) 

 

 Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w 
procesie8): 

 recyklingu/ odzysku 
[Mg] 

 odzysku energii 
[Mg] 

 unieszkodliwienia 
[Mg] 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

Suma: 
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3.1.3. 
Rodzaj przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów 
wyposażenia i części7) 

 Masa przeznaczonych do 
ponownego użycia przedmiotów 

wyposażenia i części8) 
[Mg]

 
 

  
 

 
 

  
 

Suma: 
 

  
 

 
3.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r. 

3.2.1. 
Rodzaj 

odpadu6) 
 Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 
i recyklingowi na stacji 

demontażu5)  
[Mg] 

 Masa odpadów 
poddanych odzyskowi 

energii na stacji 
demontażu6) 

[Mg] 

 Masa odpadów przekazanych do: 
 

 recyklingu/ 
odzysku7) 

[Mg] 

 odzysku 
energii8) 

[Mg] 

 Unieszkodliwienia9) 
[Mg] 

 rozdrabniania w 
strzępiarce10) [Mg]

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Suma: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
3.2.2. 

Rodzaj 
odpadu6) 

 

 Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w 
procesie11): 

 recyklingu/ odzysku 
[Mg] 

 odzysku energii  
[Mg]

 unieszkodliwienia 
[Mg]

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

Suma: 
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3.2.3. 

Rodzaj przeznaczonych do 
ponownego użycia przedmiotów 

wyposażenia i części12) 
 

 Masa przeznaczonych do 
ponownego użycia przedmiotów 

wyposażenia i części13) 
[Mg] 

 
 

  
 

 
 

  
 

Suma: 
 

  
 

 
Objaśnienia: 

1) Należy podać rodzaj odpadu i jego kod zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia … w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 
2) Należy podać masę odpadów poddanych procesom odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) lub recyklingu na danej stacji demontażu na podstawie prowadzonej 

ewidencji odpadów. 
3) Należy podać masę odpadów poddanych procesom odzysku energii na danej stacji demontażu na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów. 
4) Należy podać masę odpadów przekazanych do odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) lub recyklingu, na podstawie zaświadczeń potwierdzających odzysk lub 

recykling, sporządzonych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku. 
5) Należy podać masę odpadów przekazanych do procesu odzysku energii, na podstawie zaświadczeń potwierdzających odzysk, sporządzonych przez przedsiębiorcę 

prowadzącego działalność w zakresie odzysku. 
6) Należy podać masę odpadów przekazanych do procesu unieszkodliwienia na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów. 
7) Należy podać masę odpadów przekazanych do rozdrabniania w strzępiarce. 
8) Należy podać masę odpadów wywiezionych za granicę w celu przetworzenia w procesach odzysku lub recyklingu, odzysku energii i unieszkodliwienia, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956). 
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4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu. 
 

Lp. 
 

 Nazwa lub imię i 
nazwisko 

przedsiębiorcy 

 Adres siedziby lub 
zamieszkania14) 

 

 Telefon/faks/ 
e-mail 

 

 REGON1) 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Objaśnienia: 

1) O ile posiada.  
 

5. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwienia. 
 

Lp. 
 

 Nazwa lub imię i 
nazwisko 

przedsiębiorcy 

 Adres siedziby lub 
zamieszkania14 

 

 Telefon/faks/ 
e-mail 

 

 REGON2) 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
Objaśnienia: 

1) Adres określa się przez podanie nazwy: miasta lub miejscowości, ulicy numeru domu i lokalu, 
nazwy województwa oraz kodu pocztowego.  

2) O ile posiada.  
 
6. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu. 

6.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r. 
Rodzaj informacji 

 
 [%] 

 
Osiągnięty poziom odzysku1) 
 

  
 

Osiągnięty poziom recyklingu1) 
 

  
 

 
6.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r. 

Rodzaj informacji 
 

 [%] 
 

Osiągnięty poziom odzysku1) 
 

  
 

Osiągnięty poziom recyklingu1) 
 

  
 

 
Objaśnienia: 

1) Należy podać poziom odzysku i recyklingu obliczony zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 20 
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, osiągnięty w roku 
sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie. 
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Dział 7. Informacja dotycząca wyników próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(wypełnia przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę)1).  

 
Data i miejsce przeprowadzenia próby strzępienia  

Nazwy i adresy poszczególnych stacji 
demontażu, z których pochodziły pojazdy 
wycofane z eksploatacji poddane próbie 

strzępienia 

 

Masa odpadów z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji poddanych próbie strzępienia [Mg] 

 

Frakcje materiałowe uzyskane z procesu 
strzępienia2) 

Masy wydzielonych 
poszczególnych 

frakcji 
materiałowych 

[Mg] 

Zawartości uzyskanych wydzielonych 
poszczególnych frakcji 

materiałowych wyrażonych w 
stosunku do łącznej masy pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
poddanych próbie strzępienia[%] 

Metale żelazne   

Metale nieżelazne   

Frakcja tworzywa sztucznego   

Frakcja szkła   

Lekka frakcja i pyły niezawierające substancji 
niebezpiecznych   

Lekka frakcja i pyły zawierające substancje 
niebezpieczne   

Frakcja pozostałości   

Wydzielone frakcje materiałowe ze strzępienia, w tym sposób ich późniejszego przetwarzania 

Frakcje materiałowe 
uzyskane z procesu 

strzępienia2) 

Frakcje materiałowe przeznaczone do przekazania do: 

Recyklingu Odzysku energii 
Innych niż recykling 
procesów odzysku 

Unieszkodliwiania 

[Mg]
Metale żelazne   

Metale nieżelazne    
Frakcja tworzywa 
sztucznego 

   

Frakcja szkła   
Lekka frakcja i pyły 
niezawierające substancji 
niebezpiecznych 

  

Lekka frakcja i pyły 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

  

Frakcja pozostałości   

Razem:  
Udział procentowy 
poszczególnych frakcji 
materiałowych poddanych 
procesom przetwarzania 

[%]
   

 
Objaśnienia: 
1)  Próbie strzępienia poddaje się odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji po przeprowadzonym 

demontażu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

2) Jeżeli powstały w wyniku strzępienia  
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ZAŁĄCZNIK 6 
 
WZÓR SPRAWOZDANIA O SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM 
 
Dział 1. Sprawozdanie o ilości i macie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju 
(wypełania wprowadzający sprzęt) 
 
Dane dotyczące wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych w grupach 1-4 oraz 6-101)

Numer i nazwa 
grupy sprzętu2) 

- 

Numer i nazwa 
rodzaju sprzętu3) 

- 

Ilość 
Sprzętu4) 

Masa 
Sprzętu5) 

[szt.] [kg] 
    

 
 

Dane dotyczące wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju sprzętu oświetleniowego 
przeznaczonego dla gospodarstw domowych
Numer i nazwa 
rodzaju 
sprzętu 
oświetleniowego 

 

Ilość 
Sprzętu6) 

 

Masa opraw 
oświetleniowych, w 
których łączna masa 
metali, minerałów, 
szkła oraz drewna 
przekracza 90 % 
masy wyrobu7) 

Masa 
sprzętu8) 

 

[szt.] [kg] [kg] 
2. Liniowe lampy 
fluorescencyjne  

   

3. Kompaktowe lampy 
fluorescencyjne 
4. Wysokoprężne 
lampy wyładowcze, 
w tym ciśnieniowe 
lampy sodowe  
oraz lampy 
metalohalogenkowe 
5. Niskoprężne lampy 
sodowe 
6. Pozostałe 
urządzenia 
oświetleniowe służące 
do celów rozpraszania 
i kontroli światła, 
z wyjątkiem żarówek 

   

Dane dotyczące wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju sprzętu innego niż 
przeznaczonego dla gospodarstw domowych
Numer i nazwa 
grupy sprzętu2) 
 

Numer  
i nazwa 

rodzaju sprzętu3) 

Ilość 
sprzętu9) 

 

Masa 
sprzętu10) 

 
[szt.] [kg] 

    

 
 

Objaśnienia: 
1) Grupy 1-4 oraz 6-10 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. 
2) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
3) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  
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4) Podać łączną ilość sprzętu dla danej grupy sprzętu. 
5) Podać łączną masę sprzętu dla danej grupy sprzętu, z dokładnością do 0,1 kilograma. 
6) Podać łączną ilość sprzętu dla rodzajów 2-5 oraz odrębnie dla rodzaju 6. 
7) Podać zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 
8) Podać łączną masę sprzętu dla rodzajów 2-5 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do 0,1 kilograma, 

bez masy opraw oświetleniowych, w których łączna masa metali, minerałów, szkła oraz drewna przekracza 
90 % masy wyrobu. 

9) Podać łączną ilość sprzętu dla danej grupy sprzętu, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać 
łączną masę dla rodzajów 2-5 oraz odrębnie łączną masę dla rodzajów 1 i 6. 

10) Podać łączną masę sprzętu dla danej grupy sprzętu, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać 
łączną masę dla rodzajów 2-5 oraz odrębnie łączną masę dla rodzajów 1 i 6, z dokładnością do 0,1 
kilograma. 
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Dział 2. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetworzeniu, 
odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwieniu OŚ-SEE2 (wypełnia wprowadzający 
sprzęt) 
 

Dane o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych1)

Numer i 
nazwa grupy 
wprowadzon
ego sprzętu, 
z którego 
powstał 
zużyty 
sprzęt2) 

Numer i 
nazwa 
rodzaju 
wprowadzon
ego sprzętu, 
z którego 
powstał 
zużyty 
sprzęt3) 

Masa 
zebranego 
zużytego 
sprzętu4) 
 
 

Masa 
zużytego 
sprzętu 
poddanego 
przetwarza
niu 4) 
 

Masa 
zużytego 
sprzętu lub 
części 
składowych 
pochodzącyc
h ze zużytego 
sprzętu 
przekazanych 
do 
ponownego 
użycia4) 

Masa 
odpadów 
powstałych 
z 
przetworzeni
a zużytego 
sprzętu 
poddanych 
procesowi 
recyklingu4) 

Masa 
odpadów 
powstałych  
z 
przetworze
nia 
zużytego 
sprzętu 
poddanych 
procesowi 
odzysku 
innego niż 
recykling4) 

Masa 
odpadów 
powstałych 
z 
przetworzen
ia zużytego 
sprzętu 
przekazany
ch do 
unieszkodli
wiania4) 
 

[kg] 
              

              

              

              

Dane o zużytym sprzęcie pochodzącym od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe 
Numer i 
nazwa grupy 
wprowadzon
ego sprzętu, 
z którego 
powstał 
zużyty 
sprzęt2) 

Numer i 
nazwa 
rodzaju 
wprowadzon
ego sprzętu, 
z którego 
powstał 
zużyty 
sprzęt3) 
 

Masa 
zebranego 
zużytego 
sprzętu5) 
 

Masa 
zużytego 
sprzętu 
poddanego 
przetwarza
niu5) 
 

Masa 
zużytego 
sprzętu lub 
części 
składowych 
pochodzącyc
h ze zużytego 
sprzętu 
przekazanych 
do 
ponownego 
użycia5) 

Masa 
odpadów 
powstałych 
z 
przetworzen
ia zużytego 
sprzętu 
poddanych 
procesowi 
recyklingu5) 

Masa 
odpadów 
powstałych 
z 
przetworzen
ia zużytego 
sprzętu 
poddanych 
procesowi 
odzysku 
innego niż 
recykling5) 

Masa 
odpadów 
powstałych 
z 
przetworzen
ia zużytego 
sprzętu 
przekazany
ch do 
unieszkodli
wiania5) 

[kg] 
       

 

 

 

Objaśnienia: 
1) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt pochodzący 

z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na 
charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. 

2) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju przez 
danego wprowadzającego sprzęt. 

3) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

4) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla 
rodzajów 2-5 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do 0,1 kilograma. 

5) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla 
rodzajów 2-5, odrębnie dla rodzaju 1 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do 0,1 kilograma. 
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Dział 3. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego 
sprzętu OŚ-SEE 3 (wypełnia wprowadzający sprzęt) 
 
Dane o osiągniętych poziomach zbieranie 
Numer i nazwa 
grupy 
wprowadzonego 
sprzętu, z 
którego powstał 
zużyty sprzęt1) 

Numer i nazwa 
rodzaju 
wprowadzonego 
sprzętu, z 
którego powstał 
zużyty sprzęt1) 

Osiągnięty poziom zbierania 
zużytego sprzętu 
pochodzącego z 
gospodarstw domowych2) 3) 4) 
 

Osiągnięty poziom zbierania 
zużytego sprzętu 
pochodzącego od 
użytkowników innych niż 
gospodarstwa domowe4), 5) 

[%] 

    

 

 

Dane o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu  
Numer i nazwa 
grupy 
wprowadzonego 
sprzętu, z 
którego powstał 
zużyty sprzęt1) 

Numer i nazwa 
rodzaju 
wprowadzonego 
sprzętu, z 
którego powstał 
zużyty sprzęt1) 

Osiągnięty poziom odzysku5), 

6) 
 

Osiągnięty poziom 
recyklingu5), 7) 

[%] 

    

 

 

 
Objaśnienia: 
1) Podać numer i nazwę grupy sprzętu oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
2) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt 

pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który 
ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. 

3) Podać osiągnięty poziom dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy podać łączny poziom dla 
rodzajów 2-5 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do jednego procenta. 

4) Osiągnięty poziom zbierania stanowi wyrażony w procentach iloraz masy zebranego zużytego sprzętu do 
masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w danym roku, z którego powstał zużyty sprzęt. 

5) Podać osiągnięty poziom dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy podać łączny poziom dla 
rodzajów 2-5, odrębnie dla rodzaju 1 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do jednego procenta. 

6) Osiągnięty poziom odzysku obliczony zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw 
środowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym. 

7) Osiągnięty poziom recyklingu obliczony zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw 
środowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym. 
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Dział 4. Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu OŚ-SEE 1 (wypełnia wprowadzający sprzęt) 
 
Tabela 1. Wysokość opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania  
Numer i nazwa 
grupy sprzętu1) 
 

 Numer i 
nazwa 
rodzaju 
sprzętu2) 
 

Zużyty sprzęt 
pochodzący z innych 
źródeł niż 
gospodarstwa 
domowe 

Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych5) 

Osiągnięty poziom 
zbierania3), 4) 

Osiągnięty poziom 
zbierania3), 5), 6) 

Wymagany poziom 
Zbierania7) 

Wysokość należnej opłaty 
produktowej z tytułu nieosiągnięcia 
poziomu zbierania8) 

[%] [%] [zł] 
   

 
 
 

  

 

 

   
 

 
 

  

 

 

      

 

 

NALEŻNA OPŁATA PRODUKTOWA 9), 10)    
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Tabela 2. Wysokość należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu 
Numer i nazwa 
grupy 
sprzętu1) 

 

Numer i nazwa 
rodzaju 
sprzętu2) 

Osiągnięty poziom Wymagany poziom Wysokość 
należnej opłaty 
produktowej z 
tytułu 
nieosiągnięcia 
poziomu 
odzysku8) 

Wysokość należnej 
opłaty 
produktowej z tytułu 
nieosiągnięcia 
poziomu recyklingu8)  

Odzysku3), 

11) 
Recyklingu3)

, 11) 
Odzysku12) Recyklingu12) 

[%] [zł] 
        

 

 

        

 

 

NALEŻNA OPŁATA PRODUKTOWA 10),  13)   

IV. SUMA NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ  10),  14)  

 
Objaśnienia: 

1) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
2) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
3) Z dokładnością do jednego procenta. 

4) Oblicza się zgodnie ze wzorem %100x
Mwi
Mzi

, gdzie Mzi oznacza masę zebranego zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa 

domowe przekazanego do zakładu przetwarzania, Mwi oznacza masę sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu na 
terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku wprowadzającego sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych rozpoczynającego 
działalność w danym roku kalendarzowym masę sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym, liczoną w kilogramach. Poziom 
zbierania należy liczyć w podziale na poszczególne grupy sprzętu, z wyjątkiem grupy 5, dla której poziom zbierania liczy się łącznie dla rodzajów 2-5, odrębnie dla 
rodzaju 1 oraz odrębnie dla rodzaju 6. 

5)  Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje 
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się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych. 

6) Oblicza się zgodnie ze wzorem %100x
Mwg
Mzg

, gdzie Mzg oznacza masę zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych przekazanego do 

zakładu przetwarzania, Mwg oznacza masę sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku 
kalendarzowym, a w przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym 
masę sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym, liczoną w kilogramach. Poziom zbierania należy liczyć w podziale na 
poszczególne grupy sprzętu, z wyjątkiem grupy 5, dla której poziom zbierania liczy się łącznie dla rodzajów 2-5 oraz odrębnie dla rodzaju 6. 

7) Podać poziomy zbierania określone przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 

8) Oblicza się zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
9) Podać sumę wartości z wierszy kolumny nr 6. 
10) Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym należna opłata produktowa jest wpłacana do dnia 31 marca roku 

kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
11) Oblicza się zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
12) Podać wartości zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
13) Podać sumę wartości z wierszy kolumny nr 7 i 8. 
14) Podać sumę z należnych opłat produktowych za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu z działów II oraz III. 
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Dział 5. Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład 
przetwarzania zużytego sprzętu (wypełnia zbierający zużyty sprzęt) 
 

Dane dotyczące zużytego sprzętu 

Numer i nazwa 
grupy 
wprowadzonego 
sprzętu, 
z którego powstał 
zebrany zużyty 
sprzęt1) 

Numer i nazwa 
rodzaju 
wprowadzonego 
sprzętu, 
z którego powstał 
zebrany zużyty 
sprzęt2) 

Masa zebranego zużytego sprzętu3) Masa zużytego 
sprzętu 
przekazanego do 
prowadzącego 
zakład 
przetwarzania5) 

pochodzącego z 
gospodarstw 
domowych4) 
 

pochodzącego od 
użytkowników 
innych niż 
gospodarstwa  
domowe 

[kg] 

     

     

     

 
Objaśnienia: 

1) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

2) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

3) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla 
rodzajów 2 – 5 oraz odrębnie łączną masę dla rodzajów 1 i 6, z dokładnością do 0,1 kilograma. 

4) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za 
zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych 
źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych. 
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Dział 6. Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie (wypełnia prowadzący zakład 
przetwarzania) 
 
Dane dotyczące przyjętego i przetworzonego zużytego sprzętu 
Numer i nazwa 
grupy 
wprowadzonego 
sprzętu, z którego 
powstał zużyty 
sprzęt1) 
 

Numer i nazwa 
rodzaju 
wprowadzonego 
sprzętu, z którego 
powstał zużyty 
sprzęt2) 
 

Masa zużytego 
sprzętu przyjętego 
do zakładu 
przetwarzania3),4)  

Masa 
przetworzoneg
o zużytego 
sprzętu3), 4) 

Masa zużytego 
sprzętu lub części 
składowych 
pochodzących ze 
zużytego sprzętu 
przekazanych do 
ponownego użycia3),4)

[kg] 
 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

  
 

     
 

Dane dotyczące odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych 
prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu
Kod odpadu5)  Nazwa rodzaju odpadu5) Masa przekazanych odpadów3) [kg] 

   

   

Dane dotyczące odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych 
prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku 
Kod odpadu5)  Nazwa rodzaju odpadu5) Masa przekazanych odpadów3) [kg] 

    

    

Dane dotyczące odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych 
prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
Kod odpadu5)  Nazwa rodzaju odpadu5) Masa przekazanych odpadów3) [kg] 

    

    

 
Objaśnienia: 

1) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

2) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

3) Z dokładnością do 0,1 kilograma. 
4) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę 

dla rodzajów 2 – 5 oraz odrębnie dla rodzajów 1 i 6, z dokładnością do 0,1 kilograma. 
5) Podać kod odpadu oraz nazwę rodzaju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
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Dział 7. Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów 
pochodzących ze zużytego sprzętu (wypełnia prowadzący działalność w zakresie recyklingu) 
  
Dane dotyczące odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi 

Kod odpadu1)  Nazwa rodzaju 
odpadu1) 

 Masa odpadów przyjętych 
do recyklingu2) 

 Masa odpadów 
poddanych recyklingowi2)  

[kg] 
    

    

 
Objaśnienia: 
1) Podać kod i nazwę rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia … w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 
2) Z dokładnością do jednego kilograma. 
 

Dział 8. Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom 
odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu (wypełnia prowadzący działalność w 
zakresie innych niż recykling procesów odzysku) 
 
Dane dotyczące odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych innym niż recykling 
procesom odzysku 
Kod odpadu1)  
 

Nazwa rodzaju 
odpadu1) 
 

Masa odpadów 
przyjętych do innych 
niż recykling 
procesów odzysku2) 

Masa odpadów 
poddanych innym 
niż recykling 
procesom odzysku2) 

[kg] 

    

    

 
Objaśnienia: 
1) Podać kod i nazwę rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia … w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 
2) Z dokładnością do jednego kilograma. 
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ZAŁĄCZNIK 7 
 
WZÓR SPRAWOZDANIA O BATERIACH I AKUMULATORACH 
 
Dział 1. Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów 
(wypełnia wprowadzający baterie lub akumulatory) 
 

Baterie przenośne i akumulatory przenośne 

Rodzaj wprowadzonych 
baterii i akumulatorów 

Ilość wprowadzonych baterii  
i akumulatorów 

[szt] 

Masa wprowadzonych baterii  
i akumulatorów 

[kg] 

cynkowo-węglowe 
cynkowo-manganowe 
cynkowo-powietrzne 

      

niklowo-kadmowe   
ołowiowe   
guzikowe (niezawierające 
rtęci) 

  

guzikowe zawierające rtęć   
inne   
Ogółem   
Baterie samochodowe i akumulatory samochodowe

Rodzaj wprowadzonych 
baterii i akumulatorów 

Ilość wprowadzonych baterii  
i akumulatorów 

[szt] 

Masa wprowadzonych baterii  
i akumulatorów 

[kg] 

niklowo-kadmowe   

kwasowo-ołowiowe   

inne    

Ogółem   

Baterie przemysłowe i akumulatory przemysłowe

Rodzaj wprowadzonych 
baterii i akumulatorów 

Ilość wprowadzonych baterii  
i akumulatorów 

[szt] 

Masa wprowadzonych baterii  
i akumulatorów 

[kg] 

niklowo-kadmowe   

kwasowo-ołowiowe   

inne    

Ogółem   
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Dział 2. Wzór sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania i należnej opłacie produktowej  (wypełnia 
wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne) 

 
Objaśnienia: 
1) Podać zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 
666). 
 
Dział 3. Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne 
(wypełnia wprowadzający baterie lub akumulatory) 

 
Wysokość osiągniętego przychodu 

z tytułu wprowadzania do obrotu 
baterii i akumulatorów na 

terytorium kraju 
[zł] 

Minimalna wysokość środków, 
które powinny zostać 

przeznaczone na publiczne 
kampanie edukacyjne1) 

[zł] 

Wysokość środków 
przeznaczonych na 
publiczne kampanie 

edukacyjne 
[zł] 

 
 

 

 
Objaśnienia: 
1) Podać wysokość środków stanowiących równowartość 0,1% przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu 

baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym. 
 
Dział 4. Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty 
depozytowej (wypełnia sprzedawca detaliczny baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-
ołowiowych).  
 

Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności i adres1)

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu
  

  

  

wysokość pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej2) 
Wysokość pobranej opłaty 

depozytowej 
[zł] 

Wysokość zwróconej opłaty 
depozytowej 

[zł] 

Wysokość nieodebranej 
opłaty depozytowej 

[zł] 
  

 
Objaśnienia: 
1) Należy podać informację o wszystkich miejscach prowadzenia działalności na terenie województwa, którego 

marszałkowi przekazywane jest sprawozdanie.   
2) Należy podać łączną kwotę dla wszystkich miejsc prowadzenia działalności na terenie na terenie 

województwa, którego marszałkowi przekazywane jest sprawozdanie.   
 

Masa 
wprowadzonych 

baterii 
przenośnych 

i akumulatorów 
przenośnych 

 [kg] 

Rodzaj zebranych 
zużytych baterii 

przenośnych  
i zużytych 

akumulatorów 
przenośnych 

Masa zebranych 
zużytych baterii 

przenośnych  
i zużytych 

akumulatorów 
przenośnych 

[kg] 

Wymagany 
poziom 

zbierania1) 
[%] 

Osiągnięty 
poziom 

zbierania 
[%] 

Należna opłata 
produktowa 

[zł] 

 16 06 01*     
16 06 02*  
16 06 03*  
16 06 04 
16 06 05 
20 01 33*  
20 01 34  

Ogółem  
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Dział 5. Sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów 
przenośnych (wypełnia zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne).  
 

Rodzaj zebranych zużytych baterii 
przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych1 ) 

Ogólna masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych 

[kg] 

16 06 01*  
16 06 02*  
16 06 03*  
16 06 04 
16 06 05 
20 01 33*  
20 01 34  

Ogółem  
Dane dotyczące masy ZEBRANYCH zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych 
zebranych bezpośrednio dla wprowadzającego baterie lub akumulatory2 ) 

Dane wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory 
przenośne 

Masa zebranych zużytych baterii 
przenośnych i zużytych akumulatorów 

przenośnych 
[kg] Numer rejestrowy3 ) Firma przedsiębiorcy 

  

  

  

Ogółem 
 

Dane dotyczące masy ZEBRANYCH zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych 
zebranych dla INNYch podmiotów 4 ) 

Dane podmiotu Masa zebranych zużytych baterii 
przenośnych i zużytych akumulatorów 

przenośnych 
[kg] 

Firma przedsiębiorcy  Oznaczenie siedziby i adres 

  

  

  

Ogółem 
 

 
Objaśnienia: 
1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia … w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …). 
2) Dotyczy zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którym zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), wprowadzający baterie lub 
akumulatory ma podpisaną umowę. 

3) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 
akumulatorach. 

4) Dotyczy podmiotu, który zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 
realizuje w imieniu wprowadzającego baterie lub akumulatory obowiązek zawarcia umowy ze zbierającym 
zużyte baterie lub zużyte akumulatory. 



47 
 

Dział 6. Sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetworzenia i przetworzonych zużytych baterii i 
zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (wypełnia prowadzący zakład 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów). 

 
Zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, prowadzący proces odzysku R1) 

Rodzaj zużytych baterii 
i zużytych akumulatorów 2 ) 

Masa zużytych baterii 
i zużytych akumulatorów 

przyjętych do przetworzenia
[kg] 

Masa przetworzonych zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów 

[kg] 

16 06 01*   

16 06 02*   

16 06 03*   

16 06 04 

16 06 05 

20 01 33*   

20 01 34   

Ogółem   

Zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, prowadzący procesy odzysku R3-R63) 

Rodzaj zużytych baterii 
i zużytych akumulatorów 2 ) 

Masa zużytych 
baterii i zużytych 

akumulatorów 
przyjętych do 
przetworzenia 

[kg] 

Masa 
przetworzonych 
zużytych baterii 

i zużytych 
akumulatorów 

[kg] 

Osiągnięty 
poziom 

recyklingu4 ) 
[%] 

Osiągnięty 
poziom 

wydajności 
recyklingu5 ) 

[%] 

16 06 01*     

16 06 02*     

16 06 03*     

16 06 04 

16 06 05 

19 12 11*    

19 12 12    

Ogółem     

 
Objaśnienia: 
1)  Wypełnia zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który prowadzi sortowanie 

zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 
r. o bateriach i akumulatorach; 

2)  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia … w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. …); 
3) Wypełnia zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który prowadzi recykling zużytych 

baterii i zużytych akumulatorów, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
bateriach i akumulatorach; 

4) Poziom recyklingu należy obliczyć jako wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów przyjętych do przetworzenia oraz masy zużytych baterii i zużytych akumulatorów poddanych 
procesom przetwarzania; 

5)  Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia o bateriach i akumulatorach. 
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Dział 7. Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (wypełnia wprowadzający baterie lub akumulatory). 
 

Lp. Nr rejestrowy1) 
Firma 

przedsiębiorcy 
Oznaczenie 

siedziby i adres 

Termin 
obowiązywania 

umowy2) 

Adres zakładu 
przetwarzania3) 

Rodzaj 
przetworzonych 
zużytych baterii 

i zużytych 
akumulatorów4) 

Masa 
przetworzonych 
zużytych baterii 

i zużytych 
akumulatorów5) 

[kg] 

Zdolności 
przetwórcze 

zakładu 
przetwarzania 

[kg/rok] 

 
 

        

    

    

 
 

        

    

    

 
 

        

    

    

 
Objaśnienia: 
1)  Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.  o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666). 
2)   Należy podać dzień, miesiąc i rok lub w przypadku barku określonego terminu obowiązywania umowy wpisać „bezterminowo”. 
3)  Jeżeli przedsiębiorca posiada kilka zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów i jeżeli adres zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych  

akumulatorów  jest inny niż adres przedsiębiorcy. 
4) Baterie i akumulatory: alkaliczne, cynkowo-węglowe, cynkowo-powietrzne, niklowo-kadmowe, niklowo-żelazowe, niklowo-wodorkowe, litowe, litowo-jonowe, litowo- 

polimerowe, srebrowe, rtęciowe, kwasowo-ołowiowe, inne (podać jakie). 
5)   Masa przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów przetworzonych dla wprowadzającego baterie lub akumulatory. 
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Uzasadnienie 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 76 ust. 4 

ustawy z dnia ... o odpadach (Dz. U. poz. ….).  

W projekcie rozporządzenia zostały zawarte wszystkie sprawozdania z zakresu 

gospodarki odpadami i produktów z dotychczas obowiązujących przepisów. Wprowadzono 

jednak zmiany mające na celu ułatwienie podmiotom obowiązanym do składania 

sprawozdań wywiązywanie się z tego obowiązku. Przy opracowywaniu projektu 

rozporządzenia brano również pod uwagę fakt, że proponowane wzory sprawozdań mają 

być podstawą do wprowadzania danych do tworzonej, na podstawie art. ….. ustawy 

o odpadach, Bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami.  

W projekcie rozporządzenia zaproponowano Załącznik nr 1 Wzór informacji 

formularza danych ogólnych o podmiocie składającym oraz o przekazywanych danych. Wzór 

ten ma zawierać podstawowe dany o podmiocie składającym sprawozdanie oraz na 

zawierać dane o rodzaju prowadzonej działalności, a tym samym o zakresie danych jakie 

dany podmiot powinien przekazać.  

Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami 

został podzielony na 10 działów, w których zawarte zostały informacje dot. decyzji 

posiadanych przez danego posiadacza odpadów, ilości wytworzonych, zebranych odpadów, 

odebranych odpadów komunalnych, odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu w 

instalacjach, poza instalacji oraz o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich 

własne potrzeby. Wzór sprawozdania zawiera również dane o instalacjach służących do 

zagospodarowania odpadów, w tym składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych oraz spalarni odpadów. Poza tym, zawarty jest również dział 

dotyczący gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi.  

Proponowany układ sprawozdań ma za zadanie nie tylko ułatwienie 

sprawozdawczości przedsiębiorcom, ale również zapewnienie dostępności organom 

kontrolnym do informacji o prowadzonej działalności przez podmioty gospodarujące 

odpadami i produktami.  

Poza tym, dotychczasowe doświadczenia przy opracowywaniu sprawozdań dla 

Komisji Europejskiej pokazały, że zbieranie i przetwarzanie szczegółowych danych o 

wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami wymaga wprowadzenia zmian, aby wywiązywania 

się Polski z obowiązków sprawozdawczych było łatwiejsze, a często po prostu możliwe.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) 

rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 



50 
 

Środowiska.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie wymaga notyfikacji 

Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Ocena Skutków Regulacji 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje niniejszy akt normatywny 
Rozporządzenie dotyczy posiadaczy odpadów oraz podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie transportu odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. 
 

2. Konsultacje 
Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z następującymi organami, 
instytucjami i organizacjami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z gospodarowaniem 
odpadami: 
 

1) Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, 
Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, 
Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, 

2) marszałkowie województw, 
3) Główny Urząd Statystyczny, 
4) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
5) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
6) Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 
7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
8) NSZZ „Solidarność”, 
9) OPZZ, 
10) Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy; 
11) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, 
12) Bussines Centre Club – Związek pracodawców, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 

Warszawa 
13) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 

Warszawa, 
14) Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław,  
15) Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 
16) Forum Związków Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz 
17) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha, 640-844 Katowice, 
18) Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, 40-053 Katowice, 
19) Instytut Metali Nieżelaznych, Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, 
20) Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 1, 31-983 Kraków,  
21) Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 
22) Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, 
23) Izba Energetyki Przemysłowej i odbiorców energii, ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa 
24) Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice,  
25) Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem; ul. Świętokrzyska 18 lok. 206, 00-

052 Warszawa, 
26) Katowicki Holding Węglowy S.A., ul. Damrota 16, 40-022 Katowice 
27) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 
28) Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, 
29) Konfederacja Pracodawców Polskich, 
30) Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 
31) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44, pok. 324/325, 00-024 

Warszawa, 
32) Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" SAPE-

POLSKA, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,  
33) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa 
34) Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 
35) Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, 
36) Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 Warszawa, 
37) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa 
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38) Polska Izba Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa 
39) Polska Izba Producentów na rzecz obronności kraju, ul. Fort Wola 22, 00-961 

Warszawa, 
40) Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, 
41) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
42) Polski Instytut Spalania, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, 
43) Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków, 
44) Stowarzyszenie „Bez dioksyn”, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków, 
45) Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 

Warszawa, 
46) Stowarzyszenie Papierników Polskich, Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź 
47) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 

99-300 Kutno, 
48) Stowarzyszenie Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego, ul. Szubińska 17, 85-

312 Bydgoszcz 
49) Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA, ul. Tulipanów 10, 45-219 Opole, 
50) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa,  
51) ZIPSEE – Związek Importerów i Producentów SEE, ul. Połczyńska 116 A, 01-304 

Warszawa,  
52) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, ul. Mokotowska 48/205, 00-543 

Warszawa, 
53) Związek Pracodawców Kolejowych, ul. Chmielna 73 A, 00-801 Warszawa, 
54) Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, 00-

511 Warszawa,  
 
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl. 
 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych. 
 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 

tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
 
7. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 
Nie przewiduje się wpływu na ochronę środowiska 
 
 
 
 
 
 
 
05/22rch 



Projekt  
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia                                    

 
w sprawie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami  
 
 
Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. poz. ….)  zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy zakres informacji objętych obowiązkiem gromadzenia w Bazie danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanej dalej „BDO”; 

2) sposób prowadzenia BDO i sposób wprowadzania informacji; 

3) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników BDO. 

§ 2. 1. Obowiązkiem gromadzenia w BDO obejmuje się następujące informacje: 

1) o wytworzonych opakowaniach,  

2) o wprowadzonych opakowaniach,  

3) o wprowadzonych bateriach i akumulatorach,  

4) o wprowadzonym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,  

5) o wprowadzonych pojazdach, 

6) o wprowadzonych olejach smarowych i oponach 

7) o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów; 

8) o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych; 

9) o rodzajach i ilościach zebranych odpadów; 

10) o sposobach gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów, z podaniem 

metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

11) o gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi, z wyszczególnieniem składu i 

właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz miejsc ich stosowania; 

12) wykaz decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami z uwzględnieniem 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego, wraz z 

podstawowymi informacjami oraz skanami tych decyzji; 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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13) o krajowym i wojewódzkich planach gospodarki odpadami oraz o sprawozdaniach z 

ich realizacji; 

14) o instalacjach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z 

wyodrębnieniem składowisk odpadów oraz spalarni i współspalarni odpadów; 

15) o gospodarowaniu pojazdami wycofanymi z eksploatacji, przyjętymi do stacji 

demontażu; 

16) o uzyskiwanych frakcjach materiałowych przez przedsiębiorców prowadzących 

strzępiarki w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

17) o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, z 

podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, olei i opon, sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, baterii i akumulatorów, z wyszczególnieniem odpowiednio masy lub 

ilości; 

18) o osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 

odpadów poużytkowych, z wyszczególnieniem odpowiednio masy lub ilości i 

sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz z podziałem na poszczególne ich rodzaje, 

19)  o wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne 

rodzaje opakowań i produktów; 

20) o wielkości opłat rejestrowych i rocznych wnoszonych przez wprowadzających 

opakowania i produkty w opakowaniach; 

21) o wielkości wnoszonych zabezpieczeń finansowych; 

22) o przepływie środków finansowych z opłat produktowych, recyklingowych i 

depozytowych oraz opłat za składowanie odpadów; 

23) wykaz funkcjonujących składowisk odpadów, wykaz zamkniętych składowisk 

odpadów w trakcie monitoringu, wykaz zamkniętych składowisk odpadów, dla 

których został zakończony monitoring, z zaznaczeniem współrzędnych położenia 

oraz rodzajów składowanych odpadów; 

24) wykaz poszczególnych rodzajów instalacji do zagospodarowania odpadów wraz z 

podaniem ich położenia, mocy przerobowych i rodzaju stosowanej technologii oraz 

informacje na temat poszczególnych decyzji administracyjnych; 

25) uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. W celu prowadzenia BDO zbiera się i przetwarza informacje od marszałków 

województw dotyczące odrębnie każdego województwa oraz całego kraju. 

§ 3. 1. Zbieranie danych dla BDO odbywa się z wykorzystaniem formularzy sprawozdań, 

o których mowa w przepisach o odpadach. 

2. Dane do bazy wprowadza się poprzez stronę internetową … za pośrednictwem 

elektronicznego konta nadanego przez administratora BDO. 
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3. Sprawozdania wprowadza się w formie dokumentu elektronicznego, za 

pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), po 

wypełnieniu formularza sprawozdania przez aplikację udostępnioną na stronie 

internetowej BDO, po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła, o którym mowa w ust. 

4-9. 

4. W celu utworzenia i uzyskania dostępu do konta w BDO wypełnia się formularz 

rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej … i przesyła wypełniony formularz 

rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez aktywację pola „Zarejestruj” znajdującego się 

w formularzu rejestracyjnym. 

5. Wniosek o utworzenie konta w BDO, wygenerowany jako dokument w formacie PDF 

na podstawie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego. Składa się go wraz 

z wymaganymi załącznikami wymienionymi w przepisach ustawy z dnia … o odpadach, 

w formie pisemnej do marszałka właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, 

natomiast przedsiębiorstwa zagraniczne składają wniosek poprzez przedstawicieli do 

marszałka właściwego ze względu na siedzibę lub w przypadku braku przedstawiciela 

lub siedziby do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

6. Formularz rejestracyjny wypełnia się odrębnie dla każdego zakładu i dostarcza 

zgodnie z ust. 5. 

7. Wzory formularzy rejestracyjnych zostały określone na podstawie ustawy z dnia … 

o odpadach. 

8. Po weryfikacji przesłanego wniosku wymienionego w ust. 5 i zapewnieniu dostępu do 

konta w BDO powiadamia się poprzez wysłanie wiadomości e-mail z loginem i hasłem 

na wskazany we wniosku e-mail.  

§ 4. 1. BDO jest prowadzona w formie bazy danych dostępnej przy użyciu środków 

elektronicznych. 

2. BDO jest prowadzona w sposób zapewniający zgodność programową i zgodność 

danych. 

3. Odpowiadające sobie pola opisowe w BDO mają jednakowe nazwy oraz jednakowy 

format i typ zawartości danych. 

4. Pola opisowe mają określoną niestandardową ilość znaków, pozwalającą na wpisanie 

w nich odpowiednio kilku grup i rodzajów wprowadzanego sprzętu, symboli PKWiU 

wprowadzanych baterii i akumulatorów, rodzajów wprowadzanych opakowań oraz 

możliwość zamieszczania zeskanowanych decyzji administracyjnych dotyczących 

gospodarowania odpadami.  

5. BDO jest prowadzona zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 
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§ 5. 1. Administrator BDO wykonuje kopie danych zawartych w bazie danych, w celu 

zabezpieczenia ich przed utratą, oraz przenosi je na inne nośniki danych, okresowo, nie 

rzadziej niż raz w roku. 

2. Przez administratora BDO rozumie się Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

§ 6. 1. BDO jest prowadzona w sposób umożliwiający: 

1) przetwarzanie danych poprzez wybór jednego lub kilku z następujących kryteriów 

wyboru danych: 

a) jeden rodzaj wprowadzanych produktów lub więcej, 

aa) jedna grupa i rodzaj wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub 

więcej, 

ab) jeden rodzaj wprowadzanych baterii lub więcej, 

ac) jeden rodzaj wprowadzonych opakowań lub więcej, 

ad) jeden rodzaj wprowadzanych pojazdów lub więcej, 

b) jeden kod odpadów lub więcej, 

c) jeden rodzaj odpadów lub więcej, 

d) jedna podgrupa odpadów lub więcej, 

e) jedna grupa odpadów lub więcej, 

f) masa odpadów, 

g) wytwarzanie, 

h) odbieranie odpadów komunalnych, 

i) liczba obsługiwanych właścicieli nieruchomości (liczba ogółem, liczba gospodarstw 

domowych), 

j) zbieranie, 

k) jeden rodzaj prowadzonej działalności lub więcej (wytwarzanie, zbieranie, transport, 

odzysk, unieszkodliwianie), 

l) procesy odzysku, 

m) procesy unieszkodliwiania, 

n) wytwórca odpadów (NIP, REGON, nazwa lub imię i nazwisko, adres, PKD), 

o) posiadacz odpadów (NIP, REGON, nazwa lub imię i nazwisko, adres, PKD), 

p) wytwórca komunalnych osadów ściekowych (NIP, REGON, nazwa lub imię i 

nazwisko, adres), 

q) miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych (województwo, powiat, gmina, 

numer działki, numer obrębu geodezyjnego), 

r) cel stosowania komunalnych osadów ściekowych (zgodnie ustawą z dnia … o 

odpadach), 

s) rodzaj instalacji, 

t) typ składowiska odpadów, 
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u) klasa składowiska odpadów, 

v) typ spalarni lub współspalarni odpadów, 

w) odzysk energii [GJ], 

x) projektowana moc przerobowa instalacji, 

y) decyzja lokalizacyjna, 

z) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

za) pozwolenie na budowę, 

zb) pozwolenie na użytkowanie, 

zc) decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy 

wprowadzającej2), 

zd) decyzja o dostosowaniu na podstawie ustawy wprowadzającej, 

ze) decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie ustawy z dnia … o odpadach, 

zf) zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie … ustawy z dnia 

… o odpadach, 

zg) zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie ustawy z dnia … 

o odpadach, 

zh) decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska, 

zi) decyzja w sprawie wstrzymania działalności składowiska, 

zj) rodzaj decyzji i wpisu do rejestrów, 

zk) rodzaj planu gospodarki odpadami, 

zl) okres, którego dotyczy plan gospodarki odpadami (rok—rok), 

zm) okres, którego dotyczy sprawozdanie z planu gospodarki odpadami (rok—rok), 

zn) rodzaj opinii dotyczącej planu gospodarki odpadami, 

zo) dla całego kraju, 

zp) dla jednego województwa lub więcej, 

zq) dla jednego regionu lub więcej, 

zr) rok sprawozdawczy, 

zs) rok wydania decyzji, 

zt) znak decyzji, 

zu) rok przeprowadzenia przeglądu ekologicznego, 

zv) termin ważności decyzji (rok—rok), 

zw) data wydania decyzji, 

zx) zmiana terminu ważności decyzji, 

                                                 
2 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 
2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 
2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, poz. 935), zwana „ustawa wprowadzająca”. 
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zy) organ wydający decyzję lub dokonujący wpisu do rejestru, 

zz) status decyzji (uchylona, obowiązująca), 

zza) znak wpisu do rejestru, 

zzb) wprowadzający pojazdy (NIP, REGON, nazwa lub imię i nazwisko, adres),  

zzc) liczba wprowadzonych pojazdów  

zzd) adresy stacji demontażu działających w sieci, 

zze) adresy punktów zbierania pojazdów działających w sieci, 

zzf) wysokość należnej opłaty za brak sieci, 

zzg) wysokość wpłaconej opłaty za brak sieci,  

zzh) przedsiębiorca prowadzący stację demontażu (NIP, REGON, nazwa lub imię i 

nazwisko, adres), 

zzi) adres stacji demontażu, 

zzj) marka pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

zzk) rok produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

zzl) liczba i masa przyjętych pojazdów, w tym pojazdów niekompletnych, 

zzm) masa pojazdów wycofanych z eksploatacji,  

zzn) masa odpadów poddanych recyklingowi, odzyskowi energii, innym niż recykling 

procesom odzysku, 

zzo) masa odpadów przekazanych w kraju do recyklingu, odzysku energii, innych niż 

recykling procesów odzysku, rozdrabniania w strzępiarce, 

zzp) masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w procesie 

recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesach odzysku, unieszkodliwiania, 

zzr) masa odpadów przekazanych do unieszkodliwiania w kraju, 

zzs) masa i procentowy udział frakcji materiałowych poddanych recyklingowi, odzyskowi 

energii, innym niż recykling procesom odzysku, unieszkodliwianiu,  

rodzaj przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, 

zzt) osiągnięty poziom odzysku (%), 

zzu) osiągnięty poziom recyklingu (%), 

zzv) przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę (NIP, REGON, nazwa lub imię i nazwisko, 

adres), 

zzw) data przeprowadzenia próby strzępienia, 

zzx) miejsce przeprowadzenia próby strzępienia, 

zzy) rodzaj frakcji materiałowych uzyskanych w wyniku próby strzępienia, 

zzz) procentowy udział frakcji materiałowych uzyskanych w wyniku próby strzępienia, 

zzza) organizacja odzysku (NIP, REGON, nazwa lub imię i nazwisko, adres), 

zzzb) rodzaj opakowania, z którego powstał odpad, 
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zzzc) masa wprowadzonych na rynek opakowań (ogółem, wielomateriałowych, 

podlegających obowiązkowi odzysku, podlegających obowiązkowi recyklingu), 

zzzd) ilość i masa wprowadzonego sprzęt elektrycznego i elektronicznego na rynek, 

zzze) przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu (NIP, REGON, 

nazwa lub imię i nazwisko, adres), 

zzzf) adres zakładu przetwarzania, 

zzzg) przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów (NIP, REGON, nazwa lub imię i nazwisko, adres), 

zzzh) adres zakładu przetwarzania, 

zzzi) masa wprowadzonych olejów i opon na rynek, 

zzzj) masa wprowadzonych baterii i akumulatorów,   

zzzk) symbol PKWiU, 

zzzl) kwota wpłaconej opłaty produktowej (zł), 

zzzm) kwota wpłaconej zaległej opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz 

dodatkowej opłaty produktowej (zł), 

zzzn) odsetki za zwłokę od zaległej opłaty produktowej; 

zzzo) kwota wniesionej opłaty rejestrowej lub rocznej przez wprowadzającego produkty 

lub produkty w opakowaniach, 

zzzp) kwota wniesionego zabezpieczenia finansowego. 

2) generowanie w ramach struktury BDO, zgodnie z wybranymi kryteriami, raportów 

zawierających sumy odpowiadające wybranym kryteriom; 

3) eksportowanie wygenerowanych raportów do plików w następujących formatach: doc, 

xls oraz pdf. 

2. Informacje, które podlegają udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227), są generowane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

§ 7. 1. Administrator BDO wykonuje aktualizację baz danych. 

2. Administrator BDO wykonuje aktualizację danych niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji. 

§ 8. BDO jest prowadzona w sposób umożliwiający graficzną prezentację danych 

obejmującą przedstawienie rozmieszczenia instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów odpowiednio na mapie kraju i województwa. 

§ 9. 1. Informacje, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o odpadach, są udostępniane 

z wykorzystaniem BDO w sposób zautomatyzowany poprzez powszechnie dostępne 

sieci teleinformatyczne. 
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2. Transmisja danych, o której mowa w ust. 1, zapewnia ochronę danych oraz 

uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym do tych danych. 

§ 10. Minister właściwy do spraw środowiska uzyskuje dostęp do informacji dotyczących 

wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do 

opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach 

sporządzania raportu wojewódzkiego. 

§ 11. Minister właściwy do spraw gospodarki uzyskuje dostęp do informacji dotyczących 

wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz wprowadzania opakowań i produktów w 

opakowaniach. 

§ 12. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zarząd 

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskują dostęp do 

informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz wprowadzania 

opakowań i produktów w opakowaniach. 

§ 13. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektor regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej uzyskują dostęp do dostęp do informacji dotyczących wytwarzania i 

gospodarowania odpadami. 

§ 14. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych na 

potrzeby statystyki publicznej uzyskuje dostęp do: 

  1)   informacji dotyczących wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, odbioru 

odpadów komunalnych, gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wraz z 

danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego 

określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego; 

  2)   informacji dotyczących instalacji i urządzeń służących do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania 

raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu 

wojewódzkiego; 

§ 15. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz marszałek województwa uzyskują 

dostęp do wszystkich informacji zawartych w BDO. 

§ 16.  1.Starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta uzyskują dostęp do: 

  1)   informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, na terenie 

danego powiatu, z podziałem na gminy; 

  2)   informacji dotyczących zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania 

odpadami z terenu danego województwa; 

  3)   informacji dotyczących posiadaczy odpadów działających na terenie danej gminy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 

  1)   ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez 

poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danej gminy, składających zbiorcze 
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zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi 

oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

  2)   sposobu gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danej 

gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia … o odpadach; 

  3)   gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danej gminy; 

  4)   instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na 

terenie województwa, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów. 

§ 17. Policja uzyskuje dostęp do wszystkich informacji zawartych w BDO w zakresie 

prowadzonych postępowań 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia ... 

 
 
  

       MINISTER ŚRODOWISKA 
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UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Bazy danych o 

produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (zwanej dalej BDO) 

stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 84 ust. 4 ustawy z dnia … o 

odpadach (Dz. U. poz. ….). 

BDO stanowić będzie system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę 

danych, który umożliwi wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w 

rozporządzeniu, w tym zawartych we wszystkich sprawozdaniach z zakresu 

gospodarki odpadami, o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z 

nich powstającymi. 

BDO będzie zawierała informacje o produktach i opakowaniach 

wprowadzanych na rynek oraz gospodarce odpadami. Decyzją Ministra Środowiska 

administratorem BDO będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska. BDO zastąpi 

bazy danych dotyczące gospodarki odpadami dotychczas prowadzone przez ministra 

właściwego do spraw środowiska, marszałków województw oraz Głównego 

Inspektora Ochrony środowiska i będzie gromadziła dane gromadzone dotychczas w 

tych bazach danych. 

Centralizacja sposobu gromadzenia danych w jednym miejscu, a nie 

rozproszonych w wielu instytucjach, pozwoli na jednolitą weryfikację przekazywanych 

danych oraz zapewni jednakowe traktowanie podmiotów, niezależnie od ich 

lokalizacji. Ważną cechą centralnej bazy jest możliwość szybkiego dokonywania 

porównań, analiz oraz formułowania na ich podstawie stosownych wniosków. 

Obowiązek sporządzania i wprowadzania przez określone podmioty 

sprawozdań do BDO wynika z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 

z  późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 

Nr 79, poz. 666), ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) ustawy 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.1495 

z późn.zm.). Wprowadzanie przez podmioty sprawozdań bezpośrednio do BDO 

odciąży niektóre organy administracji, jak również pozwoli na wyeliminowanie 

błędów, które mogłyby pojawić się podczas przenoszenia danych.  
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Niniejszy projekt zakłada elektroniczny sposób wprowadzania danych po 

uzyskaniu dostępu do konta BDO. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby 

uzyskiwanie dostępu do BDO odbywało się na etapie wpisu do rejestru. Wobec braku 

stosownych zapisów projekcie rozporządzenia dotyczącym rejestru zaproponowano 

formułę z użyciem formularza rejestrowego. Formuła ta konsumuje także 

konieczność wprowadzania do BDO podmiotów których nie obejmuje rejestr, a są 

zobowiązane do składania sprawozdań. 

Dostęp do BDO posiadać będą: minister właściwy do spraw środowiska, 

minister właściwy do spraw gospodarki, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wojewodowie, marszałkowie województw, 

wojewódzki inspektorzy ochrony środowiska, zarządy wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dyrektorzy regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej, dyrektorzy urzędów statystycznych, starostowie powiatów, 

wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, Policja, zwani dalej użytkownikami 

bazy. Użytkownicy bazy posiadają uprawnienia do dostępu do informacji zawartych 

w BDO w zakresie związanym z ich kompetencjami i zadaniami. Wśród 

użytkowników bazy nie uwzględniono Straży Granicznej, Służby Celnej oraz 

Inspekcji Transportu Drogowego z uwagi na fakt, że informacje zawarte w BDO nie 

będą przydatne dla tych służb. Dane dotyczące działań organów w zakresie 

transgranicznego przemieszczania odpadów zostaną ujęte w systemie 

informatycznym TPO. Rozszerzono natomiast listę użytkowników bazy, w stosunku 

do propozycji zawartych w założeniach projektu ustawy o odpadach o wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów powiatów uznając ich dostęp do 

danych zawartych w bazie z terenu właściwości za niezbędny dla wykonywania 

zadań z zakresu gospodarki odpadami. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt 

rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Środowiska.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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Ocena Skutków Regulacji 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje niniejszy akt normatywny 

Rozporządzenie dotyczy posiadaczy odpadów oraz podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie transportu odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji 

odpadów i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto 

wprowadzających: sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, pojazdy, 

opony, oleje oraz opakowania i produkty w opakowaniach. 

2. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z następującymi 

organami, instytucjami i organizacjami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z 

gospodarowaniem odpadami oraz wprowadzaniem: opakowań, produktów w 

opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, 

pojazdów, opon i olei: 

3. Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, 
Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, 
Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, 

4. marszałkowie województw, 
5. Główny Urząd Statystyczny, 
6. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
7. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
8. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 
9. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
10. NSZZ „Solidarność”, 
11. OPZZ, 
12. Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy; 
13. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 

Warszawa, 
14. Bussines Centre Club – Związek pracodawców, Plac Żelaznej Bramy 10, 

00-136 Warszawa 
15. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, ul. Konstancińska 

11, 02-942 Warszawa, 
16. Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław,  
17. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 
18. Forum Związków Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz 
19. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha, 640-844 

Katowice, 
20. Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, 40-053 

Katowice, 
21. Instytut Metali Nieżelaznych, Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, 
22. Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 1, 31-983 

Kraków,  
23. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 
24. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, 
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25. Izba Energetyki Przemysłowej i odbiorców energii, ul. Poleczki 21, 02-822 
Warszawa 

26. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych, ul. Graniczna 29, 40-956 
Katowice,  

27. Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem; ul. Świętokrzyska 18 
lok. 206, 00-052 Warszawa, 

28. Katowicki Holding Węglowy S.A., ul. Damrota 16, 40-022 Katowice 
29. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 
30. Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, 
31. Konfederacja Pracodawców Polskich, 
32. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 
33. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44, pok. 324/325, 

00-024 Warszawa, 
34. Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" 

SAPE-POLSKA, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,  
35. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 

Warszawa 
36. Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 

Warszawa, 
37. Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, 
38. Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 

Warszawa, 
39. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, ul. Koszykowa 54, 00-675 

Warszawa 
40. Polska Izba Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa 
41. Polska Izba Producentów na rzecz obronności kraju, ul. Fort Wola 22, 00-

961 Warszawa, 
42. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 

Warszawa, 
43. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
44. Polski Instytut Spalania, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, 
45. Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków, 
46. Stowarzyszenie „Bez dioksyn”, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków, 
47. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, Al. Jerozolimskie 202, 

02-486 Warszawa, 
48. Stowarzyszenie Papierników Polskich, Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 

Łódź 
49. Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. 

Grunwaldzka 1, 99-300 Kutno, 
50. Stowarzyszenie Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego, ul. 

Szubińska 17, 85-312 Bydgoszcz 
51. Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA, ul. Tulipanów 10, 45-

219 Opole, 
52. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, ul. Krucza 6/14, 00-950 

Warszawa,  
53. ZIPSEE – Związek Importerów i Producentów SEE, ul. Połczyńska 116 A, 

01-304 Warszawa,  
54. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, ul. Mokotowska 48/205, 00-

543 Warszawa, 
55. Związek Pracodawców Kolejowych, ul. Chmielna 73 A, 00-801 Warszawa, 
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56. Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 
100, 00-511 Warszawa,  

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl. 

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Zadania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie pełnienia funkcji 

administratora BDO, zgodnie z założeniami do projektu ustawy o odpadach będą 

realizowane w ramach zatrudnienia i środków na wynagrodzenia planowanych w 

ustawach budżetowych na dany rok. Oznacza to konieczność obsadzenia trzech 

etatów, przy aktualnych kosztach etatu ok. 4000 PLN brutto. Utworzenie BDO będzie 

sfinansowane ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W projekcie KPGO 2014 przeznaczono 

na ten cel kwotę 7 mln PLN 

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną 

gospodarki.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  

7. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 

Nie przewiduje się wpływu na ochronę środowiska 

 

 

 

 

 

05/11rch 



 Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia 

 
w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest 

dozwolony 

 

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia …………..  o odpadach (Dz. U. poz. ...) zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1.  Rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest 

dozwolony, określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ZDROWIA 

w porozumieniu:         

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672). 
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Załącznik 
do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia 
z dnia ... (poz. ...) 

RODZAJE ODPADÓW MEDYCZNYCH I ODPADÓW WETERYNARYJNYCH, 
KTÓRYCH ODZYSK JEST DOZWOLONY 

 
Lp. 

 
 Kod1) 

 
 Odpady medyczne i weterynaryjne 

 
1 
 

 2 
 

 3 
 

18 01 - Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej 
 

1 
 

 18 01 01 
 

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 
03) 
 

2 
 

 18 01 04 
 

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  
 

3 
 

 18 01 07 
 

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 
06 
 

4 
 

 18 01 09 
 

Leki inne niż wymienione w 18 01 08 
 

5 
 

 18 01 81 
 

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 
01 80 
 

18 02 - Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 
 

6 
 

 18 02 01 
 

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 
02) 
 

7 18 02 03 
 

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 

8 
 

 18 02 06 
 

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 
05 
 

9 
 

 18 02 08 
 

 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 
 

 
1) Podane kody odpadów są określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia w sprawie katalogu 

odpadów. 
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UZASADNIENIE 

  

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem zobowiązania nałożonego na Ministra Zdrowia 

do przedstawienia członkom Rady Ministrów propozycji regulacji określającej rodzaje odpadów 

medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dozwolony, zgodnie art. 94 ust. 2 projektu 

ustawy o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 

z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 

22.11.2008 r., str. 3) 

Projekt rozporządzenia określa rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, 

których odzysk jest dozwolony, uwzględniając bezpieczeństwo w zakresie ochrony zdrowia oraz 

ochrony środowiska. 

 Projekt rozporządzenia jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r., 

Nr 65, poz. 597). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja  

Projektowane rozporządzenie oddziałuje na podmioty prowadzące działalność odzysku odpadów 

medycznych i odpadów weterynaryjnych. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Równolegle do uzgodnień międzyresortowych projektowana regulacja zostanie skonsultowana  

z następującymi podmiotami:  

1) Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, 

2) Krajową Izbą Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44 pok. 324/325, 

00-024 Warszawa, 

3) Polską Izbą Gospodarki Odpadami, ul. Złota 44/46, 00-120,  

4) Stowarzyszeniem Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 

99-300 Kutno, 

5) Ogólnopolskim Towarzystwem Zagospodarowania Odpadów 3R, ul. Zbydniowicka 12, 

30-689 Kraków,  

6) Dolnośląskim Centrum Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych, ul. Canaletta 28, 

51-650 Wrocław,  

7) Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa, 

8) Polskim Klubem Ekologicznym, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków,  

9) Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Stosowania Bezdioksynowych Technologii 

Unieszkodliwiania Niebezpiecznych Odpadów Medycznych w Krakowie, ul. Zbożowa 2, 

30-002 Kraków, 

10) Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

11) Konfederacją Pracodawców Polskich, 

12) Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

13) Uniwersytetem Jagiellońskim, 

14) Politechniką Łódzką,  

15) Politechniką Śląską.  
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Projekt zostanie również zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz 

z 2009 r. Nr 42, poz. 337).  

Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu wydatków 

lub zmniejszeniu dochodów. 

 

4. Wpływu regulacji na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny  

Projektowana regulacja nie powoduje istotnych długookresowych następstw w rozwoju 

społecznym i gospodarczym.  

 

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi 

Projektowana regulacja będzie miała korzystny wpływ na zdrowie ludzi. 

 

8. Wpływ regulacji na środowisko 

Projektowana regulacja będzie miała korzystny wpływ na środowisko. 

 

 

 

50/04/KC 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia  

 

w sprawie dopuszczalnych wymagań i sposobów unieszkodliwiania  

odpadów medycznych i weterynaryjnych 

 

Na podstawie art. 95 ust. 7 ustawy z dnia … o odpadach  (Dz. U. poz. …) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów 

weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych;  

2) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych;  

3) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów 

weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych;  

4) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych;  

5) sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz 

metodykę i częstotliwość badań odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesów 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.  

 

§ 2.  Użyte w rozporządzeniu pojęcia oznaczają:  

1) odpady medyczne nieposiadające właściwości zakaźnych – odpady medyczne o kodach  

18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10* oraz o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 

01 81; 

2) odpady medyczne nieposiadające właściwości zakaźnych, nie niebezpieczne - odpady 

medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18; 

3) odpady weterynaryjne nieposiadające właściwości zakaźnych – odpady weterynaryjne  

                                                 
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672). 
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o kodach 18 02 05*, 18 02 07* oraz o kodach 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08; 

4) odpady weterynaryjne nieposiadające właściwości zakaźnych, nie niebezpieczne – odpady 

weterynaryjne o kodach 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08; 

5) zakaźne odpady medyczne – odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* 

oraz 18 01 82*; 

6) zakaźne odpady weterynaryjne – odpady weterynaryjne o kodach 18 02 02*; 

7) odpady medyczne i odpady weterynaryjne – oznaczają odpady, o których mowa w pkt 1, 3, 

5 oraz 6. 

 

§ 3. 1. Dopuszcza się następujące sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów 

weterynaryjnych nieposiadających właściwości zakaźnych: 

1) obróbka fizyczno–chemiczna; 

2) termiczne przekształcanie odpadów. 

2. Odpady medyczne oraz weterynaryjne nieposiadające właściwości zakaźnych, nie niebezpieczne 

mogą być traktowane jak odpady komunalne. 

3. Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania poszczególnych odpadów medycznych 

i weterynaryjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

 

§ 4. 1. Proces unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych 

nieposiadających właściwości zakaźnych prowadzi się w warunkach określonych w załączniku nr 2 

do rozporządzenia. 

2. Proces unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych prowadzi się w specjalnie do tego przystosowanych urządzeniach lub instalacjach, 

w warunkach zapewniających doprowadzenie odpadów do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla 

życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska określonych w ustawie z dnia ... o odpadach oraz w 

załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

 

§ 5. 1. Sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów unieszkodliwiania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

2. Odpady powstałe w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 

medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych poddaje się okresowym badaniom na 

zawartość całkowitego węgla organicznego z częstotliwością zależną od morfologii odpadu, nie 

rzadziej jednak niż raz na 10 dni. 

 



  

 3

§ 6. 1. Podmioty zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych 

posiadają dokumenty zawierające: 

1) dane techniczne urządzenia lub instalacji, wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) 

urządzenia lub instalacji , oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta; 

2) potwierdzenie ważnych badań technicznych urządzenia lub instalacji; 

3) dokładny opis procesu unieszkodliwiania, z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów; 

4) określenie parametrów i wartości zapewniających skuteczne unieszkodliwianie odpadów; 

5) wskazanie parametrów, o których mowa w pkt 4, podlegających rejestracji; 

6) rejestrację wyników monitoringu w systemie on–line parametrów procesów 

charakterystycznych dla każdego typu urządzenia lub instalacji; 

7) wymagania dotyczące pojemników, w których odpady będą poddawane 

unieszkodliwianiu w zgłaszanym typie urządzenia lub instalacji; 

8) instrukcje obsługi urządzenia lub instalacji, uwzględniające wymagania dotyczące 

przeglądu technicznego. 

2. Podmioty zajmujące się unieszkodliwianiem zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych dodatkowo posiadają wyniki badań: 

1) zawartości ogólnego węgla organicznego w tych odpadach;  

2) odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania, z podaniem 

dokładnego opisu użytej metody badania; 

3) potwierdzających pozbawienie właściwości zakaźnych każdej partii zakaźnych odpadów 

medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych. 

 

§ 7. Unieszkodliwianie odpadów medycznych prowadzone na podstawie opinii wydanych przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 oraz z 2004 r. Nr 200, poz. 2061) 

dla danego typu urządzenia, może być prowadzone do końca okresu wskazanego w tych opiniach, 

jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r. 

 

§ 8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 

 

        MINISTER ZDROWIA 

____________________________ 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. z 2003 r. Nr 8, 
poz. 104 i z 2004 r. Nr 200, poz. 2061), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia  
z dnia … (poz.…) 

Załącznik nr 1 

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych 

 
Lp. Kod1) Odpady medyczne i weterynaryjne Sposoby 

unieszkodliwiania 

1 2 3 4 

18 01 – Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej 

1 18 01 02* Części ciała i organy 1 

  Pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania  

(z wyłączeniem 18 01 03) 

1, 2, 3, 4 

2 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub 

ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału 

genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 

wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 

zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z 

wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 

1, 2, 3, 4 

3 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne 

1, 5 

4 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1 

5 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 1 

6 18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywnie biologicznie o właściwościach 

zakaźnych 

5 

7 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 1, 2, 3, 4 

18 02 – Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 

8 18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub 

ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału 

genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 

wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 

zwierząt 

1, 2, 3, 4 

9 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne 

1, 5 

10 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1 

1) Podane kody odpadów są określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ... w sprawie katalogu 

odpadów. 

Sposoby unieszkodliwiania: 
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1) termiczne przekształcanie odpadów (D10); 

2) autoklawowanie (D9); 

3) dezynfekcja termiczna (D9); 

4) działanie mikrofalami (D9);  

5) obróbka fizyczno-chemiczna inna niż wymieniona w pkt 2-4 (D9). 

Załącznik nr 2 

 

Warunki przeprowadzania procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów 

weterynaryjnych nieposiadających właściwości zakaźnych  

 

 

1. Procesy unieszkodliwiania prowadzi się z użyciem urządzeń lub instalacji wyposażonych w: 

1) urządzenia techniczne do odprowadzania gazów odlotowych gwarantujące dotrzymanie norm 

emisyjnych, określonych w odrębnych przepisach; 

2) urządzenia techniczne do odzysku ciepła powstającego w procesie unieszkodliwiania, jeżeli 

stosowany rodzaj instalacji lub urządzenia umożliwia taki odzysk; 

3) urządzenia techniczne do ochrony gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych, jeżeli 

stosowany rodzaj instalacji lub urządzenia tego wymaga; 

4) graficzny lub komputerowy system do rejestracji podstawowych parametrów procesów 

charakterystycznych dla typu urządzenia lub  instalacji . 

2. Urządzenia do ciągłego pomiaru parametrów procesu oraz urządzenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, poddaje się corocznym przeglądom technicznym oraz - zgodnie z wymaganiami producenta -   

kalibracji. 

3. Proces unieszkodliwiania prowadzi się w specjalnie do tego przystosowanych urządzeniach lub 

instalacjach. 

4. Proces termicznego przekształcania odpadów prowadzi się z zachowaniem następujących 

warunków: 

1) temperaturę gazów powstających w wyniku spalania, zmierzona w pobliżu wewnętrznej 

ściany lub innym reprezentatywnym punkcie komory spalania lub dopalania, wynikającym ze 

specyfikacji technicznej instalacji, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej 

niekorzystnych warunkach, utrzymuje się, przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym 

niż 1100 °C; 

2) urządzenia lub instalacje do procesu wyposaża się w: 

a) co najmniej jeden włączający się automatycznie palnik pomocniczy do stałego 
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utrzymywania wymaganej temperatury procesu oraz wspomagania jego rozruchu 

i zatrzymania, przy czym palnik wspomaga proces tak długo, aż w komorze spalania będą 

pozostawały nieprzekształcone odpady, 

b) automatyczny system zapobiegania podawaniu odpadów, w instalacjach o działaniu 

ciągłym lub półciągłym, pozwalający na zatrzymanie ich podawania podczas: 

- rozruchu do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury, 

- procesu, w razie nieosiągnięcia wymaganej temperatury lub przekroczenia dopuszczalnych 

wartości emisji, 

c) urządzenia techniczne do gromadzenia suchych pozostałości poprocesowych; 

3) ciśnienie prowadzenia procesu oraz czas jego prowadzenia są ustalane w zakresie 

dopasowanym indywidualnie do warunków koniecznych dla zapewnienia skuteczności metody. 
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Załącznik nr 3 

Warunki przeprowadzania procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych  

i zakaźnych odpadów weterynaryjnych  

Procesy unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych prowadzi się z zachowaniem warunków określonych w ust. 1-4 załącznika nr 2 do 

rozporządzenia, z tym że dodatkowo:  

1) podczas procesu termicznego przekształcania odpadów odpady te umieszcza się bezpośrednio 

w piecu, bez wcześniejszego mieszania z innymi kategoriami odpadów; 

2) proces termicznego przekształcania odpadów prowadzi się w specjalnie do tego 

przystosowanych urządzeniach lub instalacjach z zachowaniem parametrów procesu 

zapewniających pozbawienie tych odpadów właściwości niebezpiecznych; 

3) urządzenie lub instalację wykorzystywaną do unieszkodliwiania tych odpadów poddaje się, co 

najmniej raz na 3 miesiące, kontroli skuteczności procesu, metodami określonymi w załączniku nr 2 

pkt 10 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia w sprawie warunków uznania odpadów 

niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne. 
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Załącznik nr 4 

Sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych  

 

1. Monitoring procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych prowadzi się 

według wskazań przewidzianych przez producenta dla stosowanych procesów technologicznych 

w danym urządzeniu lub instalacji, w celu zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez te odpady.  

2. Monitoring prawidłowości przebiegu procesu i jego skuteczności prowadzi się na podstawie 

wyników uzyskanych z automatycznego rejestru parametrów procesu. 

3. Podczas procesu termicznego przekształcania odpadów przeprowadza się ciągły pomiar: 

 1) temperatury w komorze spalania, mierzonej w pobliżu jej ściany wewnętrznej, w sposób 

eliminujący wpływ promieniowania cieplnego płomienia; 

 2) zawartości tlenu w gazach poprocesowych; 

 3) ciśnienia gazów poprocesowych. 

4. W przypadku gdy techniki pomiarowe zastosowane do poboru i analizy składu gazów 

poprocesowych nie obejmują osuszania gazów przed ich analizą, proces monitoruje się także 

w zakresie zawartości pary wodnej w gazach poprocesowych. 
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UZASADNIENIE 

 

 Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla 

ministra właściwego do spraw zdrowia zawartego w art. 95 ust. 7 ustawy z dnia … o odpadach 

(Dz. U. poz.) i określa dopuszczalne wymagania i sposoby unieszkodliwiania  odpadów 

medycznych i weterynaryjnych 

 Rozporządzenie to zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 oraz z 2004 r. Nr 200, poz. 2061). 

 Projekt rozporządzenia umożliwia unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych 

i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, metodami innymi niż metody termiczne, zapewniającymi 

bezpieczeństwo w zakresie ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, w tym w szczególności 

umożliwienie prowadzenia pełnej kontroli warunków prowadzenia tych procesów oraz ich 

skuteczności. 

Projektowane rozporządzenie określa warunki przeprowadzania procesów 

unieszkodliwiania odpadów medycznych i  weterynaryjnych. Warunki dotyczą procesów obróbki 

fizyczno-chemicznej oraz termicznego przekształcania odpadów. 

Ponadto projektowane rozporządzenie reguluje kwestie dotyczące sposobu i zakresu 

prowadzenia monitoringu procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.  

Natomiast zagadnienia dotyczące zagospodarowania, tzn. magazynowania, transportu 

i unieszkodliwiania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania 

zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych pozostają poza obszarem 

właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zagadnienia te regulują przepisy ustawy 

z dnia ... o odpadach (Dz. U. poz. ...).  

Projektowana regulacja jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja  

Projektowane regulacje oddziałują na podmioty prowadzące działalność unieszkodliwiania 

odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Równolegle do uzgodnień międzyresortowych projektowana regulacja została skonsultowana  

z następującymi podmiotami:  

1) Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, 

2) Krajową Izbą Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44 pok. 324/325, 00–024 Warszawa, 

3) Polską Izbą Gospodarki Odpadami, ul. Złota 44/46, 00–120,  

4) Stowarzyszeniem Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1,  

99–300 Kutno, 

5) Ogólnopolskim Towarzystwem Zagospodarowania Odpadów 3R, ul. Zbydniowicka 12,  

30–689 Kraków,  

6) Dolnośląskim Centrum Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych, ul. Canaletta 28,  

51–650 Wrocław,  

7) Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00–181 Warszawa, 

8) Polskim Klubem Ekologicznym, ul. Sławkowska 26A, 31–014 Kraków,  

9) Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Stosowania Bezdioksynowych Technologii 

Unieszkodliwiania Niebezpiecznych Odpadów Medycznych w Krakowie, ul. Zbożowa 2, 

30–002 Kraków, 

10) Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

11) Konfederacją Pracodawców Polskich, 

12) Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

13) Uniwersytetem Jagiellońskim, 

14) Politechniką Łódzką,  

15) Politechniką Śląską.  

Projekt został również zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. 

Nr 42, poz. 337).  

W wyniku konsultacji społecznych nie wniesiono uwag do projektu. 
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3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanych regulacji spowoduje pozytywne skutki dla budżetu Państwa, 

poprzez zwiększenie aktywności gospodarczej firm zaangażowanych w obrót odpadami. 

Przewiduje się wzrost wpływów z podatków dochodowych tych firm oraz podatków pośrednich. 

Spodziewana aktywizacja zawodowa winna skutkować wzrostem podatków na rzecz samorządu 

terytorialnego. Obniżenie kosztów unieszkodliwiania odpadów medycznych przełoży się 

w znaczący sposób na obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek służby zdrowia.  

 

4. Wpływu regulacji na rynek pracy  

Biorąc pod uwagę, iż przyjęcie proponowanych regulacji będzie impulsem do podejmowania 

niektórych rodzajów działalności gospodarczej, ich wprowadzenie pozwoli pozyskać nowe miejsca 

pracy.  

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane regulacje przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i zachęcą do podejmowania 

działalności gospodarczej mającej za przedmiot utylizację odpadów. Spodziewany jest wzrost 

aktywności przedsiębiorstw działających na rzecz tych bezpośrednio związanych z szeroko pojętą  

utylizacją odpadów – producentów kontenerów, pojazdów, odbiorców odpadów wtórnych, służb 

remontowych i projektowych. 

Przewiduje się, że zaproponowane przepisy pozwolą na zniesienie monopolu dużych spalarni 

odpadów medycznych, umożliwią ukształtowanie wolnego rynku w zakresie ich utylizacji 

i zmniejszenie kosztów ich unieszkodliwiania. Konieczność konkurowania na rynku spowoduje 

transfer najnowszych technologii w dziedzinie gospodarowania odpadami, w zakresie zbierania, 

selekcji, transportu i wymusi postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny, co winno się 

przełożyć na wzrost dostępności usług i wzrost poziomu świadomości ekologicznej. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny  

Projektowane regulacje nie powodują istotnych długookresowych następstw w rozwoju społecznym 

i gospodarczym. Zniesienie obecnie obowiązującej rejonizacji w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów medycznych pozwoli na konkurowanie ze sobą zarówno dużych spalarni zlokalizowanych 

w wielkich aglomeracjach miejskich, jak i niedużych zakładów utylizacyjnych funkcjonujących 

w mniejszych ośrodkach miejskich.  
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Konkurencyjne ceny oferowane przez te zakłady powinny zachęcić do korzystania z ich oferty, co 

będzie miało również korzystny wpływ na rozwój miejscowości, w których są one położone.  

 

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi 

Projektowane w rozporządzeniu rozwiązania będą miały korzystny wpływ na zdrowie ludzkie. 

Wpłyną na to, że zakaźne odpady medyczne poddane unieszkodliwianiu pod względem 

mikrobiologicznym będą jałowe, zatem bezpieczne dla zdrowia ludzi mających z nimi kontakt.  

 

8. Wpływ regulacji na środowisko 

Projektowana regulacja będzie miała korzystny wpływ na środowisko m.in. poprzez wprowadzenie 

obowiązku nadzoru nad przypadkami występowania ewentualnych zakłóceń w prowadzonym 

procesie technologicznym unieszkodliwiania odpadów lub w pracy technicznych urządzeń 

ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51/04/KC 



Projekt  

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia           

 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych2)3) 

 

Na podstawie art. 96 ust. 11 ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów 

ściekowych na cele określone w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia      o odpadach;  

2) zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych 

i gruntów, na których osady te mają być stosowane. 

§ 2. 1. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli spełnione 

są następujące warunki: 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża przepisy dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. 
w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów 
ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 181, z 4.7.1986 r., str. 6; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, 
t. 1, str. 265; Dz. Urz. WE L 377, z 23.12.1991 r., str. 48; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, 
str. 10; Dz. Urz. WE L 90, z 1.1.1995 r., str. 864/29; Dz. Urz. UE L 122, z 5.6.2003 r., str. 36; Polskie 
wydanie specjalne, rozdz.1, t. 4, str. 335 oraz Dz. Urz. UE L 87, z 20.4.2009 r., str. 109). 

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu … pod numerem …, zgodnie 
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597), które wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 
r. ustanawiającą procedurę informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t. 20, str. 337, z późn. zm.). 
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1) zawartość metali ciężkich w tych osadach nie przekracza ilości określonych 

w załączniku nr 1do rozporządzenia; 

2)  w przypadku stosowania ich w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne – 

nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella w 100 g osadów przeznaczonych 

do badań; 

3) łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara 

sp. w 1 kg suchej masy, zwanej dalej „s.m.”, osadów przeznaczonych do badań 

stosowanych: 

a) w rolnictwie – wynosi 0, 

b) do rekultywacji terenów – jest nie większa niż 300, 

c) do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów 

gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego 

lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jest nie 

większa niż 300, 

d) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu – jest nie większa 

niż 300, 

e) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz – jest 

nie większa niż 300; 

4) ilość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm), na którym te osady 

mają być stosowane, nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych 

w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia; 

5) odczyn pH gleby na terenach użytkowanych rolniczo, na których te osady mają 

być stosowane, jest nie mniejszy niż 5,6; 

6) ich stosowanie nie powoduje pogorszenia jakości gleby, a w szczególności 

przekroczenia standardów jej jakości oraz standardów jakości ziemi, określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. 

zm.4)), oraz nie powoduje pogorszenia jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych; 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, 
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, 
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7) są wykorzystywane poza okresem wegetacji roślin przeznaczonych 

do bezpośredniego spożycia przez ludzi. 

2. Dopuszczalną zawartość metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych 

określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. Wartości dopuszczalne ilości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu 

(0-25 cm) przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do 

rekultywacji gruntów na cele rolne określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

4. Wartości dopuszczalne ilości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu 

(0-25 cm) przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji terenów 

na cele nierolne, przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających 

z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych 

do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji 

pasz, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach dawkę osadu 

ustala się oddzielnie dla każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, na 

podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek komunalnego osadu ściekowego. 

2. Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, 

sposobu jego użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby 

oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot. 

3. Przy ustalaniu dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego 

wykorzystywanego na cele w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne, 

uwzględnia się zasady dobrej praktyki rolniczej, stosowane na danym gruncie nawozy, 

środki wspomagające uprawę roślin lub dodatki do wzbogacenia gleby w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 

21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., 

str. 1-33). 

                                                                                                                                                              
poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 
804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 
r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 659, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, 
Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341. 
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4. Dopuszczalną dawkę komunalnego osadu ściekowego ustala się w taki sposób, 

aby jej zastosowanie na danym gruncie nie spowodowało przekroczenia w wierzchniej 

warstwie gruntu (0-25 cm) wartości dopuszczalnych ilości metali ciężkich określonych 

w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia. 

5. Dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych, które mogą być 

stosowane w ciągu roku na jednostkę powierzchni gruntu, pod warunkiem 

przestrzegania dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w komunalnych osadach 

ściekowych określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie mogą przekraczać: 

1) w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne – 3 Mg s.m./ha/rok; 

2) do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów 

do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji 

kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz –  

15 Mg s.m./ha/rok. 

6. Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych 

osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne, 

dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych może być skumulowana i nie 

może przekraczać odpowiednio 6 Mg s.m./ha/2 lata i 9 Mg s.m./ha/3 lata. 

7. Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat, stosowaniu komunalnych 

osadów ściekowych do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu 

gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 

do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, dopuszczalna 

dawka komunalnych osadów ściekowych może być skumulowana i nie może 

przekraczać odpowiednio 30 Mg s.m./ha/2 lata i 45 Mg s.m./ha/3 lata.  

§ 4. 1. Komunalne osady ściekowe stosuje się w postaci płynnej, mazistej 

lub ziemistej. 
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2. Warunkiem stosowania  komunalnych osadów ściekowych w postaci płynnej 

jest ich wprowadzenie do gruntu metodą iniekcji (wstrzykiwania) lub metodą 

natryskiwania, w tym hydroobsiewu. 

3  Warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych w postaci mazistej 

i ziemistej jest ich równomierne rozprowadzenie  na powierzchni gruntu i niezwłoczne 

z nim zmieszanie. 

4. Komunalne osady ściekowe w postaciach, o których mowa w ust. 1, miesza się 

z gruntem niezwłocznie po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową, na której 

mają być one stosowane. 

§ 5. 1. Badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych 

obejmują ustalenie: 

1) odczynu pH; 

2) zawartości suchej masy – wyrażonej w procentach masy komunalnych osadów 

ściekowych; 

3) zawartości substancji organicznej – wyrażonej w procentach s.m.; 

4) zawartości azotu ogólnego, w tym azotu amonowego – wyrażonej w procentach 

s.m.; 

5) zawartości fosforu ogólnego – wyrażonej w procentach s.m.; 

6) zawartości wapnia i magnezu – wyrażonej w procentach s.m.; 

7) zawartości metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu 

– wyrażonej w mg/kg s.m.; 

8) obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w 100 g osadu; 

9) liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.  

w kg s.m. 

2. Badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych 

przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni ścieków, 

wyrażonego liczbą równoważnych mieszkańców (LRM) w rozumieniu przepisów 

wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.5), nie rzadziej niż: 

                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080,  
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1) raz na sześć miesięcy – przy LRM do 10.000; 

2) raz na cztery miesiące – przy LRM powyżej 10.000 do 100.000; 

3) raz na dwa miesiące – przy LRM ponad 100.000. 

3. Próbkę komunalnego osadu ściekowego, przeznaczoną do badań, o których 

mowa w ust. 1, uzyskuje się przez połączenie i dokładne zmieszanie próbek pobranych 

w tym samym czasie z różnych miejsc przeznaczonego do badań komunalnego osadu 

ściekowego, przy czym liczba tych próbek wynosi co najmniej: 

1) 10 – przy objętości osadu ściekowego do 50 m3; 

2) 15 – przy objętości osadu ściekowego powyżej 50 m3 do 100 m3; 

3) 30 – przy objętości osadu ściekowego powyżej 100 m3. 

4. Metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych określa załącznik 

nr 4 do rozporządzenia. 

§ 6. 1. Badania metodami referencyjnymi gruntów, na których mają być stosowane 

komunalne osady ściekowe, obejmują ustalenie: 

1) odczynu pH; 

2) zawartości fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na P2O5 (pięciotlenek fosforu), 

jeżeli osad będzie stosowany w rolnictwie – wyrażonej w mg/100 g gleby; 

3) zawartości metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu – 

wyrażonej w mg/kg s.m. 

2. Badania gruntów wykonuje się każdorazowo przed zastosowaniem komunalnych 

osadów ściekowych. 

3. Próbkę gruntu do badań metodami referencyjnymi uzyskuje się przez zmieszanie 

25 próbek pobranych w punktach regularnie rozmieszczonych na powierzchni 

nieprzekraczającej 5 ha, o jednorodnej budowie i jednakowym użytkowaniu. 

4. Próbki, o których mowa w ust. 3, pobiera się z głębokości 25 cm 

albo z maksymalnej możliwej głębokości nie mniejszej niż 10 cm, jeżeli powierzchniowa 

warstwa gleby jest mniejsza od 25 cm. 

                                                                                                                                                              
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,   
z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016 i Nr 204, 
poz. 1195. 
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5. Metody referencyjne badań gruntów, na których mają być stosowane komunalne 

osady ściekowe, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

§ 7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) 

 

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA  

 

 

W porozumieniu 

 

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 
lipca 2011 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924), które traci 
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

 



 8

 

Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Środowiska  

z dnia ... (poz. ...) 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

DOPUSZCZALNA ZAWATOŚĆ METALI CIĘŻKICH W KOMUNALNYCH OSADACH 
ŚCIEKOWYCH 

 
  zawartość metali ciężkich w mg/kg suchej masy osadu nie większa niż:  

 
  przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych : 

 
L.p. Metale w rolnictwie oraz 

do rekultywacji 
gruntów na cele 

rolne  

do rekultywacji 
terenów na cele 

nierolne 

przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb 
wynikających z planów gospodarki odpadami, planów 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin 

przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz  

1 2 3 4 5 

1 Kadm (Cd) 20 25 50 
 

2 Miedź (Cu) 1000 1200 2000 
 

3 Nikiel (Ni) 300 400 500 
 

4 Ołów (Pb) 750 1000 1500 
 

5 Cynk (Zn) 2500 3500 5000 
 

6 Rtęć (Hg) 16 20 25 
 

7 Chrom (Cr) 500 1000 2500 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ILOŚCI METALI CIĘŻKICH W WIERZCHNIEJ WARSTWIE 
GRUNTU (0-25 CM) PRZY STOSOWANIU KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

W ROLNICTWIE ORAZ DO REKULTYWACJI GRUNTÓW NA CELE ROLNE 
 

 
 

  
 

 wartość dopuszczalna ilości metali ciężkich w mg/kg suchej masy gruntu nie większa niż: 
 

Lp. 
 

 Metale 
 

przy gruntach: 
 

 
 

  
 

 lekkich 
 

średnich 
 

 ciężkich 
 

1  2  3 4  5 

1 
 

Kadm (Cd) 
 

 1 
 

2 
 

 3 
 

2 
 

Miedź (Cu) 
 

 25 
 

50 
 

 75 
 

3 
 

Nikiel (Ni) 
 

 20 
 

35 
 

 50 
 

4 
 

Ołów (Pb) 
 

 40 
 

60 
 

 80 
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5 
 

Cynk (Zn) 
 

 80 
 

120 
 

 180 
 

6 
 

Rtęć (Hg) 
 

 0,8 
 

1,2 
 

 1,5 
 

7 
 

Chrom (Cr) 
 

 50 
 

75 
 

 100 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

 
WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ILOŚCI METALI CIĘŻKICH W WIERZCHNIEJ WARSTWIE 

GRUNTU (0-25 CM) PRZY STOSOWANIU KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH  
DO REKULTYWACJI TERENÓW NA CELE NIEROLNE, PRZY DOSTOSOWYWANIU 

GRUNTÓW DO OKREŚLONYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PLANÓW GOSPODARKI 
ODPADAMI, PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI  

O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DO UPRAWY ROŚLIN 
PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI KOMPOSTU ORAZ DO UPRAWY ROŚLIN 

NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA I PRODUKCJI PASZ 
 

 
 

  
 

 wartość dopuszczalna ilości metali ciężkich w mg/kg suchej masy gruntu nie większa niż:  
 

Lp. 
 

 Metale 
 

przy gruntach: 
 

 
 

  
 

 lekkich 
 

średnich 
 

 ciężkich 
 

1 
 

 2 
 

 3 
 

4 
 

 5 
 

1 
 

 Kadm (Cd) 
 

 3 
 

4 
 

 5 
 

2 
 

 Miedź (Cu) 
 

 50 
 

75 
 

 100 
 

3 
 

 Nikiel (Ni) 
 

 30 
 

45 
 

 60 
 

4 
 

 Ołów (Pb) 
 

 50 
 

75 
 

 100 
 

5 
 

 Cynk (Zn) 
 

 150 
 

220 
 

 300 
 

6 
 

 Rtęć (Hg) 
 

 1 
 

1,5 
 

 2 
 

7 
 

 Chrom (Cr) 
 

 100 
 

150 
 

 200 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

 
METODY REFERENCYJNE BADAŃ KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

 
Lp. Wskaźnik Metoda 

 
1 2 3 

 

1 Odczyn pH oznaczenie elektrometryczne w roztworze wodnym 
 

2 Zawartość suchej masy suszenie w temperaturze 105°C, ważenie 
 

3 Zawartość substancji organicznej prażenie w temperaturze 600°C, ważenie 
 

4 Zawartość azotu ogólnego mineralizacja w środowisku kwaśnym z dodatkiem katalizatora 
 

5 Zawartość azotu amonowego destylacja amoniaku i oznaczenie metodą miareczkową lub 
spektrofotometryczną 

 
6 Zawartość fosforu ogólnego mineralizacja do fosforu (V) i oznaczenie spektrofotometryczne 

 
7 Zawartość wapnia i magnezu mineralizacja mieszaniną kwasów i oznaczenie metodą 

miareczkową lub spektrometrią atomową 
 

8 Zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, 
niklu, cynku, miedzi i chromu 

spektrometria absorpcji atomowej po mineralizacji w wodzie 
królewskiej lub stężonych kwasach (błąd oznaczenia nie może 

przekraczać 10% odpowiedniej wartości dopuszczalnej) 
 

9 Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju 
Salmonella 

prowadzenie hodowli na podłożach namnażalnych i różnicująco-
selektywnych oraz potwierdzenie wyników badaniem 

biochemicznym 
 

10 Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych 
Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.  

izolacja żywych jaj z reprezentatywnej próbki osadu przez 
wstrząsanie lub mieszanie, płukanie z zastosowaniem wirowania 

oraz flotację, inkubację, a następnie wykonanie badania 
mikroskopowego 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

METODY REFERENCYJNE BADAŃ GRUNTÓW, NA KTÓRYCH MAJĄ BYĆ STOSOWANE 
KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE 

 
Lp. 

 
Wskaźnik 

 
Metoda 

 
1 
 

 2 
 

3 
 

1 
 

Odczyn pH 
 

oznaczenie elektrometryczne w roztworze wodnym 
 

2 
 

Zawartość fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na 
P2O5 (pięciotlenek fosforu) 
 

ekstrakcja mleczanem wapnia i oznaczenie spektrofotometryczne 
wg metody Engera-Rhiema 

 
3 
 

Zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, 
niklu, cynku, miedzi i chromu 

spektrometria absorpcji atomowej po mineralizacji mocnymi 
kwasami 
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UZASADNIENIE 

 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia i jednoczesnego uchylenia 

obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 

2011 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924), wynika 

z wejścia w życie nowej ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. Nr .., 

poz. …).  

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w projekcie 

rozporządzenia nie wprowadzono zmian.  

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 

i Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337).  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym podlega notyfikacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Przepisy projektowanego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych dotyczą wytwórców komunalnych osadów ściekowych 

oraz osób władających nieruchomościami, na których mają być stosowane komunalne 

osady ściekowe. 

2. Konsultacje społeczne 

 Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z następującymi 

instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami związanych pośrednio lub 

bezpośrednio z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:  

1. Prezydentami Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, 

Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, 

Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra,  

2. NSZZ „Solidarność”,  

3. OPZZ,  

4. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  

5. Konfederacją Pracodawców Polskich,  

6. Polskim Klubem Ekologicznym,  

7. Instytutem na Rzecz Ekorozwoju,  

8. Biurem Wspierania Lobbingu Ekologicznego,  

9. Centrum Prawa Ekologicznego,  

10. Polską Izbą Ekologii,  

11. Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Recyklingu,  

12. Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,  

13. Krajowej Izby Gospodarczej,  

14. Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin,  

15. Państwowej Rady Ochrony Środowiska,  

16. Krajowej Izby Gospodarki Odpadami,  
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17. Business Centre Clubu – Związku Pracodawców,  

18. Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami,  

19. Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Instytutu Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowego Instytutu Badawczego,  

20. Instytutu Ochrony Środowiska,  

21. Zakładu Technologii Ścieków i Ochrony Wód Instytutu Ochrony Środowiska, 

22. Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,  

23. Instytutu Gospodarowania Odpadami,  

24. AGRIS Zakładu Ekoinżynierii Ochrony Gleby i Ziemi,  

25. Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej,  

26. Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej, 

Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie, Regionalnego Stowarzyszenia 

Wodociągowego.   

 Zestawienie zgłoszonych propozycji wraz ze stanowiskiem Ministerstwa 

Środowiska do nich zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

  Projekt nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

  Projekt nie wpłynie na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

  Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 Projekt nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Wpływ na ochronę środowiska 

 Projekt nie wpłynie na ochronę środowiska. 

 

 
4-04-dg 



Projekt  
 

 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ŚRODOWISKA1 

  
 

z dnia  
 

w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z 
przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie. 

 
 

 
Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia……………..  o odpadach (Dz. U. poz. ...) zarządza 

się, co następuje:  
§ 1. Rozporządzenie określa odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu 

oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane poprzez ich składowanie.  
§ 2. Unieszkodliwiane poprzez składowanie nie mogą być następujące odpady powstające 

w procesie siarczanowym wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów: 
1) odpady stałe w postaci nierozłożonej rudy z wyłączeniem przetworzonego odpadu;  
2) odpady mocnych kwasów w postaci macierzystych cieczy powstających w fazie filtracji po 

hydrolizie roztworu siarczanu tytanylu lub połączonych macierzystych cieczy i odpadów, jeżeli 
cieczom tym towarzyszą odpady słabych kwasów zawierające więcej niż 0,5% wolnego kwasu 
siarkowego i różne metale ciężkie;  

3) odpady z przetwarzania odpadów poprodukcyjnych zawierające różne metale ciężkie 
i powstające podczas przetwarzania odpadów mocnych kwasów metodą zatężania, w postaci 
odfiltrowanych soli, szlamów i odpadów ciekłych, z wyłączeniem zneutralizowanych i odfiltrowanych 
lub zdekantowanych (oddzielonych) odpadów zawierających śladowe ilości metali ciężkich;  

4) odpady słabych kwasów w postaci wód popłucznych, wód chłodzących, kondensatów i innych 
szlamów i odpadów ciekłych, innych niż wymienione w pkt 1-3, zawierające 0,5% lub mniej kwasu 
siarkowego;  

5) odpady zneutralizowane w postaci cieczy o wartości pH powyżej 5,5, zawierające śladowe 
ilości metali ciężkich, powstające bezpośrednio przy filtracji lub dekantacji z odpadów mocnych lub 
słabych kwasów po ich przetworzeniu w celu zredukowania ich kwasowości i zawartości metali 
ciężkich;  

6) odpady pyliste w postaci każdego rodzaju pyłu powstającego w procesie produkcji, 
w szczególności rudy i pigmentu.  

§ 3. Ilości wytwarzanych w procesie siarczanowym odpadów w przeliczeniu na tonę 
wyprodukowanego dwutlenku tytanu nie mogą przekraczać 5,0 Mg siarczanów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

                                                 
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493) 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 października 
2001 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych 
odpadów (Dz. U. Nr 180, poz. 1513), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  
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UZASADNIENIE 
 
 

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 100 ust. 

2 ustawy z dnia…….o odpadach (Dz. U. poz. ...). 

 

Wydanie nowego rozporządzenia spowodowane jest koniecznością transpozycji do prawa 

polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3). w terminie nie później niż do dnia 

12 grudnia 2010 r. Ze względu na dużą liczbę koniecznych zmian ustawy, zdecydowanie czytelniejsze 

będzie przygotowanie w całości nowego aktu normatywnego niż dokonywanie kolejnej nowelizacji 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W związku z tym, planowane jest opracowanie nowej 

ustawy o odpadach oraz uchylenie dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). Nowa ustawa będzie stanowić 

transpozycję nie tylko dyrektywy 2008/98/WE, ale również niektórych przepisów innych dyrektyw, w 

tym dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. Wprowadzenie nowej ustawy wymaga 

również jednoczesnego wydania rozporządzeń realizujących upoważnienia zawarte w projekcie nowej 

ustawy o odpadach. Stąd powstała konieczność wydania rozporządzenie Ministra Środowiska  

w sprawie w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz  

z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie. 

Niniejszy projekt rozporządzenia nie zawiera żadnych merytorycznych zmian w stosunku 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów 

pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które 

nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz. U. Nr 180, poz. 1513). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 
 
1. Cel wprowadzenia regulacji 
 

Podstawowym celem wprowadzenia niniejszego projektu rozporządzenia jest konieczność 

wydania nowych rozporządzeń realizujących upoważnienia zawarte w projekcie nowej ustawy  

o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3). 

 

2. Podmioty, na które będzie oddziaływać regulacja  

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie oddziaływał na żadne podmioty, z tego 

względu, że stanowi przeniesienie obowiązującego do tej pory rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku 

tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich 

składowanie (Dz. U. Nr 180, poz. 1513). 

 
2. Konsultacje 

 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia  

19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn.zm.) zostanie 

poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury legislacyjnej. Projekt przedmiotowego 

rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.  

Lista podmiotów, do których projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach 

konsultacji społecznych jest zamieszczona poniżej: 

1. Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, 

Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, 

Wrocław, Zielona Góra, 

2. Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, 

3. Marszałkowie Województw, 

4. Główny Urząd Statystyczny, 

5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

6. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

8. NSZZ „Solidarność”, 
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9. OPZZ, 

10. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

11. Konfederacja Pracodawców Polskich, 

12. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 

13. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

14. Centrum Prawa Ekologicznego,  

15. Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków, 

16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 

17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, 

18. Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław,  

19. Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, 

20. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa, 

21. Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 Warszawa, 

22. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 

23. Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 

24. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44 pok. 324/325, 00-024 Warszawa, 

25. Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 99-300 

Kutno, 

26. Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, 00-511 

Warszawa, 

27. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, 

28. Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, 40-053 Katowice, 

29. Fundacja Plastics Europe Polska, Trębacka  4, 00-074 Warszawa. 

 

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym  

na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
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4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

7. Wpływ na ochronę środowiska 

 

Brak wpływu na ochronę środowiska w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52/04/KC 



Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) 
 

z dnia 
 

w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących  
z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów 

 
 

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia ... o odpadach  (Dz. U…., poz….) zarządza się, 
co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu odpadów  
na jakość wód, sposoby, metody referencyjne badań i warunki prowadzenia monitoringu 
składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów 
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów. 

§ 2. 1. Zakres, obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu odpadów na jakość wód, metody 
referencyjne badań przy prowadzeniu monitoringu składowisk odpadów oraz miejsc 
magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz  
z przetwarzania tych odpadów określa załącznik do rozporządzenia.  

2. Monitoring składowisk odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu 
oraz z przetwarzania tych odpadów obejmuje:  
1) badanie nieprzesączonej próbki wody powierzchniowej pobranej zgodnie z instrukcją 
eksploatacji składowiska odpadów z terenu składowiska i wokół tego terenu;  
2) badanie nieprzesączonej próbki wody podziemnej pobranej zgodnie z instrukcją 
eksploatacji składowiska odpadów z terenu składowiska łącznie z miejscami wypływu, jeżeli 
takie miejsca wypływu występują;  
3) opis stanu środowiska na terenie składowiska odpadów.  
3. W trakcie prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2:  
1) pobiera się i analizuje próbki co najmniej raz w toku i nie częściej niż 4 razy w roku;  
2) pobiera się próbki o tej samej porze roku;  
3) pobiera się próbki wody powierzchniowej z głębokości 50 cm poniżej lustra wody, jeżeli 
jest to możliwe.  
4. W trakcie prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, badanie wykonuje się 
raz w roku, a mapę topograficzną raz na 5 lat.  
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do miejsc magazynowania odpadów.  

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 

MINISTER ŚRODOWISKA 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 
r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (Dz. U. Nr 176, poz. 1459), które traci moc z dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załącznik 
do rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia … (Dz. U….., poz….) 

 
ZAKRES, OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE BADANIA WPŁYWU ODPADÓW NA JAKOŚĆ WÓD, 

METODY REFERENCYJNE BADAŃ PRZY PROWADZENIU MONITORINGU SKŁADOWISK 
ODPADÓW ORAZ MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PROCESÓW 

WYTWARZANIA DWUTLENKU TYTANU ORAZ Z PRZETWARZANIA TYCH ODPADÓW 
 

Zakres badania  
Badane wskaźniki  

Referencyjne metody badań  
obowiązkowe  dodatkowe  

1  2  3  4  

1. Nieprzesączona 
próbka wody 
powierzchniowej 
pobrana zgodnie z 
instrukcją eksploatacji 
składowiska odpadów z 
terenu składowiska lub 
magazynowania 
odpadów i wokół tych 
terenów1)   
2. Nieprzesączona 
próbka wody 
podziemnej pobrana 
zgodnie z instrukcją 
eksploatacji składowiska 
odpadów z terenu 
składowiska lub 
magazynowania 
odpadów łącznie z 
miejscami wypływu, 
jeżeli takie miejsca 
wypływu występują1),3)  

Ph -  Elektrometria2)  

SO4 (mg/l) Badanie 
obowiązkowe, gdy 
odpady pochodzą z 
procesu 
siarczanowego  

-  - Grawimetria  
- Kompleksometryczne 
miareczkowanie z EDT  
- Spektrofotometria absorpcyjna 
molekularna  

Ti (mg/l)  
Badanie 
obowiązkowe, gdy 
odpady pochodzą z 
procesu chlorowego  

V, Mn, Ni, Zn 
(mg/l)  

Spektrofotometria absorpcyjna 
atomowa  

Pe (mg/l)  
Dotyczy również 
pomiarów Fe w 
przesączu 
(zawieszone cząstki 
stałe)  

Cr (mg/l)  - Spektrofotometria absorpcyjna 
atomowa  
- Spektrofotometria absorpcyjna 
molekularna  

Ca (mg/l)  -  - Spektrofotometria absorpcyjna 
atomowa  
- Miareczkowanie 
kompleksometryczne  

-  Cu, Pb (mg/l)  - Spektrofotometria absorpcyjna 
atomowa  
- Polarografia  

Cl (mg/l)  
Badanie 
obowiązkowe, gdy 
odpady pochodzą z 
procesu chlorowego  

-  Miareczkowanie (Metoda Mohra)  

3. Stan środowiska na 
terenie składowiska lub 
magazynowania 
odpadów  

-Topografia i 
urządzenie miejsca  
- Wpływ na warstwę 
podziemną  
- Ekologia miejsca  

-  Wizja lokalna, sprawozdanie 
opisowe, mapa topograficzna i szkic 
sytuacyjny  

Stabilność gruntu4)  -   Badanie fotograficzne i 
topograficzne4)  

Przepuszczalność, 
porowatość4)  

-  Próbne pompowanie. Pomiary w 
otworze4)  

 
Objaśnienia:  

1) W trakcie prowadzenia monitoringu należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie substancje przynoszone w 
wodzie z miejsca składowania.  

2) Pomiar wykonywany w czasie pobierania próbek.  
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3) Badania nieprzesączonej próbki wody podziemnej wokół miejsc wypływu, w przypadku procesu D3, o którym 
mowa w załączniku nr 6 do ustawy z dnia          o odpadach, wykonuje się zawsze.  

4) Dotyczy tylko procesu D3, o którym mowa w załączniku nr 6 do ustawy z dnia           o odpadach.  
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UZASADNIENIE 
 
 

Niniejszy projekt rozporządzenia Rady Ministrów stanowi realizację upoważnienia 

zawartego w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U……, poz.……). 

 

Wydanie nowego rozporządzenia spowodowane jest koniecznością transpozycji do prawa 

polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3). Nowa ustawa stanowi 

transpozycję nie tylko dyrektywy 2008/98/WE, ale również niektórych przepisów innych dyrektyw, w 

tym dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. Wprowadzenie nowej ustawy wymaga 

również jednoczesnego wydania rozporządzeń realizujących upoważnienia zawarte w projekcie nowej 

ustawy o odpadach. Stąd powstała konieczność wydania rozporządzenie Ministra Środowiska  

w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów 

wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów. Niniejszy projekt rozporządzenia 

nie zawiera żadnych merytorycznych zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów 

pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (Dz. U. 

Nr 176, poz. 1459). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 
 
1. Cel wprowadzenia regulacji 
 

Podstawowym celem wprowadzenia niniejszego projektu rozporządzenia jest konieczność 

wydania nowych rozporządzeń realizujących upoważnienia zawarte w projekcie nowej ustawy  

o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3). 

 

2. Podmioty, na które będzie oddziaływać regulacja  

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie oddziaływał na żadne podmioty, z tego 

względu, że stanowi przeniesienie obowiązującego do tej pory rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów 

pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (Dz. U. 

Nr 176, poz. 1459). 

 

2. Konsultacje 

 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia  

19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) zostanie 

poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury legislacyjnej. Projekt przedmiotowego 

rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl. 

Lista podmiotów, do których projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach 

konsultacji społecznych jest zamieszczona poniżej: 

1. Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, 

Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, 

Wrocław, Zielona Góra, 

2. Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, 

3. Marszałkowie Województw, 

4. Główny Urząd Statystyczny, 

5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

6. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

8. NSZZ „Solidarność”, 
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9. OPZZ, 

10. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

11. Konfederacja Pracodawców Polskich, 

12. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 

13. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

14. Centrum Prawa Ekologicznego,  

15. Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków, 

16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 

17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, 

18. Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław,  

19. Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, 

20. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa, 

21. Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 Warszawa, 

22. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 

23. Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 

24. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44 pok. 324/325, 00-024 Warszawa, 

25. Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 99-300 

Kutno, 

26. Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, 00-511 

Warszawa, 

27. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, 

28. Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, 40-053 Katowice, 

29. Fundacja Plastics Europe Polska, Trębacka  4, 00-074 Warszawa. 

 

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym  

na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
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4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

7. Wpływ na ochronę środowiska 

 

Brak wpływu na ochronę środowiska w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/05/KC 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI1) 

z dnia                                                 

w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu2) 
 

 

Na podstawie art. 117 ustawy z dnia … r. o odpadach (Dz. U. poz. …) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez 

przeprowadzania badań, o których mowa w art. 109 ust. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 
o odpadach; 

 2) kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu; 
 3) zakres badań, o których mowa w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia o odpadach. 
 

 § 2. Odpady obojętne dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez 
przeprowadzania badań, o których mowa w art. 109 ust. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia o odpadach 
określone są w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku 
odpadów niebezpiecznych określone są w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

2. Kryteria dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów 
obojętnych są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

3. Kryteria dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią 
odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

4. Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz 
z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są 
określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

                                                 
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 20011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478). 
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ………….. pod nr …………, 
zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.), które wdraża 
postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielenia informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.). 
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5. Kryteria dopuszczania stałych, niewchodzących w reakcje, odpadów powstałych po 
przetworzeniu odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Zakres badań odpadu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 ustawy o odpadach obejmuje: 
 1) skład chemiczny; 
 2) wartości wymywania; 
 3) parametry dodatkowe; 
 4) cechy charakterystyczne. 

§ 5. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że § 3 
ust. 4 oraz załącznik nr 5 wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.3) 

 

 

 
MINISTER GOSPODARKI 

 

 

W porozumieniu 

MINISTER ŚRODOWISKA 

                                                 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 

2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
danego typu (Dz. U. Nr 185, poz. 1553, z 2006 r. Nr 38, poz. 264 oraz z 2007 r. Nr 121, poz. 832), które traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  
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Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki 
z dnia ... (poz. ...) 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

Odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę sporządza się bez przeprowadzania badań, o 
których mowa w art. 109 ust. 2 pkt 1 lit. h ustawy o odpadach 1) 

 
Kod odpadu 

 
Opis 

 
  10 11 032) 
 

 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 
 

  15 01 07 
 

 Opakowania ze szkła 
 

  17 01 013) 
 

 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
 

  17 01 023) 
 

 Gruz ceglany 
 

  17 01 033) 
 

 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
 

  17 01 073) 
 

 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 01 06 
 

  17 02 02 
 

 Szkło 
 

  17 05 044) 
 

 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
 

  19 12 05 
 

 Szkło 
 

  20 01 025) 
 

 Szkło 
 

  20 02 026) 
 

 Gleba i ziemia, w tym kamienie 
 

 
Objaśnienia: 
1) Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub 

odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska. 
2) Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego wyłącznie bez organicznych substancji wiążących. 
3) Odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych, 

gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów: 
- skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów 

produkcyjnych, 
- zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych, 
- służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych - pestycydów, rtęci itp. 

4) Z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych. 
5) Wyłącznie selektywnie zbierane szkło. 
6) Wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

Kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych  

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
niebezpiecznych obejmują: 
 1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania; 
 2) parametry dodatkowe. 

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów 
wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test 
pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego. 

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych 
elementów wyznacza się zgodnie z testem podstawowym. 

Graniczne wartości wymywania 
 

 
 

  
 

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*) 
 

Lp. 
 

 Składnik 
 

ciecz/faza stała = 10 l/kg 
[mg/kg suchej masy] test 

podstawowy 
 

 ciecz/faza stała = 2 l/kg 
[mg/kg suchej masy] test 

pomocniczy 
 

1 
 

 2 
 

3 
 

 4 
 

1 
 

 Arsen (As) 
 

        25 
 

          6 
 

2 
 

 Bar (Ba) 
 

       300 
 

        100 
 

3 
 

 Kadm (Cd) 
 

         5 
 

          3 
 

4 
 

 Chrom całkowity (Cr) 
 

        70 
 

         25 
 

5 
 

 Miedź (Cu) 
 

       100 
 

         50 
 

6 
 

 Rtęć (Hg) 
 

         2 
 

        0,5 
 

7 
 

 Molibden (Mo) 
 

        30 
 

         20 
 

8 
 

 Nikiel (Ni) 
 

        40 
 

         20 
 

9 
 

 Ołów (Pb) 
 

        50 
 

         25 
 

10 
 

 Antymon (Sb) 
 

         5 
 

          2 
 

11 
 

 Selen (Se) 
 

         7 
 

          4 
 

12 
 

 Cynk (Zn) 
 

       200 
 

         90 
 

13 
 

 Chlorki (Cl-) 
 

    25.000 
 

     17.000 
 

14 
 

 Fluorki (F-) 
 

       500 
 

        200 
 

15 
 

 Siarczany (SO4
2-) 

 
    50.000 

 
     25.000 
 

16 
 

 Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 
 

     1.000 
 

        480 
 

17 
 

 Stałe związki rozpuszczone (TDS)**) 
 

   100.000 
 

     70.000 
 

 
Objaśnienie: 
*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach 

wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z 
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wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w 
tabeli. 

**) Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów 
i chlorków. 

Parametry dodatkowe 
 
Lp. 

 
 Kryterium 
 

 Wartość graniczna

1 
 

 Strata przy prażeniu (LOI) 
 

 10 %suchej masy

2 
 

 Ogólny węgiel organiczny (TOC) 
 

 6 %suchej masy

3 
 

 Zdolność do neutralizacji kwasów (ANC) 
 

do określenia celem uzyskania 
pH 7
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

Kryteria dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych  

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
obojętnych obejmują: 
 1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania; 
 2) parametry dodatkowe.  

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 
l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości 
przeprowadzenia testu podstawowego. 

Graniczne wartości wymywania 
 

 
 

  
 

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*) 
 

Lp. 
 

 Składnik 
 

ciecz/faza stała = 10 l/kg 
[mg/kg suchej masy] test 

podstawowy 
 

 ciecz/faza stała = 2 l/kg 
[mg/kg suchej masy] test 

pomocniczy 
 

1 
 

 2 
 

3 
 

 4 
 

1 
 

 Arsen (As) 
 

      0,5 
 

         0,1 
 

2 
 

 Bar (Ba) 
 

       20 
 

           7 
 

3 
 

 Kadm (Cd) 
 

     0,04 
 

        0,03 
 

4 
 

 Chrom całkowity (Cr) 
 

      0,5 
 

         0,2 
 

5 
 

 Miedź (Cu) 
 

        2 
 

         0,9 
 

6 
 

 Rtęć (Hg) 
 

     0,01 
 

       0,003 
 

7 
 

 Molibden (Mo) 
 

      0,5 
 

         0,3 
 

8 
 

 Nikiel (Ni) 
 

      0,4 
 

         0,2 
 

9 
 

 Ołów (Pb) 
 

      0,5 
 

         0,2 
 

10 
 

 Antymon (Sb) 
 

     0,06 
 

        0,02 
 

11 
 

 Selen (Se) 
 

      0,1 
 

        0,06 
 

12 
 

 Cynk (Zn) 
 

        4 
 

           2 
 

13 
 

 Chlorki (Cl-) 
 

      800 
 

         550 
 

14 
 

 Fluorki (F-) 
 

       10 
 

           4 
 

15 
 

 Siarczany (SO4
2-) 

 
    1.000 

 
         560 
 

16 
 

 Wskaźnik fenolowy 
 

        1 
 

         0,5 
 

17 
 

 Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 
 

      500 
 

         240 
 

18 
 

 Stałe związki rozpuszczone (TDS)**) 
 

    4.000 
 

       2.500 
 

 
Objaśnienie: 
*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach 

wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z 
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wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w 
tabeli. 

**) Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów 
i chlorków. 

Parametry dodatkowe 
 
Lp. 

 
 Parametr 

 
Wartość graniczna [mg/kg 

suchej masy] 
 

1 
 

 2 
 

 3 
 

1 
 

 Ogólny węgiel organiczny (TOC) 
 

       30.000 
 

2 
 

 Benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny (BTEX) 
 

            6 
 

3 
 

 Polichlorowane bifenyle, 7 kongenerów (PCB) 
 

            1 
 

4 
 

 Olej mineralny (C10 do C40) 
 

          500 
 

5 
 

 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 
 

            1 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

Kryteria dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów 
komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne  

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne obejmują: 
 1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania; 
 2) parametry dodatkowe. 

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów, 
przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne, wyznacza się przy stosunku 
cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w 
przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego. 

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych 
elementów wyznacza się zgodnie z testem podstawowym. 

4. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne na bazie gipsu odbywa się wyłącznie na składowiskach 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z odpadami, co do których spełnione zostały wymagania dotyczące 
rozpuszczonego węgla organicznego i ogólnego węgla organicznego, wyszczególnionych w tabeli określającej 
dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz określającej parametry dodatkowe. 

Graniczne wartości wymywania 
 

 
 

  
 

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*) 
 

Lp. 
 

 Składnik 
 

ciecz/faza stała = 10 l/kg 
[mg/kg suchej masy] test 

podstawowy 
 

 ciecz/faza stała = 2 l/kg 
[mg/kg suchej masy] test 

pomocniczy 
 

1 
 

 2 
 

3 
 

 4 
 

1 
 

 Arsen (As) 
 

          2 
 

         0,4 
 

2 
 

 Bar (Ba) 
 

        100 
 

          30 
 

3 
 

 Kadm (Cd) 
 

          1 
 

         0,6 
 

4 
 

 Chrom całkowity (Cr) 
 

         10 
 

           4 
 

5 
 

 Miedź (Cu) 
 

         50 
 

          25 
 

6 
 

 Rtęć (Hg) 
 

        0,2 
 

        0,05 
 

7 
 

 Molibden (Mo) 
 

         10 
 

           5 
 

8 
 

 Nikiel (Ni) 
 

         10 
 

           5 
 

9 
 

 Ołów (Pb) 
 

         10 
 

           5 
 

10 
 

 Antymon (Sb) 
 

        0,7 
 

         0,2 
 

11 
 

 Selen (Se) 
 

        0,5 
 

         0,3 
 

12 
 

 Cynk (Zn) 
 

         50 
 

          25 
 

13 
 

 Chlorki (Cl-) 
 

     15.000 
 

      10.000 
 

14 
 

 Fluorki (F-) 
 

        150 
 

          60 
 

15 
 

 Siarczany (SO4
2-) 

 
     20.000 

 
      10.000 
 

16 
 

 Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 
 

        800 
 

         380 
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17 
 

 Stałe związki rozpuszczone (TDS)**) 
 

     60.000 
 

      40.000 
 

 
Objaśnienie: 
*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach 

wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z 
wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w 
tabeli. 

**) Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów 
i chlorków. 



10 

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do 
składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

 
Lp. 

 
 Parametr 

 
Wartość graniczna 

 
1 
 

 2 
 

3 
 

1 
 

 Ogólny węgiel organiczny (TOC)  
 

5 % suchej masy 
 

2 
 

 Strata przy prażeniu (LOI)  
 

8 % suchej masy 
 

3 
 

 Ciepło spalania 
 

maksimum 6 MJ/kg suchej masy 
 

 



11 

ZAŁĄCZNIK Nr 6 

Kryteria dopuszczania stałych, niewchodzących w reakcje, odpadów powstałych po przetworzeniu odpadów 
niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych 
niż niebezpieczne wraz z odpadami innymi niż niebezpieczne obejmują: 
 1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania; 
 2) parametry dodatkowe. 

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów, 
przeznaczonych do składowania w kwaterach razem z odpadami niebezpiecznymi stabilnymi i niereaktywnymi1), 
wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test 
pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego. 

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych 
elementów, przeznaczonych do składowania w kwaterze razem z odpadami niebezpiecznymi stabilnymi, 
niereaktywnymi, wyznacza się zgodnie z testem podstawowym. 

Graniczne wartości wymywania 
 

 
 

  
 

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*) 
 

Lp. 
 

 Składnik 
 

ciecz/faza stała = 10 l/kg 
[mg/kg suchej masy] test 

podstawowy 
 

 ciecz/faza stała = 2 l/kg 
[mg/kg suchej masy] test 

pomocniczy 
 

1 
 

 2 
 

3 
 

 4 
 

1 
 

 Arsen (As) 
 

         2 
 

        0,4 
 

2 
 

 Bar (Ba) 
 

       100 
 

         30 
 

3 
 

 Kadm (Cd) 
 

         1 
 

        0,6 
 

4 
 

 Chrom całkowity (Cr) 
 

        10 
 

          4 
 

5 
 

 Miedź (Cu) 
 

        50 
 

         25 
 

6 
 

 Rtęć (Hg) 
 

       0,2 
 

       0,05 
 

7 
 

 Molibden (Mo) 
 

        10 
 

          5 
 

8 
 

 Nikiel (Ni) 
 

        10 
 

          5 
 

9 
 

 Ołów (Pb) 
 

        10 
 

          5 
 

10 
 

 Antymon (Sb) 
 

       0,7 
 

        0,2 
 

11 
 

 Selen (Se) 
 

       0,5 
 

        0,3 
 

12 
 

 Cynk (Zn) 
 

        50 
 

         25 
 

13 
 

 Chlorki (Cl-) 
 

    15.000 
 

     10.000 
 

14 
 

 Fluorki (F-) 
 

       150 
 

         60 
 

15 
 

 Siarczany (SO4
2-) 

 
    20.000 

 
     10.000 
 

16 
 

 Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 
 

       800 
 

        380 
 

17 
 

 Stałe związki rozpuszczone (TDS)**) 
 

    60.000 
 

     40.000 
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Objaśnienie: 
*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach 

wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z 
wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w 
tabeli. 

**) Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów 
i chlorków. 

Parametry dodatkowe 
 
Lp. 

 
 Parametr 

 
 Wartość graniczna 

 
1 
 

 2 
 

 3 
 

1 
 

 Ogólny węgiel organiczny (TOC) 
 

 5 % suchej masy 
 

2 
 

 pH 
 

 minimum 6 
 

3 
 

 Wytrzymałość na ścinanie 
 

 ł 25 kN/m2 
 

4 
 

 Odkształcanie osiowe 
 

 Ł 20 % 
 

5 
 

 Jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie (zgniatanie) 
 

 ł 50 kN/m2 
 

 

_________ 
1) Stabilność i niereaktywność odpadu oznacza, że jego podatność na wymywanie nie ulega zmianie w dłuższej 

perspektywie czasu w warunkach składowiska i przewidywalnych wypadkach: 
- w samych odpadach (np. poprzez biodegradację), 
- pod wpływem długotrwale oddziaływających warunków otoczenia (np. woda, powietrze, temperatura, 

ograniczenia mechaniczne), 
- na skutek oddziaływania innych odpadów (w tym produktów odpadowych takich, jak substancje 

wymywane, eluaty i gazy). 
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 UZASADNIENIE 
 

 

    Art. 117 ustawy o odpadach, stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3), przewiduje delegację dla 

ministra właściwego do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw środowiska, rozporządzenia określającego odpady obojętne, dla których podstawową 

charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań laboratoryjnych, kryteria 

dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu oraz zakres badań 

potwierdzających spełnienie powyższych kryteriów. 

Część przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 

składowania na składowisku danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.), wydanego na 

podstawie delegacji zawartej w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) zostaje przeniesionych do nowej ustawy 

o odpadach. W pozostałej części, zaproponowana regulacja, w większości pokrywa się 

z obowiązującymi przepisami dotychczasowego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy. 

§ 2 zawiera odwołanie do załącznika nr 1 do rozporządzenia, w którym wymienione są 

rodzaje odpadów, w stosunku do których podstawową charakterystykę przeprowadza się bez 

przeprowadzania badań laboratoryjnych. Enumeratywne wyłączenia są w tym wypadku 

niezbędne, gdyż generalną zasadę o konieczności powyższych badań przewiduje art. 109 ust. 2 

lit. h ustawy o odpadach. 

§ 3 natomiast zawiera odwołanie do załączników, które szczegółowo precyzują kryteria 

dopuszczania poszczególnych rodzajów odpadów do składowania na odpowiednich typach 

składowisk odpadów. 

§ 4 precyzuje natomiast zakres badań przeprowadzanych w stosunku do tych odpadów, 

dla których jest to wymagane. 

Zaproponowane przepisy, w tym zawarte w załącznikach, są transpozycją do prawa 

polskiego uregulowań zawartych w decyzji Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej 

kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do 

dyrektywy 1999/31/WE. 



14 

  Regulacja podlega notyfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
1. Cel regulacji 

 

 Celem regulacji jest wypełnienie, zawartej w art. 117 ustawy o odpadach, delegacji dla ministra 

właściwego do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, rozporządzenia określającego odpady obojętne, dla których podstawową 

charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań laboratoryjnych, kryteria 

dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu oraz zakres badań 

potwierdzających spełnienie powyższych kryteriów. 

 

2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

 

 Rozporządzenie oddziałuje na prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów 

oraz na podmioty prowadzące składowiska odpadów. 

 

3. Konsultacje 

 

 Projekt rozporządzenia, zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Gospodarki oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji a także przesłany do 

partnerów społecznych. 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 

 Brak wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

5. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

 

 Brak wpływu na rynek pracy. 
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6. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 

 Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w zakresie zmian, 

w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji. 

 

7. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

 

 Brak wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

8. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 

 

 Brak wpływu na ochronę środowiska w zakresie zmian, w stosunku do poprzednio 

obowiązującej regulacji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/04-kt 



Projekt 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI1) 

z dnia                                                

w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny2) 
 

 

Na podstawie art. 120 ust. 3 ustawy z dnia … r. o odpadach (Dz. U. poz. …) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. W sposób nieselektywny mogą być składowane wyłącznie rodzaje odpadów 
określone w załączniku do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. W sposób nieselektywny mogą być składowane: 
 1) odpady inne niż niebezpieczne w ramach poszczególnych grup albo 
 2) odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17, albo 
 3) odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 

09 i 19 12, albo 
 4) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 06 05 02*, 07 01 11*, 07 02 11*, 07 03 11*, 07 04 11*, 

07 05 11*, 07 06 11*, 07 07 11*, 10 01 20*, 10 01 22*, 10 11 19*, 19 08 06*, 19 08 07*, 
19 08 11*, 19 08 13*, 19 13 03*, 19 13 05*, albo 

 5) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 10 01 18*, 10 01 20*, 10 01 22*, 10 02 07*, 10 02 13*, 
10 03 19*, 10 03 21*, 10 03 25*, 10 05 05*, 10 08 15*, 10 09 09*, 10 10 09*, 10 11 13*, 
10 11 15*, 10 12 09*, 10 12 11*, 10 13 12*, 16 11 01*, 16 11 03*, 16 11 05*, albo 

 6) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 13*, 11 01 15*, 11 01 16*, 
11 05 03*, 11 05 04*, 12 01 12*, 12 01 14*, 12 01 16*, albo 

 7) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 16 03 03*, 16 03 05*, 16 07 08*, 16 07 09*, 
16 11 01 *, 16 11 03*, 16 11 05*, 16 81 01*, 16 82 01*, 17 05 07*, 17 06 03*, 17 08 01*, 19 
13 01*, 19 13 03*, 19 13 05*, albo 

 8) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 19 01 11*, 19 03 04*, 19 03 06*, albo 
 9) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 17 06 01*, 17 06 05*, albo 
10) rodzaje odpadów oznaczone kodami: 01 03 81, 19 02 06. 

                                                 
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478). 
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ………….. pod nr …………, 
zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.), które wdraża 
postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielenia informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.). 
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

 
 
 
 

MINISTER GOSPODARKI 

 

W porozumieniu 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

                                                 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. 

w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595), 
które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załącznik 
do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki 
z dnia ... (poz. ...) 

RODZAJE ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ SKŁADOWANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY 
 

Kod odpadu1) 
 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 
 

1 
 

2 
 

01 
 

 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 
 

01 01 
 

 Odpady z wydobywania kopalin 
 

01 01 01 
 

 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 
 

01 01 02 
 

 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 
 

01 01 80 
 

 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 
 

01 03 
 

 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali 
 

01 03 06 
 

 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 
 

01 03 08 
 

 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 
 

01 03 09 
 

 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 
 

01 03 81 
 

 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 
 

01 04 
 

 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali 
 

01 04 08 
 

 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 
 

01 04 09 
 

 Odpadowe piaski i iły 
 

01 04 10 
 

 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 
 

01 04 11 
 

 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 
 

01 04 12 
 

 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 
 

01 04 13 
 

 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 
 

01 04 81 
 

 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 
 

01 04 85 
 

 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 
 

01 05 
 

 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze 
 

01 05 04 
 

 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 
 

01 05 08 
 

 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 
 

02 
 

 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
przetwórstwa żywności 
 

02 01 
 

 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa 
 

02 01 01 
 

 Osady z mycia i czyszczenia 
 

02 01 02 
 

 Odpadowa tkanka zwierzęca 
 

02 01 03 
 

 Odpadowa masa roślinna 
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02 01 04 
 

 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 
 

02 01 06 
 

 Odchody zwierzęce 
 

02 01 07 
 

 Odpady z gospodarki leśnej 
 

02 01 83 
 

 Odpady z upraw hydroponicznych 
 

02 02 
 

 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego 
 

02 02 01 
 

 Odpady z mycia i przygotowywania surowców 
 

02 02 02 
 

 Odpadowa tkanka zwierzęca 
 

02 02 03 
 

 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 
 

02 02 04 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
 

02 02 82 
 

 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 
 

02 03 
 

 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, 
w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz 
przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i 
fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) 
 

02 03 01 
 

 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 
 

02 03 02 
 

 Odpady konserwantów 
 

02 03 03 
 

 Odpady poekstrakcyjne 
 

02 03 04 
 

 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 
 

02 03 05 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
 

02 03 80 
 

 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) 
 

02 03 81 
 

 Odpady z produkcji pasz roślinnych 
 

02 03 82 
 

 Odpady tytoniowe 
 

02 04 
 

 Odpady z przemysłu cukrowniczego 
 

02 04 01 
 

 Osady z oczyszczania i mycia buraków 
 

02 04 02 
 

 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 
 

02 04 03 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
 

02 04 80 
 

 Wysłodki 
 

02 05 
 

 Odpady z przemysłu mleczarskiego 
 

02 05 01 
 

 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 
 

02 05 02 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
 

02 05 80 
 

 Odpadowa serwatka 
 

02 06 
 

 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego 
 

02 06 01 
 

 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 
 

02 06 02 
 

 Odpady konserwantów 
 

02 06 03 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
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02 06 80 
 

 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 
 

02 07 
 

 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) 
 

02 07 01 
 

 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 
 

02 07 02 
 

 Odpady z destylacji spirytualiów 
 

02 07 03 
 

 Odpady z procesów chemicznych 
 

02 07 04 
 

 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 
 

02 07 05 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
 

02 07 80 
 

 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 
 

03 
 

 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 
 

03 01 
 

 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli 
 

03 01 01 
 

 Odpady kory i korka 
 

03 01 05 
 

 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 
 

03 01 81 
 

 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 
 

03 01 82 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
 

03 03 
 

 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury 
 

03 03 01 
 

 Odpady z kory i drewna 
 

03 03 02 
 

 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 
 

03 03 05 
 

 Szlamy z odbarwiania makulatury 
 

03 03 07 
 

 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 
 

03 03 10 
 

 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 
 

03 03 11 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 
 

03 03 80 
 

 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem 
 

03 03 81 
 

 Szlamy z innych procesów bielenia 
 

04 
 

 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 
 

04 01 
 

 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego 
 

04 01 01 
 

 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 
 

04 01 02 
 

 Odpady z wapnienia 
 

04 01 05 
 

 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu 
 

04 01 07 
 

 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 
 

04 01 09 
 

 Odpady z polerowania i wykańczania 
 

04 02 
 

 Odpady z przemysłu tekstylnego 
 

04 02 09 
 

 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 
 

04 02 10 
 

 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 
 

04 02 20  Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 
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04 02 21 
 

 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 
 

04 02 22 
 

 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 
 

04 02 80 
 

 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 
 

05 
 

 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla 
 

05 01 
 

 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej 
 

05 01 13 
 

 Osady z uzdatniania wody kotłowej 
 

05 01 14 
 

 Odpady z kolumn chłodniczych 
 

05 01 16 
 

 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej 
 

05 06 
 

 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla 
 

05 06 04 
 

 Odpady z kolumn chłodniczych 
 

05 07 
 

 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego 
 

05 07 02 
 

 Odpady zawierające siarkę 
 

06 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 
 

06 03 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali 
 

06 03 14 
 

 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 
 

06 03 16 
 

 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 
 

06 05 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
 

06 05 02* 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
 

06 05 03 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 
 

06 06 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów 
przetwórstwa siarki i odsiarczania 
 

06 06 03 
 

 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 
 

06 09 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów 
przetwórstwa fosforu 
 

06 09 04 
 

 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 
 

06 09 81 
 

 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04) 
 

06 11 
 

 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych 
 

06 11 83 
 

 Odpadowy siarczan żelazowy 
 

07 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 
 

07 01 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii 
organicznej 
 

07 01 11* 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
 

07 01 12 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 
 

07 02 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien 
syntetycznych
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07 02 11* 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
 

07 02 12 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 
 

07 02 13 
 

 Odpady tworzyw sztucznych 
 

07 02 15 
 

 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 
 

07 02 17 
 

 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 
 

07 02 80 
 

 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 
 

07 03 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z 
wyłączeniem podgrupy 06 11) 
 

07 03 11* 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
 

07 03 12 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 
 

07 04 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 
02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów 
 

07 04 11* 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
 

07 04 12 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 
 

07 05 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków 
 

07 05 11* 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
 

07 05 12 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 
 

07 05 14 
 

 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 
 

07 06 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków 
dezynfekujących i kosmetyków 
 

07 06 11* 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
 

07 06 12 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 
 

07 06 80 
 

 Ziemia bieląca z rafinacji oleju 
 

07 07 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych 
 

07 07 11* 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
 

07 07 12 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 
 

08 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 
ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 
 

08 01 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 
 

08 01 12 
 

 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 
 

08 01 14 
 

 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 
 

08 01 16 
 

 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 
 

08 01 18 
 

 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 
 

08 02 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych) 
 

08 02 01 
 

 Odpady proszków powlekających 
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08 02 02 
 

 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne 
 

08 02 03 
 

 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne 
 

08 03 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 
 

08 03 07 
 

 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie 
 

08 03 08 
 

 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 
 

08 04 
 

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji 
wodoszczelnej) 
 

08 04 10 
 

 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 
 

09 
 

 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 
 

09 01 
 

 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 
 

09 01 08 
 

 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra 
 

09 01 10 
 

 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii 
 

10 
 

 Odpady z procesów termicznych 
 

10 01 
 

 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) 
 

10 01 01 
 

 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 
 

10 01 03 
 

 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej 
 

10 01 05 
 

 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 
 

10 01 18* 
 

 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 01 19 
 

 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05,10 01 07 i 10 01 18 
 

10 01 20* 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 01 21 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 
 

10 01 22* 
 

 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 01 23 
 

 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 
 

10 01 24 
 

 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 
 

10 01 25 
 

 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni 
 

10 01 26 
 

 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 
 

10 01 81 
 

 Mikrosfery z popiołów lotnych 
 

10 01 82 
 

 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i 
półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 
 

10 02 
 

 Odpady z hutnictwa żelaza i stali 
 

10 02 01 
 

 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 
 

10 02 02 
 

 Nieprzerobione żużle z innych procesów 
 

10 02 07* 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 02 08 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 
 

10 02 10  Zgorzelina walcownicza 
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10 02 12 
 

 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 
 

10 02 13* 
 

 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 02 14 
 

 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 
 

10 02 15 
 

 Inne szlamy i osady pofiltracyjne 
 

10 02 80 
 

 Zgary z hutnictwa żelaza 
 

10 03 
 

 Odpady z hutnictwa aluminium 
 

10 03 02 
 

 Odpadowe anody 
 

10 03 05 
 

 Odpady tlenku glinu 
 

10 03 16 
 

 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 
 

10 03 18 
 

 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 
 

10 03 19* 
 

 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 03 20 
 

 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 
 

10 03 21* 
 

 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 03 22 
 

 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 
 

10 03 24 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 
 

10 03 25* 
 

 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 03 28 
 

 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27 
 

10 03 30 
 

 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 
 

10 04 
 

 Odpady z hutnictwa ołowiu 
 

10 04 10 
 

 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 
 

10 05 
 

 Odpady z hutnictwa cynku 
 

10 05 01 
 

 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) 
 

10 05 04 
 

 Inne cząstki i pyły 
 

10 05 05* 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
 

10 05 11 
 

 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 
 

10 05 80 
 

 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 
 

10 06 
 

 Odpady z hutnictwa miedzi 
 

10 06 01 
 

 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 
 

10 06 02 
 

 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 
 

10 06 10 
 

 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 
 

10 06 80 
 

 Żużle szybowe i granulowane 
 

10 07 
 

 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny 
 

10 07 01 
 

 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 
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10 07 02 
 

 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 
 

10 07 03 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
 

10 07 08 
 

 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 
 

10 08 
 

 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych 
 

10 08 04 
 

 Cząstki i pyły 
 

10 08 11 
 

 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 
 

10 08 13 
 

 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 
 

10 08 15* 
 

 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 08 16 
 

 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 
 

10 08 20 
 

 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 
 

10 09 
 

 Odpady z odlewnictwa żelaza 
 

10 09 03 
 

 Żużle odlewnicze 
 

10 09 06 
 

 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 
 

10 09 08 
 

 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 
 

10 09 09* 
 

 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 09 10 
 

 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 
 

10 09 14 
 

 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 
 

10 09 16 
 

 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 
 

10 10 
 

 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych 
 

10 10 03 
 

 Zgary i żużle odlewnicze 
 

10 10 08 
 

 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 
 

10 10 09* 
 

 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 10 10 
 

 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 
 

10 10 12 
 

 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 
 

10 10 14 
 

 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 
 

10 10 16 
 

 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 
 

10 11 
 

 Odpady z hutnictwa szkła 
 

10 11 03 
 

 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 
 

10 11 05 
 

 Cząstki i pyły 
 

10 11 10 
 

 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 
 

10 11 13* 
 

 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 11 14 
 

 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 
 

10 11 15* 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 11 16  Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 
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10 11 18 
 

 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 
 

10 11 19* 
 

 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 11 20 
 

 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 
 

10 11 80 
 

 Szlamy fluorokrzemianowe 
 

10 12 
 

 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, 
płytek i produktów konstrukcyjnych) 
 

10 12 01 
 

 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 
 

10 12 03 
 

 Cząstki i pyły 
 

10 12 05 
 

 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 
 

10 12 06 
 

 Zużyte formy 
 

10 12 08 
 

 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 
 

10 12 09* 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 12 10 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 
 

10 12 11* 
 

 Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie 
 

10 12 12 
 

 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 
 

10 12 13 
 

 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków 
 

10 12 99 
 

 Inne niewymienione odpady 
 

10 13 
 

 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów 
 

10 13 01 
 

 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 
 

10 13 04 
 

 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 
 

10 13 06 
 

 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) 
 

10 13 07 
 

 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 
 

10 13 10 
 

 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 
 

10 13 11 
 

 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 
 

10 13 12* 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 
 

10 13 13 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 
 

10 13 14 
 

 Odpady betonowe i szlam betonowy 
 

10 13 80 
 

 Odpady z produkcji cementu 
 

10 13 81 
 

 Odpady z produkcji gipsu 
 

10 13 82 
 

 Wybrakowane wyroby 
 

10 80 
 

 Odpady z produkcji żelazostopów 
 

10 80 01 
 

 Żużle z produkcji żelazokrzemu 
 

10 80 02 
 

 Pyły z produkcji żelazokrzemu 
 

10 80 03  Żużle z produkcji żelazochromu 
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10 80 04 
 

 Pyły z produkcji żelazochromu 
 

10 80 05 
 

 Żużle z produkcji żelazomanganu 
 

10 80 06 
 

 Pyły z produkcji żelazomanganu 
 

11 
 

 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów 
hydrometalurgii metali nieżelaznych 
 

11 01 
 

 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, 
wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania) 
 

11 01 08* 
 

 Osady i szlamy z fosforanowania 
 

11 01 09* 
 

 Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne 
 

11 01 10 
 

 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 
 

11 01 13* 
 

 Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 
 

11 01 14 
 

 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 
 

11 01 15* 
 

 Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne 
 

11 01 16* 
 

 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 
 

11 05 
 

 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania 
 

11 05 03* 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
 

11 05 04* 
 

 Zużyty topnik 
 

12 
 

 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 
 

12 01 
 

 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 
 

12 01 05 
 

 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 
 

12 01 12* 
 

 Zużyte woski i tłuszcze 
 

12 01 13 
 

 Odpady spawalnicze 
 

12 01 14* 
 

 Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 
 

12 01 15 
 

 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 
 

12 01 16* 
 

 Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 
 

12 01 17 
 

 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 
 

12 01 21 
 

 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 
 

15 
 

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

15 02 
 

 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 
 

15 02 03 
 

 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 
15 02 02 
 

16 
 

 Odpady nieujęte w innych grupach 
 

16 01 
 

 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, 
przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 
 

16 01 12  Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 
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16 02 
 

 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
 

16 02 16 
 

 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 
 

16 03 
 

 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku 
 

16 03 03* 
 

 Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
 

16 03 04 
 

 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 
 

16 03 05* 
 

 Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
 

16 03 06 
 

 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 
 

16 03 80 
 

 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 
 

16 07 
 

 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) 
 

16 07 08* 
 

 Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 
 

16 07 09* 
 

 Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 
 

16 11 
 

 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe 
 

16 11 01* 
 

 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje 
niebezpieczne 
 

16 11 02 
 

 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 
01 
 

16 11 03* 
 

 Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne 
 

16 11 04 
 

 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 
 

16 11 05* 
 

 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne 
 

16 11 06 
 

 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 
 

16 80 
 

 Odpady różne 
 

16 80 01 
 

 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 
 

16 81 
 

 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych 
 

16 81 01* 
 

 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 
 

16 81 02 
 

 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 
 

16 82 
 

 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych 
 

16 82 01* 
 

 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 
 

16 82 02 
 

 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 
 

17 
 

 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę 
i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 
 

17 01 
 

 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 
 

17 01 01 
 

 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
 

17 01 02 
 

 Gruz ceglany 
 

17 01 03 
 

 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
 

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
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 wymienione w 17 01 06 
 

17 01 80 
 

 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
 

17 01 81 
 

 Odpady z remontów i przebudowy dróg 
 

17 01 82 
 

 Inne niewymienione odpady 
 

17 02 
 

 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 
 

17 02 01 
 

 Drewno 
 

17 02 02 
 

 Szkło 
 

17 02 03 
 

 Tworzywa sztuczne 
 

17 03 
 

 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 
 

17 03 80 
 

 Odpadowa papa 
 

17 04 
 

 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 
 

17 04 11 
 

 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 
 

17 05 
 

 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 
 

17 05 04 
 

 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
 

17 05 06 
 

 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 
 

17 05 07* 
 

 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 
 

17 05 08 
 

 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 
 

17 06 
 

 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
 

17 06 01* 
 

 Materiały izolacyjne zawierające azbest 
 

17 06 03* 
 

 Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 
 

17 06 04 
 

 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
 

17 06 05* 
 

 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
 

17 08 
 

 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 
 

17 08 01* 
 

 Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
 

17 08 02 
 

 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 
 

17 09 
 

 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 
 

17 09 04 
 

 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
 

19 
 

 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania 
wody pitnej i wody do celów przemysłowych 
 

19 01 
 

 Odpady z termicznego przekształcania odpadów 
 

19 01 11* 
 

 Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 
 

19 01 12 
 

 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 
 

19 01 18 
 

 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 
 

19 01 19 
 

 Piaski ze złóż fluidalnych 
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19 02 
 

 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja) 
 

19 02 03 
 

 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne 
 

19 02 06 
 

 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 
 

19 03 
 

 Odpady stabilizowane lub zestalone (3) 
 

19 03 04* 
 

 Odpady niebezpieczne częściowo(4) stabilizowane 
 

19 03 05 
 

 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 
 

19 03 06* 
 

 Odpady niebezpieczne zestalone 
 

19 03 07 
 

 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 
 

19 04 
 

 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania 
 

19 04 01 
 

 Zeszklone odpady 
 

19 05 
 

 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania) 
 

19 05 01 
 

 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 
 

19 05 02 
 

 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 
 

19 05 03 
 

 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 
 

19 05 99 
 

 Inne niewymienione odpady 
 

19 06 
 

 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów 
 

19 06 04 
 

 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 
 

19 06 06 
 

 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 
 

19 08 
 

 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach 
 

19 08 01 
 

 Skratki 
 

19 08 02 
 

 Zawartość piaskowników 
 

19 08 05 
 

 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 
 

19 08 06* 
 

 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 
 

19 08 07* 
 

 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 
 

19 08 11* 
 

 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 
 

19 08 12 
 

 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 
 

19 08 13* 
 

 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 
 

19 08 14 
 

 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 
 

19 09 
 

 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 
 

19 09 01 
 

 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 
 

19 09 02 
 

 Osady z klarowania wody 
 

19 09 03 
 

 Osady z dekarbonizacji wody 
 

19 09 04 
 

 Zużyty węgiel aktywny 
 

19 09 05  Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 
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19 09 06 
 

 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 
 

19 09 99 
 

 Inne niewymienione odpady 
 

19 11 
 

 Odpady z regeneracji olejów 
 

19 11 06 
 

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 
 

19 12 
 

 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w 
innych grupach 
 

19 12 09 
 

 Minerały (np. piasek, kamienie) 
 

19 12 11* 
 

 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 
niebezpieczne 
 

19 12 12 
 

 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 
11 
 

19 13 
 

 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych 
 

19 13 01* 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 
 

19 13 02 
 

 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 
 

19 13 03* 
 

 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 
 

19 13 04 
 

 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 
 

19 13 05* 
 

 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 
 

19 13 06 
 

 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 
 

20 
 

 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 
 

20 02 
 

 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 
 

20 02 02 
 

 Gleba i ziemia, w tym kamienie 
 

20 02 03 
 

 Inne odpady nieulegające biodegradacji 
 

20 03 
 

 Inne odpady komunalne 
 

20 03 01 
 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
 

20 03 02 
 

 Odpady z targowisk 
 

20 03 03 
 

 Odpady z czyszczenia ulic i placów 
 

20 03 04 
 

 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 
 

20 03 06 
 

 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
 

20 03 07 
 

 Odpady wielkogabarytowe 
 

20 03 99 
 

 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 
 

 
___________ 
1) Kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia ……………………… r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr ……, poz. ……….). 
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UZASADNIENIE 
 
 

Zaproponowana regulacja pokrywa się z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane 

w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595), wydanego na podstawie delegacji zawartej 

w art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 

poz. 1243, z późn. zm.). 

W § 1 określono, że w sposób nieselektywny mogą być składowane wyłącznie odpady 

wymienione w załączniku do rozporządzenia. Jednocześnie, w § 2 wprowadzono 

uszczegółowienie powyższego przepisu poprzez określenie, jakie grupy, podgrupy oraz rodzaje 

odpadów mogą być ze sobą składowane. Dopuszczalność nieselektywnego składowania odpadów 

została określona tak, aby nie powodować zwiększenia negatywnego oddziaływania 

wyszczególnionych odpadów na środowisko. 

Uzupełnieniem powyższych przepisów jest załącznik do rozporządzenia, który zawiera 

szczegółowe wyliczenie grup, podgrup oraz rodzajów odpadów, na podstawie którego należy 

określać dopuszczalność nieselektywnego składowania odpadów. 

Regulacja podlega notyfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Cel regulacji 
 

Celem regulacji jest wypełnienie, zawartej w art. 120 ust. 3 ustawy o odpadach, delegacji 

dla ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, do wydania rozporządzenia określającego rodzaje odpadów, które mogą być 

składowane w sposób nieselektywny. 

 
 

2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
 
 Rozporządzenie oddziałuje na wytwarzających odpady, prowadzących działalność 

w zakresie odbierania odpadów oraz na podmioty prowadzące składowiska odpadów. 

 
 
3. Konsultacje 
 
 Projekt rozporządzenia, zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Gospodarki oraz przesłany do partnerów społecznych. 

 
 
4. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 
 Brak wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 
5. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 
 
 Brak wpływu na rynek pracy. 
 
 
6. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 
 Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w zakresie zmian, 

w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji. 
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7. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 
 
 Brak wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
 
8. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 
 
 Brak wpływu na ochronę środowiska w zakresie zmian, w stosunku do poprzednio 

obowiązującej regulacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/04-kt 



Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) 
 

z dnia                                     
 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, prowadzenia i zamknięcia, 

jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów oraz w sprawie zakresu, 
czasu, częstotliwości oraz sposobu i warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 

 
 

Na podstawie art. 123 ust. 6 ustawy z dnia …… o odpadach (Dz. U……, poz…..) zarządza się, 
co następuje:   

 
§ 1. Wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, prowadzenia i zamknięcia składowiska 

odpadów zapewniają bezpieczne dla zdrowia ludzi i dla środowiska składowanie odpadów, a w 
szczególności zapobiegają zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi 
oraz powietrza. 
 

§ 2. 1. Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane:  

1) w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, UZWP);  
2) na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody;  
3) na obszarach lasów ochronnych;  
4) w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, 

bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawędziowych, na obszarach 
bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów prawa wodnego;  

5) w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych, oraz 
zagrożonych lawinami;  

6) na terenach o nachyleniu powyżej 10°;  
7) na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych uskokami, 

spękanych lub uszczelinowaconych;  
8) na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych;  
9) na glebach klas bonitacji I-II;  
10) na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód 

górniczych;  
11) na obszarach ochrony uzdrowiskowej;  
12) na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych;  
13) na obszarach określonych w przepisach odrębnych.  
2. Składowiska odpadów obojętnych nie mogą być lokalizowane na obszarach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1-6 i 13.  
3. Minimalna odległość składowiska odpadów niebezpiecznych lub składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego 
i budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, mierzona  
od krawędzi kwatery składowiska odpadów, ustalana jest zgodnie z raportem o oddziaływaniu 
składowiska odpadów na środowisko.  

4. Wymagania określone w ust. 1-3 stosuje się także w przypadku rozbudowy składowisk 
odpadów. 

 
§ 3. 1. Na obszarze planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia przeprowadza się 

badania hydrologiczne i geologiczne. Wyniki badań hydrologicznych oraz wyniki badań 

                                                 
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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geologicznych, wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących projektu 
prac geologicznych, oraz opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, 
zgodną z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej i hydrogeologicznej, dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu dla składowiska odpadów.  

2. Zakres badań hydrologicznych powinien uwzględniać:  
1) inwentaryzację wszystkich cieków powierzchniowych i wód penetrujących obszar 

planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia i naniesienie ich na mapę w skali 1:5 000; prace 
te należy wykonać w najmniej korzystnych warunkach hydrologicznych, tj. w okresie wysokich 
stanów wód;  

2) wykonanie bilansu hydrologicznego ilości wód wchodzących i wychodzących ze składowiska 
odpadów w trakcie jego eksploatacji, obejmującego następujące elementy:  

a) średnią roczną wieloletnią wielkość opadów na podstawie danych z najbliżej położonej stacji 
opadowej,  

b) roczną wielkość najwyższego opadu z okresu ostatnich 30 lat, na podstawie danych z najbliżej 
położonej stacji opadowej,  

c) przypuszczalną ilość wody zawartej w przewidzianych do składowania odpadach,  
d) przypuszczalną ilość wody, jaka może być wchłonięta przez składowane odpady,  
e) parowanie terenowe.  
3. Zakres badań geologicznych powinien uwzględniać:  
1) rozpoznanie budowy geologicznej terenu planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia 

na podstawie co najmniej 5 otworów badawczych o głębokości wystarczającej do zbadania warstwy 
wodonośnej i warstwy izolującej, z tym że minimalna ilość rdzeniowanych otworów badawczych 
powinna wynosić 1 otwór na 1 ha badanego terenu;  

2) pobranie próbek oraz wykonanie analizy uziarnienia oraz laboratoryjnego oznaczenia 
współczynnika filtracji k i każdej warstwy stanowiącej wydzielenie litologiczne;  

3) przeprowadzenie obserwacji hydrogeologicznych oraz wykonanie polowych pomiarów 
współczynnika filtracji k w każdym otworze badawczym;  

4) zbadanie przestrzennej budowy górotworu w obszarze planowanego składowiska odpadów i 
jego otoczenia za pomocą metod geofizycznych, w szczególności metodą elektrooporową lub metodą 
sejsmiczną;  

5) ustalenie pojemności sorpcyjnej gruntu.  
4. Przepisów ust. 1 dotyczących badań hydrologicznych oraz ust. 2 nie stosuje się  

do składowisk odpadów obojętnych. 
 
§ 4. 1. Składowisko odpadów lokalizuje się tak, aby miało naturalną barierę geologiczną, 

uszczelniającą podłoże i ściany boczne.  
2. Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej 

wynosi:  
1) dla składowiska odpadów niebezpiecznych - miąższość nie mniejsza niż 5 m, współczynnik 

filtracji k  1,0 x 10[-9] m/s;  
2) dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - miąższość nie mniejsza niż 1 

m, współczynnik filtracji k 1,0 x 10[-9] m/s;  
3)  dla składowiska odpadów obojętnych - miąższość nie mniejsza niż 1 m, współczynnik 

filtracji k 1,0 × 10-7m/s.  
3. Bariera geologiczna powinna mieć rozciągłość poziomą przekraczającą obszar 

projektowanego składowiska odpadów.  
4. Przewidywany najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych powinien być co 

najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska.  
5. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków określonych w ust. 2-

4, stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą 
przepuszczalność nie większą niż określona w ust. 2, którą wykonuje się w taki sposób, by procesy 
osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.  
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6. Pomiary współczynnika filtracji k naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej wykonuje się 
co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedną polową, zależnie od warunków geologiczno-
inżynierskich.  

7. Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, 
zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne 
składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu stabilizacji zboczy składowiska.  

 
§ 5. 1. Składowisko odpadów niebezpiecznych oraz składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne wyposaża się w system drenażu wód odciekowych, zaprojektowany w 
sposób zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie prowadzenia składowiska oraz w 
fazie poeksploatacyjnej. 

2. System drenażu wód odciekowych ze składowiska odpadów umożliwiający konserwację i 
kontrolę jego stanu wykonuje się powyżej izolacji syntetycznej, o której mowa w § 5 ust. 7. System 
ten składa się z warstwy drenażowej wykonanej z materiału żwirowo-piaszczystego lub innych 
materiałów o podobnych właściwościach o wartości współczynnika filtracji k > 1,0 × 10-4 m/s i 
miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m; w warstwie drenażowej umieszcza się system 
drenażu głównego odprowadzającego wody odciekowe do głównego kolektora. 

3. Zbocza składowiska odpadów wyposaża się w system drenażu umożliwiający spływ wód 
odciekowych do głównego systemu drenażu. 

 
§ 6. 1. W przypadku wydzielenia na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

części przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych, część tę wyposaża się w odrębny 
system drenażu.  

2. Część przeznaczoną do składowania odpadów niebezpiecznych na składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne wykonuje się w sposób uniemożliwiający kontakt odpadów 
niebezpiecznych z innymi odpadami.  

 
§ 7. 1. Wokół składowiska odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne umieszcza się zewnętrzny system rowów drenażowych uniemożliwiający dopływ wód 
powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli z przeprowadzonych badań, o których mowa w § 4, 
wynika, że zewnętrzny system rowów drenażowych nie jest konieczny.  

 
§ 8. 1. Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających 

biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego.  
2. Gaz składowiskowy oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to 

niemożliwe - spala w pochodni.  
 
§ 9. Składowisko odpadów wykonuje się w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów. 
 
§ 10. 1. Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów, w celu 

ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów  
w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, 
oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów.  

2. Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 10 m.  
3. Dla składowisk odpadów, na których składowane są wyłącznie odpady inne niż komunalne, 

konieczność wykonania pasa zieleni, jego szerokość i usytuowanie uzależnia się od uciążliwości i 
lokalizacji składowiska.  

 
§ 11. Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających 

biodegradacji, wyposaża się w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających 
obiekt. 
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§ 12. Składowisko odpadów wyposaża się w system umożliwiający pomiar masy odpadów 
przyjmowanych na składowisko, w szczególności składowisko odpadów, na które odpady dostarczane 
są transportem kołowym, wyposaża się w wagę samochodową. 

 
§ 13. Prowadzenie składowiska odpadów powinna zapewniać: 
1) ograniczenie powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na oddziaływanie 

warunków atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia powietrza,  
w tym rozwiewania odpadów;  

2) przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów;  
3) gromadzenie wód odciekowych i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich 

przyjęcie na oczyszczalnię ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi.  
4) stateczność geotechniczną składowanych odpadów.  
 
§ 14.  1. Wody odciekowe ze składowisk odpadów niebezpiecznych oraz ze składowisk odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne gromadzi się w specjalnych zbiornikach lub bezpośrednio 
odprowadza się do kanalizacji. 

2. Pojemność zbiorników do gromadzenia wód odciekowych oblicza się na podstawie bilansu 
hydrologicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2. 

3. Na składowiskach, na których składowane są odpady ulegające biodegradacji, dopuszcza się 
wykorzystywanie wód odciekowych do celów technologicznych w ilościach wynikających z rocznego 
bilansu hydrologicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2. 

 
§ 15. 1. Na składowisku odpadów wydziela się kwatery o objętości określonej w projekcie 

budowlanym składowiska odpadów.  
2. Powierzchnia kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych nie powinna 

przekraczać 2500 m2.  
3. W przypadku składowania odpadów ulegających biodegradacji eksploatację następnej kwatery 

można rozpocząć po uzyskaniu zgody na zamknięcie wydzielonej części składowiska odpadów.  
 

§ 16. 1. Do wykonania warstwy izolacyjnej, o której mowa w art. 128 ust. 4 ustawy z 
dnia……....o odpadach, mogą być użyte materiały będące odpadami lub materiały niebędące 
odpadami. 

2. Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza się zastosowanie następujących rodzajów 
odpadów, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 

1) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,  
2) 17 01 02 Gruz ceglany,  
3) 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,  
4) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,  
5) 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,  
6) 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie  
- pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia…….. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania 
na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z…). 

 
3. Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów odpadów, 

jeżeli na podstawie badań stwierdzono, że spełniają kryteria przewidziane dla odpadów obojętnych 
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia ….. w sprawie kryteriów oraz procedur 
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. 

4. Do wykonywania badań, o których mowa w ust. 3, stosuje się rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia…. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów danego typu. 

5. Odpady, o których mowa w ust. 2 i 3, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu, o ile jest to 
konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwy izolacyjnej. 
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6. Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje się odpadów tego samego rodzaju co rodzaj 
odpadów składowanych na danym składowisku odpadów. 

7. Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy 
izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15 %. 

8. Odpady, o których mowa w ust. 2, mogą być użyte także do budowy tymczasowych dróg 
dojazdowych na składowisku odpadów; szerokość tych dróg nie może przekroczyć 4 m, a grubość 
warstwy użytych odpadów nie może przekroczyć 30 cm. 

9. W przypadku eksploatacji nadpoziomowego składowiska odpadów do budowy skarp, w tym 
obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także wykonywania okrywy rekultywacyjnej 
(biologicznej), dopuszcza się wykorzystanie odpadów, których rodzaje oraz warunki wykorzystania w 
tych celach są określone w załączniku 1 do rozporządzenia. 

 
§ 17. 1. Rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem działań związanych  

z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub 
jego wydzielonej części, w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym 
oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrującą obszar 
składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiającą obserwację wpływu 
składowiska odpadów na środowisko, stosując materiały niebędące odpadami lub odpady, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia ………………. w sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. …, poz……..). 

2. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
niebezpiecznych lub jego części zabezpiecza się je przed infiltracją wód opadowych  
przez uszczelnienie jego powierzchni. 

3. Uszczelnienie, o którym mowa w ust. 2, wykonuje się z następujących warstw, poczynając od 
najniższej:  

1) warstwa ekranująca złożona z warstwy mineralnej o wartości współczynnika filtracji k nie 
większej niż 1 x 10-9m/s oraz izolacji syntetycznej; miąższość warstwy ekranującej wynosi co 
najmniej 0,5 m;  

2) warstwa drenażowa, żwirowo-piaszczysta o wartości współczynnika filtracji k większej niż 1 
x 10-4m/s, z systemem drenów, o miąższości nie mniejszej niż 0,5 m;  

3)  wierzchnia warstwa ziemna o miąższości nie mniejszej niż 1,0 m, z żyzną warstwą gleby 
pozwalającą na wegetację roślin.  

4.  Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne lub składowisku odpadów obojętnych lub ich części, skarpy oraz 
powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez 
wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości 
odpadów. 

5. Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne powinna umożliwić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej.  

 
§ 18. 1. Na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia 
składowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych 
z funkcjonowaniem składowiska.  

2. Okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy 
geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na 
zamknięcie składowiska, wynika, że prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne prac, o których mowa w ust. 1, nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 
środowiska.  

3. Ekspertyza sanitarna, o której mowa w ust. 2, powinna być pozytywnie zaopiniowana przez 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  

 
§ 19. 1. Składowiska odpadów niebezpiecznych lub wydzielone części na terenie składowisk 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów 
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niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 

1) 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest lub  
2) 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest  
- niezawierających substancji niebezpiecznych innych niż azbest w postaci związanej wraz z 

włóknami związanymi czynnikiem wiążącym, w postaci nieprzekształconej, buduje się w specjalnie 
wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.  

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, składuje się w opakowaniu, w którym zostały dostarczone 
na składowisko odpadów. 

3. Przy składowaniu odpadów, o których mowa w ust. 1, należy spełnić następujące wymagania: 
1) każdorazowo po umieszczeniu odpadów na składowisku odpadów ich powierzchnię 

zabezpiecza się przed emisją pyłów przez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi;  
2) na składowisku odpadów lub kwaterze nie prowadzi się robót mogących powodować 

uwolnienie włókien.  
4. Składowanie odpadów, o których mowa w ust. 1, należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej 

poziomu terenu otoczenia; następnie składowisko odpadów wypełnia się ziemią do poziomu terenu. 
5. Na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych częściach na terenie 

składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przeznaczonych do wyłącznego składowania 
odpadów, o których mowa w ust. 1, po wypełnieniu składowiska warstwą ziemi, o której mowa w ust. 
4, na tym terenie nie mogą być budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i 
podziemne ani nie prowadzi się robót naruszających strukturę tego składowiska odpadów. 

6. Jeżeli odpady, o których mowa w ust. 1, są składowane na jednej kwaterze, mają zastosowanie 
przepisy ust. 1-5. 

7. Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1-6, wymagania, o których mowa w § 4 i 5, § 6 
ust. 1, § 7, § 14, § 17 ust. 2 i 3, mogą zostać zmniejszone, w przypadku składowania odpadów, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2, o ile z raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że 
składowisko tych odpadów nie stanowi zagrożenia dla gleby, wód podziemnych i wód 
powierzchniowych. 

 
§ 20. Wymagań określonych w § 2 nie stosuje się do składowisk odpadów, dla których warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

 
§ 21. Wymagań określonych w § 4 nie stosuje się do składowiska odpadów, dla którego 

pozwolenie na budowę wydano przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile 
zarządzający składowiskiem odpadów, prowadząc jego monitoring przez okres nie krótszy niż dwa 
lata, wykaże brak negatywnego oddziaływania składowiska na wody powierzchniowe i podziemne. 

 
§ 22. Wymagań w zakresie minimalnej miąższości oraz wodoprzepuszczalności warstwy 

drenażowej, określonych w § 5 ust. 2, nie stosuje się do składowisk odpadów, dla których pozwolenie 
na budowę wydano przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
 

§ 23. 1. Przepisy rozporządzenia w zakresie monitoringu składowisk odpadów stosuje się  
do składowisk odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2.   

2. Przepisów niniejszego rozporządzenia w zakresie monitoringu składowisk odpadów nie 
stosuje się do:   

1) składowisk odpadów niebezpiecznych, na których składowane są wyłącznie następujące 
rodzaje odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymienione w katalogu odpadów stanowiącym załącznik 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia …………w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.…., 
poz. …), zwanym dalej „katalogiem odpadów”: 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 
oraz 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest;   

2) składowisk odpadów obojętnych.   
 
§ 24. Monitoring składowiska odpadów obejmuje:  
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1) fazę przedeksploatacyjną;  
2) fazę eksploatacji;  
3) fazę poeksploatacyjną. 
 
§ 25. 1. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej ma na celu ocenę stanu wyjściowego (ustalenie 

tła) i polega na:   
1) określeniu średnich danych meteorologicznych właściwych dla lokalizacji składowiska 

odpadów, wynikających z krajowej sieci meteorologicznej;   
2) kontroli poprawności wykonania elementów składowiska odpadów służących do prowadzenia 

monitoringu, w szczególności poprawności wykonania otworów obserwacyjnych dla wód 
podziemnych oraz ustabilizowania reperów geodezyjnych;   

3) pomiarze i ocenie zgodności z przewidywanym w projekcie budowy składowiska odpadów 
poziomem wód podziemnych w wykonanych otworach obserwacyjnych;   

4) wyznaczeniu w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów miejsc poboru prób oraz 
substancji do dalszych badań monitoringowych dla gazu składowiskowego, o ile będzie on 
występował na składowisku odpadów, zgodnie z przewidzianym rodzajem składowanych odpadów;   

5) wyznaczeniu w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów miejsc poboru prób oraz 
parametrów wskaźnikowych do dalszych badań monitoringowych osobno dla wód powierzchniowych, 
odciekowych i podziemnych, zgodnie z przewidzianym rodzajem składowanych odpadów, z 
uwzględnieniem stwierdzonego przed rozpoczęciem eksploatacji składowiska odpadów składu wód 
powierzchniowych i podziemnych; dla wód podziemnych ustala się parametry wskaźnikowe jak dla 
wód odciekowych;   

6) ustaleniu tła geochemicznego wód powierzchniowych i wód podziemnych w miejscach, które 
według zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów są wskazane do monitoringu w 
dalszych fazach.   

2. Dla gazu składowiskowego wymagany jest monitoring następujących substancji:   
1) metan (CH4);   
2) dwutlenek węgla (CO2);   
3) tlen (O2).   
3. Spośród parametrów dla wód powierzchniowych i odciekowych, o których mowa w ust. 1 pkt 

5, dla składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 
wymagany jest monitoring następujących parametrów wskaźnikowych:   

1) odczyn (pH);   
2) przewodność elektrolityczna właściwa.   
4. Dla składowisk przyjmujących odpady komunalne wymagany jest dodatkowo monitoring 

następujących parametrów wskaźnikowych:   
1) ogólny węgiel organiczny (OWO);   
2) zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg);   
3) suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).   
5. Dodatkowe parametry wskaźnikowe dla wód powierzchniowych i odciekowych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 5, mogą zostać wybrane wyłącznie z listy określonej w przepisach dotyczących 
klasyfikacji wód (wartości wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych); 
parametry te powinny być ustalane zgodnie z przewidzianym rodzajem składowanych odpadów.   

6. Badania parametrów wskaźnikowych i substancji, o których mowa w ust. 1, prowadzą 
laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji.   

7. Dla istniejących składowisk odpadów ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.   
 
§ 26. Monitoring w fazie eksploatacji polega na:  
1) badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska 

odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego wskazano stację meteorologiczną 
reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów;   

2) badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych, ustalonych zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 4 i 5,  
w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie składowiskowym;   

3) pomiarze poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych;   
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4) kontroli struktury i składu masy składowiska odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem 
na budowę składowiska odpadów oraz instrukcją prowadzenia składowiska odpadów; obowiązek ten 
nie dotyczy składowisk przyjmujących wyłącznie odpady jednego rodzaju wymienione w katalogu 
odpadów w podgrupie 01 01 Odpady z wydobywania kopalin oraz rodzaju odpadów 01 03 81 Odpady 
z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80;   

5) kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery.   
 
§ 27. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:  
1) badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska 

odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego lub procedury zamknięcia 
składowiska odpadów wskazano stację meteorologiczną reprezentatywną dla lokalizacji składowiska 
odpadów;   

2) pomiarze poziomu wód podziemnych;   
3) kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery;   
4) badaniu parametrów wskaźnikowych, ustalonych zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach 

powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie składowiskowym.   
 
§ 28. 1. Badanie wielkości opadu atmosferycznego odbywa się raz dziennie w fazie eksploatacji i 

fazie poeksploatacyjnej.   
2. Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalną częstotliwość badań wód 

powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych 
fazach eksploatacji składowiska odpadów określa załącznik 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 
3.  

3. Jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia składowiska 
odpadów wynika, że składowisko nie oddziałuje na środowisko, właściwy organ może zmniejszyć 
częstotliwość badań poszczególnych parametrów wskaźnikowych, o których mowa w § 27 pkt 4, nie 
rzadziej jednak niż raz na 2 lata, a dla przewodności elektrolitycznej właściwej nie rzadziej niż raz na 
rok.   

4. Pomiar wielkości przepływu i składu płynących wód powierzchniowych, o ile występują one 
w bezpośrednim otoczeniu składowiska opadów, odbywa się w nie mniej niż dwóch punktach: jeden 
w górnym biegu każdego cieku, powyżej składowiska odpadów, drugi w dolnym biegu, poniżej 
składowiska odpadów.   

5. Pomiar objętości i składu wód odciekowych odbywa się w każdym miejscu ich gromadzenia, 
przed ich oczyszczeniem.   

6. Jeżeli składowisko odpadów wyposażone jest w instalację oczyszczającą wody odciekowe, w 
każdym miejscu odprowadzania oczyszczonych wód odciekowych ze składowiska odpadów dokonuje 
się pomiaru składu wód odciekowych oczyszczonych w celu kontroli skuteczności procesu 
oczyszczania.   

7. Pomiar emisji gazu składowiskowego odbywa się w reprezentatywnych częściach składowiska 
odpadów, ustalonych w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, w miejscach jego gromadzenia, 
przed wlotem do instalacji oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu 
składowiskowego.   

 
§ 29. 1. Ilość, głębokość oraz sposób budowy otworów do poboru prób oraz badań składu wód 

podziemnych określa szczegółowo pozwolenie na budowę składowiska odpadów; ilość otworów nie 
może być jednak mniejsza niż 3 otwory dla każdego z poziomów wodonośnych, o których mowa  
w ust. 2, z czego jeden powinien znajdować się na dopływie wód podziemnych, dwa pozostałe -  
na przewidywanym odpływie wód podziemnych.   

2. Jeżeli pod składowiskiem odpadów występuje więcej niż jeden poziom wodonośny, w tym 
użytkowe poziomy wodonośne, konieczny jest monitoring poziomów wodonośnych do pierwszego 
użytkowego poziomu wodonośnego włącznie.   

 
§ 30. 1. Przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej powinien być 

badany przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów.   
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2. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów wyznaczany metodami 
geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów, oraz stateczność zboczy określana metodami 
geotechnicznymi.   

3. Przynajmniej raz w roku, w fazie eksploatacji, powinno być prowadzone badanie struktury i 
składu masy składowanych odpadów; celem badania powinno być określenie powierzchni i objętości 
zajmowanej przez odpady oraz struktury składowanych odpadów.   

 
§ 31. 1. Jeżeli zarządzający składowiskiem odpadów wystąpi do właściwego organu o 

rozszerzenie listy odpadów dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów, przed 
zatwierdzeniem instrukcji prowadzenia składowiska odpadów konieczne jest ponowne wykonanie 
oceny stanu wyjściowego z wyznaczeniem parametrów wskaźnikowych oraz, o ile którykolwiek z 
parametrów nie był dotychczas badany, wykonanie analizy próbek z uwzględnieniem występowania 
nowych parametrów wskaźnikowych.   

2. W razie wyznaczenia nowych parametrów wskaźnikowych przepisy § 25 ust. 1 pkt 4-6 stosuje 
się odpowiednio.   

 
§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 
 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r., Nr 61, poz. 549, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz warunków 
prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1588), 
które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska  
z dnia … (Dz. U. ..., poz. ...) 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 
 
 

RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA DO BUDOWY SKARP, W 
TYM OBWAŁOWAŃ, KSZTAŁTOWANIA KORONY SKŁADOWISKA, WYKONYWANIA 

OKRYWY REKULTYWACYJNEJ (BIOLOGICZNEJ) PODCZAS EKSPLOATACJI 
NADPOZIOMOWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW 

Lp.  Kod odpadów1)  Rodzaj odpadów1)  Warunki wykorzystania (odzysku)  

1  2  3  4  

1  01 01 02  Odpady z wydobywania 
kopalin innych niż rudy 
metali  

Wykorzystanie do budowy skarp, w tym 
obwałowań,  
i kształtowania korony składowiska.  
Maksymalna warstwa odpadów użytych 
do budowy skarp i kształtowania korony 
składowiska powinna być mniejsza niż 
25 cm (warunek ten nie dotyczy 
zużytych opon).  
W przypadku wykorzystania zużytych 
opon inne rodzaje  
odpadów mogą być użyte wyłącznie do 
grubości opony poprzez jej 
wypełnienie.  
Zużyte opony mogą być użyte 
wyłącznie jednowarstwowo.  

  01 04 08  Odpady żwiru lub skruszone 
skały inne niż wymienione w 
01 04 07  

  01 04 09  Odpadowe piaski i iły  

  01 04 12  Odpady powstające przy 
płukaniu i oczyszczaniu 
kopalin inne niż wymienione 
w 01 04 07 i 01 04 11  

  01 04 13  Odpady powstające przy 
cięciu i obróbce postaciowej 
skał inne niż wymienione w 
01 04 07  

  01 04 81  Odpady z flotacyjnego 
wzbogacania węgla inne niż 
wymienione w 01 04 80  

  10 09 03  Żużle odlewnicze  

  10 09 06  Rdzenie i formy odlewnicze 
przed procesem odlewania 
inne niż wymienione w 10 09 
05  

  10 09 08  Rdzenie i formy odlewnicze 
po procesie odlewania inne 
niż wymienione w 10 09 07  

  10 09 10  Pyły z gazów odlotowych 
inne niż wymienione w 10 09 
09  

  10 09 12  Inne cząstki stałe niż 
wymienione w 10 09 11  
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  10 10 06  Rdzenie i formy odlewnicze 
przed procesem odlewania 
inne niż wymienione w 10 10 
05  

  10 10 08  Rdzenie i formy odlewnicze 
po procesie odlewania inne 
niż wymienione w 10 10 07  

  10 10 10  Pyły z gazów odlotowych 
inne niż wymienione w 10 10 
09  

  10 12 08  Wybrakowane wyroby 
ceramiczne, cegły, kafle i 
ceramika budowlana (po 
przeróbce termicznej)  

  10 13 82  Wybrakowane wyroby  

  16 01 03  Zużyte opony  

  16 11 04  Okładziny piecowe i 
materiały ogniotrwałe z 
procesów metalurgicznych 
inne niż wymienione w 16 11 
03  

  17 01 01  Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 
remontów  

  17 01 02  Gruz ceglany  

  17 01 03  Odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia  

  17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06  

  ex   
17 01 80  

Tynki  

  ex  
1701 81  

Elementy betonowe i 
kruszywa niezawierające 
asfaltu  

  17 05 08  Tłuczeń torowy (kruszywo) 
inny niż wymieniony w 17 
05 07  

  19 09 02  Osady z klarowania wody  

  19 12 09  Minerały (np. piasek, 
kamienie)  

2  01 04 12  Odpady powstające przy Wykorzystanie do wykonywania 
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płukaniu i oczyszczaniu 
kopalin inne niż wymienione 
w 01 04 07 i 01 04 11  

okrywy rekultywacyjnej (biologicznej), 
przy czym grubość warstwy 
stosowanych odpadów powinna być 
uzależniona od planowanych obsiewów 
lub nasadzeń. Grubość ta nie może 
przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń 
niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń 
drzewiastych. Odpady o kodach: 10 01 
01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed 
wykorzystaniem należy wymieszać w 
proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami 
ściekowymi.  

  02 03 80  Wytłoki, osady i inne odpady 
z przetwórstwa produktów 
roślinnych (z wyłączeniem 
02 03 81)  

  02 07 80  Wytłoki, osady moszczowe i 
pofermentacyjne, wywary  

  10 01 01  Żużle, popioły paleniskowe i 
pyły z kotłów (z 
wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04)  

  10 01 02  Popioły lotne z węgla  

  10 01 15  Popioły paleniskowe, żużle i 
pyły z kotłów ze 
współspalania inne niż 
wymienione w 10 01 14  

  10 01 80  Mieszanki popiołowo-
żużlowe z mokrego 
odprowadzania odpadów 
paleniskowych  

  17 05 04  Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03  

  17 05 06  Urobek z pogłębiania inny 
niż wymieniony w 17 05 05  

  19 05 03  Kompost nieodpowiadający 
wymaganiom (nienadający 
się do wykorzystania)  

  19 08 05  Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe  

  20 02 02  Gleba i ziemia, w tym 
kamienie  

 
 

Objaśnienia:  
1) Podane są zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia ……….. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U.……, poz……..).  
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Załącznik nr 2 
 

 
 

ZAKRES PARAMETRÓW WSKAŹNIKOWYCH ORAZ MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ 
BADAŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH, PODZIEMNYCH ORAZ GAZU 

SKŁADOWISKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH EKSPLOATACJI 
SKŁADOWISKA ODPADÓW 

 
             
    Częstotliwość pomiarów   

  Lp.  Mierzony parametr  Faza  Faza  Faza   

      przedeksploatacyjna eksploatacji  poeksploatacyjna  

  1  Wielkość przepływu wód 
powierzchniowych  

jednorazowo  co 3 miesiące  co 6 miesięcy   

  2  Skład wód powierzchniowych  jednorazowo  co 3 miesiące  co 6 miesięcy   

  3  Objętość wód odciekowych  brak  co 1 miesiąc  co 6 miesięcy   

  4  Skład wód odciekowych  brak  co 3 miesiące  co 6 miesięcy   

  5  Poziom wód podziemnych  jednorazowo  co 3 miesiące  co 6 miesięcy   

  6  Skład wód podziemnych  jednorazowo  co 3 miesiące  co 6 miesięcy   

  7  Emisja gazu składowiskowego  brak  co 1 miesiąc  co 6 miesięcy   

  8  Skład gazu składowiskowego  brak  co 1 miesiąc  co 6 miesięcy   
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UZASADNIENIE 

 
 

Niniejszy projekt rozporządzenia Rady Ministrów stanowi realizację upoważnienia 

zawartego w art. 123 ust. 6 ustawy o odpadach. 

 

Nowa ustawa stanowi transpozycję nie tylko dyrektywy 2008/98/WE, ale również 

niektórych przepisów innych dyrektyw, w tym dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 

r. Wprowadzenie nowej ustawy wymaga również jednoczesnego wydania rozporządzeń realizujących 

upoważnienia zawarte w projekcie nowej ustawy o odpadach. Stąd powstała konieczność wydania 

rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 

składowisk odpadów oraz w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia 

monitoringu składowisk odpadów, które stanowi połączenie dwóch dotychczas obowiązujących 

rozporządzeń: Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne 

typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia 

monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 i Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1588). 

 

Niniejszy projekt rozporządzenia nie zawiera żadnych merytorycznych zmian w stosunku 

do ww. rozporządzeń. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
 
 
1. Cel wprowadzenia regulacji 
 

Podstawowym celem wprowadzenia niniejszego projektu rozporządzenia jest konieczność 

wydania nowych rozporządzeń realizujących upoważnienia zawarte w projekcie nowej ustawy  

o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3). 

 

2. Podmioty, na które będzie oddziaływać regulacja  

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie oddziaływał na żadne podmioty, z tego 

względu, że stanowi przeniesienie obowiązujących do tej pory rozporządzeń Ministra Środowiska z 

dnia 23 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 

eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. 

U. Nr 61, poz. 549, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w 

sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. 

U. Nr 220, poz. 1858 i Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1588). 

 

 
2. Konsultacje 

 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia  

19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn.zm.) zostanie 

poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury legislacyjnej. Projekt przedmiotowego 

rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.  

Lista podmiotów, do których projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach 

konsultacji społecznych jest zamieszczona poniżej: 

1. Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, 

Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, 

Wrocław, Zielona Góra, 

2. Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, 

3. Marszałkowie Województw, 

4. Główny Urząd Statystyczny, 

5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
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6. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

8. NSZZ „Solidarność”, 

9. OPZZ, 

10. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

11. Konfederacja Pracodawców Polskich, 

12. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 

13. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

14. Centrum Prawa Ekologicznego,  

15. Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków, 

16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 

17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, 

18. Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław,  

19. Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, 

20. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa, 

21. Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 Warszawa, 

22. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 

23. Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 

24. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44 pok. 324/325, 00-024 Warszawa, 

25. Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 99-300 

Kutno, 

26. Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, 00-511 

Warszawa, 

27. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, 

28. Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, 40-053 Katowice, 

29. Fundacja Plastics Europe Polska, Trębacka  4, 00-074 Warszawa. 

 

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
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Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym  

na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

7. Wpływ na ochronę środowiska 

 

Brak wpływu na ochronę środowiska w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-05-dg 
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Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia                                  

 

w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej 

z termicznego przekształcania odpadów2) 

 

Na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U. poz. …) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki techniczne kwalifikowania części 

energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów jako energii z odnawialnego 

źródła energii, w tym: 

1) rodzaje frakcji biodegradowalnych zawartych w odpadach; 

2) warunki  kwalifikowania udziału frakcji biodegradowalnych zawartych w odpadach 

podlegających termicznemu przekształcaniu w spalarniach i we współspalarniach 

odpadów i zaliczonych jako źródło odnawialne w bilansie energetycznym odzysku 

energii w spalarni i współspalarni odpadów. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:  

1) odnawialne źródło energii – odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 3 

pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm. 3)); 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 10 …. r. pod numerem …, 
zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 
z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 
204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 20, str. 337). 
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2) biomasa – biomasę w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 9a 

ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

 

§ 3. Do rodzajów frakcji biodegradowalnych zalicza się następujące frakcje: 

1) frakcję podsitową o granulacji 0 – 20 mm; 

2) odpady kuchenne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ogrodowe 

oraz z terenów zieleni; 

3) drewno; 

4) papier lub tekturę; 

5) tekstylia z włókien naturalnych; 

6) odpady wielomateriałowe, w tym odpady z utrzymania higieny; 

7) skórę. 

 

§ 4.1. Część energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów 

zawierających frakcje, o których mowa w § 3, może być zakwalifikowana jako energia 

z odnawialnego źródła energii, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1)  termicznie przekształcane są odpady zawierające co najmniej jedną z frakcji 

biodegradowalnych; 

2)  w przypadku odpadów komunalnych termicznie przekształcane są zmieszane 

odpady pochodzące wyłącznie z obszarów, na których, zgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, są selektywnie zbierane 

odpady przeznaczone do innych procesów odzysku, w tym do procesów 

recyklingu; 

3)  wartość ryczałtowa udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych  

w energii chemicznej całej masy odpadów, o których mowa w pkt 1, kierowanych 

do termicznego przekształcania osiąga poziom 42 % całości energii odzyskanej 

w wyniku termicznego przekształcenia tych odpadów; 

                                                                                                                                                              
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 
i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 
poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. 
Nr 94, poz. 551,poz. 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208 i Nr 233, poz. 1381. 
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4) wartość, o której mowa w pkt 4, jest wartością kwalifikującą część energii 

odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów, o których mowa w pkt 1,jako 

energii odzyskanej z odnawialnego źródła energii; 

5) prowadzone są badania udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych  

w energii chemicznej całej masy odpadów, o których mowa w pkt 1, kierowanych 

do termicznego przekształcenia, na podstawie metodyki badań potwierdzających 

rzeczywisty udział energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w całkowitej 

energii z termicznego przekształcania odpadów, o których mowa w pkt 1, 

określonej w załączniku do rozporządzenia, zwane dalej „badaniami”; 

6) badania są wykonywane przez laboratoria akredytowane lub posiadające 

certyfikat wdrożonego systemu jakości badań lub uprawnienia do badania 

właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji 

i preparatów nadane w trybie określonym w przepisach o substancjach 

i preparatach chemicznych; 

7) termiczne przekształcenie odpadów, o których mowa w pkt 1, zawierających 

frakcje biodegradowalne odbywa się zgodnie z warunkami określonymi 

w przepisach dotyczących termicznego przekształcania odpadów, 

w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

8) prowadzona jest wiarygodna dokumentacja dotycząca:  

a) ilości i jakości odpadów dostarczonych do procesu termicznego 

przekształcania odpadów w postaci ewidencji odpadów, o której mowa 

w art. … ustawy z dnia…. o odpadach, 

b) wyników badań. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 9, powinna w szczególności zawierać 

końcowy raport z badań, zawierający rzeczywisty udział energii chemicznej frakcji 

biodegradowalnych w energii chemicznej całej masy kierowanych do termicznego 

przekształcenia odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.  

 

§ 5. Badania przeprowadza się raz na 3 lata, w tym w pierwszym roku, w którym 

miałoby nastąpić zakwalifikowanie części energii odzyskanej z termicznego 

przekształcania odpadów jako energii z odnawialnego źródła energii. 
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§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)  

 

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

W porozumieniu 

 

 

MINISTER GOSPODARKI 

                                                 
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskiwanej z termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. Nr 117, poz. 788), które traci moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.  
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Środowiska 

z dnia ... (poz. …)  

 

METODYKA BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH RZECZYWISTY UDZIAŁ ENERGII 

CHEMICZNEJ FRAKCJI BIODEGRADOWALNYCH W CAŁKOWITEJ ENERGII  

Z TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW  

 

 

I. Pobieranie próbek 

1. Próbki odpadów, zwane dalej „próbkami”, pobiera się w spalarni lub we 

współspalarni odpadów z odpadów dostarczanych do spalania.  

2. Odpady, z których pobiera się próbkę, pozyskuje się z losowo wybranego środka 

transportu dostarczającego te odpady po ich wyładunku na utwardzoną 

powierzchnię.  

3. Całą masę wyładowanych odpadów pomniejsza się metodą ćwiartowania przy 

użyciu sprzętu mechanicznego, w szczególności ładowarek i koparek, do 

uzyskania próbki jednostkowej o masie co najmniej 100 kg. 

4. Próbki pobiera się przez okres 12 miesięcy poprzedzających analizę wyników 

badań mających na celu ustalenie rzeczywistego udziału energii chemicznej 

frakcji biodegradowalnych w energii chemicznej całej masy odpadów 

przeznaczonych do termicznego przekształcania. Minimalna liczba próbek, 

pobieranych w tym okresie, wynosi 48, przy założeniu, że w jednym miesiącu 

pobiera się co najmniej 4 próbki.  

5. Po rocznym okresie badań, na podstawie statystycznego opracowania wyników, 

weryfikuje się liczbę pobieranych próbek. W uzasadnionych przypadkach, gdy 

dotychczasowa liczba pobieranych próbek nie będzie wystarczająca dla 

uzyskania wiarygodnego wyniku, zwiększa się liczbę pobieranych próbek.  
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II. Przygotowanie próbek 

1. Każdą próbkę poddaje się przesiewaniu oraz ręcznemu sortowaniu co najmniej 

na następujące frakcje granulometryczne: 

1) frakcja <10 mm; 

2) frakcja 10-20 mm; 

3) frakcja >20 mm. 

2. Frakcję < 10 mm traktuje się jako jednorodną mieszaninę różnych składników, dla 

której nie ma uzasadnienia wyodrębniania poszczególnych frakcji materiałowych. 

3. Frakcję 10-20 mm sortuje się ręcznie na frakcję biodegradowalną (odpady 

kuchenne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ogrodowe oraz z terenów 

zieleni, drewno, papier lub tekturę, tekstylia z włókien naturalnych, odpady 

wielomateriałowe, w tym odpady z utrzymania higieny, skórę) oraz frakcję 

niebiodegradowalną. Przed ręcznym sortowaniem całą frakcję 10-20 mm 

pomniejsza się metodą ćwiartowania do uzyskania próbki o masie około 2 kg. 

4. Frakcja >20 mm może być następnie dzielona na kolejne frakcje 

granulometryczne, w szczególności na: 

1) frakcję 20-40 mm, 

2) frakcję 40-60 mm, 

3) frakcję 60-100 mm, 

4) frakcję powyżej 100 mm 

 - dla uproszczenia sortowania jej na frakcje materiałowe.  

5. Frakcję >20 mm oraz dodatkowe frakcje, jeżeli zostaną z niej wydzielone, sortuje 

się ręcznie na następujące frakcje materiałowe: 

1) odpady kuchenne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ogrodowe 

oraz z terenów zieleni; 

2) papier lub tekturę; 

3) odpady wielomateriałowe, w tym odpady z utrzymania higieny; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) tekstylia; 

6) szkło;  

7) metale; 

8) drewno;  
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9) skórę; 

10)  gumę; 

11)  gruz, odpady budowlane; 

12)  odpady mineralne; 

13)  odpady niebezpieczne. 

6. W dalszej kolejności określa się udział masowy i procentowy poszczególnych 

frakcji w ogólnej masie odpadów.  

 

III. Przeprowadzanie badań 

1. Próbki do badań fizykochemicznych pobiera się przez zmniejszanie próbek frakcji 

materiałowych do masy około 0,5-1 kg metodą ćwiartowania.  

2. Grube frakcje materiałów (>20 mm) rozdrabnia się mechanicznie lub ręcznie do 

ziarna o granulacji poniżej 10 mm dla uzyskania jednorodnej masy przed 

pomniejszaniem w celu poboru próbek.  

3. W próbkach wstępnie rozdrobnionych oznacza się wilgotność i dodatkowo stratę 

prażenia jako parametr kontrolny do oceny wyników pomiaru ciepła spalania.  

4. Dalsze badania składu fizykochemicznego wykonuje się po zmieleniu próbek 

laboratoryjnych do ziarna analitycznego o granulacji 0,2 mm.  

5. Zakres badań fizykochemicznych poszczególnych frakcji materiałowych określa 

tabela 1.  
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Tabela 1. Zakres badań fizykochemicznych poszczególnych frakcji materiałowych1)  

Frakcja 
materiałowa 

Grupa 
Materiałowa 

Wymagana liczba badanych próbek z 48 pobranych próbek dla poszczególnych 
frakcji w celu wykonania następujących badań: 

wOZE
3) Udział

(U) 
[%] 

Wilgotnoś
ć 

(W) 
[% masy] 

Strata 
prażenia
[% sm] 2)

Węgiel 
organiczny 
[% sm] 2) 

Biomasa 
 

[% sm] 2) 

Wodór 
(H) 

[% sm]

Ciepło 
spalania (CS) 

[MJ/kg sm] 

< 10 mm Wyłącznie 
biogenna 

48 48 48 12 12 48 48 1 

10-20 mm Biogenna 48 48 48 12 12 48 48 1 
10-20 mm Niebiogenna 48 48 48 12 12 48 48 0 
Odpady kuchenne 
pochodzenia roślinnego  
lub zwierzęcego, 
ogrodowe  
oraz z terenów zieleni 

Wyłącznie 
biogenna 

48 48 48 12 12 48 48 1 

Papier lub tektura  Wyłącznie 
biogenna 

48 48 48 12 12 48 48 1 

Drewno  Wyłącznie 
biogenna 

48 48 48 12 12 48 48 1 

Skóra Wyłącznie 
biogenna 

48 48 48 12 12 48 48 1 

Tekstylia Biogenna 
i niebiogenna 
palna 

48 48 48 12 12 48 48 0,5 lub 
obliczyć  

Odpady 
wielomateriałowe, w tym 
odpady z utrzymania 
higieny 

Biogenna  
i niebiogenna 
palna 

48 48 48 12 12 48 48 0,4 lub  
obliczyć 

Tworzywa sztuczne Wyłącznie 
niebiogenna 

48 48 48 12 12 48 48 0 

Guma Wyłącznie 
niebiogenna 

48 48 48 12 12 48 48 0 

Uwagi: 
1) Zakres tabeli obejmuje odpady palne.  
2) Badanie dodatkowe (nieobligatoryjne). 
 3) Średnia roczna zawartość biomasy/średnia roczna strata prażenia. 
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IV. Analiza wyników 

1. Po zakończeniu rocznych badań przeprowadza się ocenę i analizę wyników 

badań oraz oblicza się następujące wartości dla każdego badanego parametru 

każdej frakcji materiałowej: 

1) średnia roczna; 

2) odchylenie standardowe; 

3) wskaźnik zmienności. 

 

2. Na podstawie wyników badań określa się wartości opałowe robocze (odpadu 

w stanie surowym) każdej palnej frakcji odpadów według  wzoru: 

 

             WOr = [(1- W x 0,01) (CS- 2441 x 9 x H x 0,01)] – 2441 W/100            

 

gdzie: 

WOr  – oznacza wartość opałową roboczą frakcji odpadów [kJ/kg], 

CS  – oznacza ciepło spalania wysuszonej próbki odpadów [kJ/kg sm], 

W  – oznacza wilgotność odpadów [% masy], 

H  – oznacza zawartość wodoru [% masy], 

2441  – oznacza entalpię parowania wody - 2441 kJ/kg w temperaturze 25 oC. 

 

3. Obliczenia wykonuje się dla każdej próbki, dla której wyznaczono ciepło spalania. 

Na podstawie wyników obliczeń wartości opałowej oblicza się dla każdej frakcji 

następujące wskaźniki:  

1) średnia roczna wartość opałowa każdej frakcji; 

2) odchylenie standardowe; 

3) wskaźnik zmienności.  

 

4. Na podstawie średnich wartości opałowych próbek pobranych ze wszystkich 

badanych frakcji oraz ich średnich rocznych udziałów w masie odpadów, a także 

wartości wskaźnika wOZE oblicza się średni roczny udział energii ze źródeł 

odnawialnych w całkowitej energii ze spalania odpadów według wzoru: 
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   Ebio   +  Ebio + nbio   

 EOZE = ______________________________ x 100, % 

   Ebio   + CEbio + nbio   + CEnbio 

 

gdzie: 

 

1) Ebio – oznacza energię odnawialną ze spalania frakcji zawierających wyłącznie 

części biogenne, dla których wOZE = 1: 

 

Ebio =  M (U<10 x WO<10   + U10 -20 bio  x WO10-20 bio  +  Ukz x WOkz + Upk x WOpk 

+  

Ud x  WOd  + Us x WOs) /100;    

 

2) Ebio + nbio – oznacza odnawialną część energii ze spalania frakcji zawierających 

części biogenne i niebiogenne: 

 

Ebio + nbio  =   M (Uwm x wOZE wm  x WOwm   +  Ut x wOZE t  x  WOt  ) /100; 

 

3) CEbio + nbio – oznacza całkowitą energię ze spalania frakcji zawierających 

części biogenne i niebiogenne: 

 

CEbio + nbio  = M (Uwm x WOwm   + Ut x WOt  ) /100; 

 

4) CEnbio – oznacza całkowitą energię ze spalania frakcji zawierających 

wyłącznie składniki niebiogenne, dla których wOZE = 0: 

 

CEnbio  = M (U10 -20 nbio  x WO10-20 nbio    +  Uts x WOts  +  Ug x WOg ) /100.     

 

Zastosowane we wzorach, o których mowa w pkt 1-4, symbole oznaczają: 

M – całkowitą masę spalanych odpadów [Mg/rok], 
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U<10, U10 -20 bio, U10 -20 nbio, Ukz, Upk, Ud, Us, Ut, Uwm, Uts, Ug – średnie roczne udziały 

poszczególnych frakcji odpadów w całkowitej ich masie, odpowiednio: frakcji <10 mm, 

10-20 mm biogennej, 10-20 mm niebiogennej, odpadów kuchennych pochodzenia 

roślinnego  

lub zwierzęcego, ogrodowych oraz z terenów zieleni, papieru lub tektury, drewna, skóry, 

tekstyliów,  wielomateriałowych,  tworzyw sztucznych oraz gumy [%], 

 

WO<10, WO10-20 bio, WO10-20 nbio,  WOkz, WOpk, WOd , WOs, WOt, WOwm, WOts, WOg – 

średnie roczne wartości opałowe poszczególnych frakcji odpadów, odpowiednio: 

odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ogrodowych oraz 

z terenów zieleni, papieru lub tektury, drewna, skóry, tekstyliów, wielomateriałowych, 

tworzyw sztucznych oraz gumy [MJ/Mg], 

 

wOZE t,  wOZE wm – średnie roczne wartości wskaźników wOZE dla tekstyliów i odpadów 

wielomateriałowych (przyjęte dla wszystkich frakcji według tabeli 1 albo tabeli 2). 

 

5. Na podstawie średnich rocznych strat prażenia oraz średnich rocznych 

zawartości biomasy oblicza się dla dwóch frakcji odpadów w postaci tekstyliów 

oraz odpadów wielomateriałowych wartości wskaźnika wOZE według wzoru: 

wOZE = średnia roczna zawartość biomasy/średnia roczna strata prażenia. 

 

 

V. Metodyki referencyjne 

Badania odpadów wykonuje się zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi  

w tabeli 2.  

 

 

 

 

 

 

 



   

12 
 

Tabela 2. Metodyki referencyjne 

Lp. Wskaźnik Metoda referencyjna 
 

Norma 
 

1 
wilgotność  suszenie w temperaturze 105oC, ważenie PN-93/Z-

15008/02 

2 

ciepło 
spalania 

metoda kalorymetryczna PN-93/Z-
15008/02 
DIN 51900-
2:2003 

3 
wodór metoda z zastosowaniem automatycznego 

analizatora  
z detekcją IR 

brak normy 

    

4 
strata 
prażenia  

prażenie wysuszonej próbki w temperatura 
600oC, ważenie 

brak normy 

5 
biomasa selektywne roztwarzanie próbki paliwa w kwasie 

siarkowym i nadtlenku wodoru, suszenie, 
ważenie 

CEN/TS 15440 

6 
węgiel 
organiczny 

metoda z zastosowaniem automatycznego 
analizatora z detekcją IR 

brak normy 
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UZASADNIENIE 

 

Przepisy prawa wspólnotowego i krajowego jednoznacznie wskazują na obowiązek 

ograniczania ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie. Rosnące opłaty 

za składowanie, jak również konieczność spełniania coraz bardziej rygorystycznych 

wymogów w zakresie składowania odpadów na składowisku sprawia, iż przestaje ono 

być opłacalne. Jednym ze sposobów uniknięcia składowania odpadów jest poddanie ich 

procesom termicznego przekształcenia.  

Mając powyższe na uwadze oraz celem zachęcenia do ograniczenia ilości 

odpadów kierowanych do składowania w projekcie ustawy zostało zawarte 

upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej 

z termicznego przekształcania odpadów jako energii z odnawialnego źródła energii. 

Powodem wprowadzenia regulacji jest sprostanie wymogom Unii Europejskiej zawartym 

w dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999 r., str. 1, z późn. zm.). Art. 5 ust. 1 

przedmiotowej regulacji dotyczy redukcji składowania odpadów ulegających 

biodegradacji. To bowiem właśnie ta grupa odpadów jest najcenniejsza z punktu 

widzenia odzysku energii.  

Ponadto dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

(Dz. Urz. WE L 140 z 5.6.2009, str. 16) nakłada na Polskę obowiązek osiągnięcia 

w 2020 r. 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej.  

Aktem prawnym stanowiącym podstawę dla uznawania energii odzyskanej  

i przetworzonej podczas procesu termicznego przekształcania odpadów ulegających 

biodegradacji w spalarni i we współspalarni odpadów, jako energii ze źródła 

odnawialnego jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
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zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

(Dz. U. L 140 z 5.6.2009, str. 16).  

Uznanie części energii z termicznego przekształcania odpadów za energię ze 

źródeł odnawialnych stanowi jedną z istotnych przesłanek ekonomicznych, 

wspierających rozwój instalacji spalania odpadów w Polsce. Bez budowy zakładów 

termicznego przekształcania odpadów nie będzie możliwe osiągnięcie przez Polskę 

wymaganych poziomów redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, 

w latach 2013 i 2020. W szczególności problem dotyczyć będzie roku 2013, w którym 

należy uzyskać 50% poziom redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji 

w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w 1995 roku.  

Jako metodę rozliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych w cieple 

wytwarzanym podczas termicznego przekształcania odpadów w spalarni i we 

wspołspalarni odpadów przyjęto metodę ryczałtową, ustalającą jedną, jednakową dla 

całego kraju, wartość udziału energii chemicznej zawartej we frakcjach ulegających 

biodegradacji w energii chemicznej całej masy kierowanych do termicznego 

przekształcania odpadów.  

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne i podlega notyfikacji zgodnie  

z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

 

Przepisy rozporządzenia dotyczą podmiotów zajmujących się termicznym 

przekształcaniem odpadów w spalarniach i współspalarniach odpadów. 

Regulacja ta może przyczynić się do wzrostu liczby wytwórców energii ze źródeł 

odnawialnych oraz mocy zainstalowanej u podmiotów już istniejących.  

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z następującymi 

instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami związanymi pośrednio lub 

bezpośrednio z rynkiem energii odnawialnej: 

1. Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, 

Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, 

Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, 

2. Wojewodowie, 

3. Marszałkowie Województw, 

4. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 

5. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

6. Główny Urząd Statystyczny, 

7. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

8. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

9. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

10. Konfederacja Pracodawców Polskich, 

11. Państwowa Rada Ochrony Środowiska, 

12. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, 

13. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, 

14. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, 

15. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, 

16. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, 
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17. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, 

18. Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, 

19. EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., 

20. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, 

21. Instytut Energetyki, 

22. Polska Izba Biomasy, 

23. Polskie Towarzystwo Biomasy Polbiom, 

24. Towarowa Giełda Energii S.A., 

25. Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony 

Środowiska, 

26. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 

27. Agencja Rynku Energii S.A., 

28. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 

29. Towarzystwo Obrotu Energią, 

30. Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, 

31. Polska Izba Gospodarki Odpadami, 

32. Polski Klub Ekologiczny, 

33. NSZZ „Solidarność”, 

34. OPZZ, 

35. Polska Izba Ekologii, 

36. Krajowa Izba Gospodarcza. 

 

 

3. Wpływ regulacji na 

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego:  

Rozporządzenie nie wpływa na budżet państwa oraz budżety jednostek 

samorządu terytorialnego. 

b) rynek pracy: 

Przepisy rozporządzenia mogą być ekonomiczną zachętą dla przedsiębiorców do 

budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, a tym samym do 
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wzrostu zatrudnienia w branży budowlanej oraz branży związanej z gospodarką 

odpadami. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw: 

Przyjęcie projektu rozporządzenia może przyczynić się do wzrostu 

konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorców, do których skierowana jest treść 

projektowanego rozporządzenia. Zakwalifikowanie energii odzyskanej 

z termicznego przekształcenia odpadów jako energii z odnawialnego źródła 

energii wpłynie na osiąganie wyższych dochodów przez przedsiębiorców, w tym 

umożliwi Polsce szybsze osiągnięcie produkcji energii elektrycznej na rynku 

wewnętrznym wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 

d) sytuację i rozwój regionalny: 

Przyjęcie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionów. 

e)  wpływ na ochronę środowiska: 

Rozporządzenie w istotny sposób może przyczynić się do poprawy stanu 

środowiska. Wykorzystanie bowiem odpadów do produkcji ciepła i energii 

elektrycznej spowoduje drastyczne zmniejszanie się ich ilości na składowiskach, 

a także zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Energię 

wytwarzaną z biomasy traktuje się jako energię nie powodującą emisji dwutlenku 

węgla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/04-kt 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI1) 

                                                          z dnia  

w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów2) 

 

 

Na podstawie art. 159 ust. 8 ustawy z dnia … o odpadach (Dz. U., poz. …) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, z 

wyjątkiem odpadów medycznych i weterynaryjnych, 
 2) sposoby postępowania z odpadami powstałymi w wyniku termicznego przekształcania 

odpadów. 
 

§ 2. Termiczny proces przekształcania odpadów, zwany dalej "procesem", prowadzi się w 
taki sposób, aby: 
 1) przy spalaniu odpadów lub substancji powstających w szczególności podczas pirolizy, 

zgazowania i procesu plazmowego lub w razie zastosowania innych procesów, temperatura 
gazów powstających w wyniku spalania, zmierzona blisko ściany wewnętrznej lub w innym 
reprezentatywnym miejscu komory spalania, wynikającym ze specyfiki technicznej instalacji 
lub urządzenia, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych 
warunkach, została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była 
utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż: 
a) 1100 °C - dla odpadów zawierających powyżej 1 % związków chlorowcoorganicznych 

przeliczonych na chlor, 
b) 850 °C - dla odpadów zawierających do 1 % związków chlorowcoorganicznych 

przeliczonych na chlor; 
 2) w procesach, o których mowa w pkt 1, w trakcie rozruchu i wyłączania instalacji lub 

urządzenia, kiedy temperatura spalin spada poniżej: 
a) 1100 °C - dla odpadów zawierających powyżej 1 % związków chlorowcoorganicznych 

przeliczonych na chlor, 

                                                 
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478). 
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ………….. pod nr …………, 
zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.), które wdraża 
postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielenia informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.). 
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b) 850 °C - dla odpadów zawierających do 1 % związków chlorowcoorganicznych 
przeliczonych na chlor, 

  nie podawać do palnika pomocniczego paliw, które mogą spowodować wyższe emisje, niż 
powstające w wyniku spalania oleju napędowego, gazu płynnego lub gazu ziemnego. 

 3) przy współspalaniu odpadów lub substancji powstających w szczególności podczas pirolizy, 
zgazowania i procesu plazmowego lub w razie zastosowania innych procesów, temperatura 
gazów powstających w wyniku spalania, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach 
została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była utrzymywana przez co 
najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż: 
a) 1100 °C - dla odpadów zawierających powyżej 1 % związków chlorowcoorganicznych 

przeliczonych na chlor, 
b) 850 °C - dla odpadów zawierających do 1 % związków chlorowcoorganicznych 

przeliczonych na chlor. 

§ 3. Przekształcanie termiczne odpadów powinno zapewniać odpowiedni poziom ich 
przekształcenia, wyrażony jako maksymalna zawartość nieutlenionych związków organicznych, 
której miernikiem mogą być oznaczane zgodnie z Polskimi Normami: 
 1) całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych 

nieprzekraczająca 3% lub 
 2) udział części palnych w żużlach i popiołach paleniskowych nieprzekraczający 5%. 

§ 4. Instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów wyposaża się w: 
 1) co najmniej jeden włączający się automatycznie palnik pomocniczy do stałego utrzymywania 

wymaganej temperatury procesu oraz wspomagania jego rozruchu i zatrzymania; palnik 
wspomaga proces tak długo, dopóki w komorze spalania będą pozostawały nieprzekształcone 
odpady; 

 2) automatyczny system podawania odpadów, pozwalający na zatrzymanie ich podawania 
podczas: 
a) rozruchu do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury, 
b) procesu, w razie nieosiągnięcia wymaganej temperatury lub przekroczenia 

dopuszczalnych wartości emisji; 
 3) urządzenia techniczne do odprowadzania gazów spalinowych, gwarantujące dotrzymanie 

norm emisyjnych, określonych w odrębnych przepisach; 
 4) urządzenia techniczne do odzysku energii powstającej w procesie termicznego 

przekształcania odpadów, jeżeli stosowany rodzaj instalacji lub urządzenia umożliwia taki 
odzysk; 

 5) urządzenia techniczne do ochrony gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 
 6) urządzenia techniczne do gromadzenia suchych pozostałości poprocesowych. 

§ 5. 1. Podczas prowadzenia procesu, w komorze spalania lub komorze dopalania, 
przeprowadza się ciągły pomiar: 
 1) temperatury gazów spalinowych, mierzonej w pobliżu ściany wewnętrznej, w sposób 

eliminujący wpływ promieniowania cieplnego płomienia; 
 2) zawartości tlenu w gazach spalinowych; 
 3) ciśnienia gazów spalinowych. 

2. Czas przebywania gazów spalinowych w wymaganej temperaturze, o której mowa w § 2, 
podlega weryfikacji podczas rozruchu i po każdej modernizacji instalacji. 



 3

3. W przypadku gdy techniki pomiarowe zastosowane do poboru i analizy składu gazów 
spalinowych nie obejmują osuszania gazów przed ich analizą, proces monitoruje się także w 
zakresie zawartości pary wodnej w gazach spalinowych. 

§ 6. 1. Do przeprowadzania wymaganych pomiarów stosuje się urządzenia techniczne do 
ciągłego pomiaru parametrów procesu. 

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, należy poddawać corocznym przeglądom 
technicznym oraz nie rzadziej niż raz na 3 lata kalibracji. 

§ 7. Standardy emisyjne z instalacji spalania lub współspalania odpadów określają przepisy 
odrębne. 

§ 8. Dopuszczalne ilości substancji zawartych w ściekach z procesu określają odrębne 
przepisy. 

§ 9. Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości substancji lub energii 
wprowadzanej do środowiska przez prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia 
regulują odrębne przepisy. 

§ 10. 1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w instalacjach lub urządzeniach termicznego 
przekształcania, w tym współspalania odpadów, polegających na niedotrzymaniu warunków 
prowadzenia procesu określonych w § 2, albo w pracy urządzeń ochronnych ograniczających 
wprowadzanie substancji do powietrza: 
 1) wstrzymuje się podawanie odpadów do instalacji; 
 2) nie później niż w czwartej godzinie występowania zakłóceń rozpoczyna się procedurę 

zatrzymania instalacji, w trybie przewidzianym w instrukcji obsługi instalacji; 
 3) wstrzymuje się pracę instalacji, jeżeli łączny czas występowania zakłóceń w roku 

kalendarzowym przekroczy 60 godzin. 
2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązuje dla każdej linii technologicznej 

instalacji termicznego przekształcania, w tym współspalania odpadów, wyposażonej w odrębne 
urządzenia ochronne ograniczające wprowadzenie substancji do powietrza. 

§ 11. 1. Pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów poddaje się odzyskowi, a w 
przypadku braku takiej możliwości - unieszkodliwia się, ze szczególnym uwzględnieniem 
unieszkodliwienia frakcji metali ciężkich. 

2. Dopuszcza się wykorzystanie pozostałości po termicznym przekształceniu odpadów do 
sporządzania mieszanek betonowych na potrzeby budownictwa, z wyłączeniem budynków 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi lub zwierząt oraz do produkcji lub magazynowania 
żywności, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Stężenie metali ciężkich w wyciągach wodnych z badania wymywalności tych metali z 
próbek mieszanek betonowych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 10 mg/dm3 
łącznie w przeliczeniu na masę pierwiastków. 

4. Badanie wymywalności metali ciężkich z wyrobów betonowych, zawierających 
unieszkodliwione odpady niebezpieczne, przeprowadza się przez całkowite zanurzenie w wodzie 
próbki badanego materiału i utrzymanie jej przez 48 godzin przy stałym mieszaniu; do badania 
używa się wody niezawierającej chloru, o temperaturze w granicach 18°-22°C i twardości w 
granicach 3-6 mval/dm3; stosunek wagowy wody do materiału badanego powinien wynosić 10:1. 
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§ 12. Pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów magazynuje się i transportuje w 
sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się w środowisku. 

§ 13. Unieszkodliwianie pozostałości po procesie termicznego przekształcania odpadów 
przez składowanie regulują odrębne przepisy. 

§ 14. 1. Wymagań, o których mowa w § 2-12, nie stosuje się do instalacji doświadczalnych 
wykorzystywanych do prac badawczo-rozwojowych i prób mających na celu usprawnienie 
procesu spalania, przerabiających poniżej 50 Mg odpadów rocznie oraz do termicznego 
przekształcania odpadów: 
 1) roślinnych z rolnictwa i leśnictwa; 
 2) roślinnych z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię 

cieplną; 
 3) włóknistych, roślinnych z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu 

produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana 
energia cieplna jest odzyskiwana; 

 4) drewna, z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, 
które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, oraz drewna 
pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki; 

 5) korka; 
 6) promieniotwórczych; 
 7) pochodzących z poszukiwań i eksploatacji zasobów ropy i gazu ziemnego na platformach 

wydobywczych oraz spalanych na tych platformach; 
 8) zwierzęcych. 

2. Wymagań, o których mowa w § 4 pkt 1, nie stosuje się do procesów współspalania 
odpadów. 

3. Wymagań, o których mowa w § 2 i § 4 pkt 1, nie stosuje się do procesów termicznego 
przekształcania odpadów, w których gaz procesowy ulega katalitycznemu rozkładowi lub 
katalitycznemu utlenieniu. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3). 
 
 
 

MINISTER GOSPODARKI 

 

W porozumieniu 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

___________________ 
3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. 
w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, 
poz. 339, z 2004 r. Nr 1, poz. 2 oraz z 2010 r. Nr 61, poz. 380), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 
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                                                               UZASADNIENIE 
 
 

Artykuł 159 ust. 8 projektu ustawy o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 

oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3), przygotowanej na 

podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 6 lipca 2010 r. przewiduje delegację 

dla ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, do wydania rozporządzenia określającego wymagania dotyczące prowadzenia 

procesu termicznego przekształcania odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych 

i weterynaryjnych oraz sposoby postępowania z odpadami, stanowiącymi pozostałości 

z procesów termicznego przekształcania odpadów. 

Projekt aktu prawnego stanowi również transpozycję przepisów dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. 

Urz. L 332 z 28.12.2000, str. 91). 

Zaproponowana regulacja, w przeważającej części, pokrywa się z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339 z późn. zm.), 

wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 47 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn, zm.). 

 Projekt rozporządzenia określa: 

 1) wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, 

z wyjątkiem odpadów medycznych i weterynaryjnych, 

 2) sposoby postępowania z odpadami powstałymi w wyniku termicznego przekształcania 

odpadów. 

 W § 2 wskazano niezbędne, z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, 

warunki konieczne do przeprowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów w 

zakresie minimalnej temperatury gazów powstających w wyniku spalania oraz wysokości emisji 

z tego procesu, przy podawaniu paliw pomocniczych. Określono ponadto wysokość minimalnej 

temperatury gazów powstających w procesie współwspalania. 

 W § 3 zawarto wymagania dotyczące niezbędnego poziomu przekształcenia odpadów, 

koniecznego z punktu widzenia celów środowiskowych i ochrony zdrowia ludzkiego. 
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 W § 4 projektu rozporządzenia określa się konieczne wyposażenie instalacji lub urządzeń 

do termicznego przekształcania odpadów. Mowa jest w nim o automatycznie włączającym się 

palniku pomocniczym do stałego utrzymywania wymaganej temperatury, systemie podawania 

odpadów, urządzeniach technicznych do odprowadzania gazów spalinowych, urządzeniach 

technicznych do odzysku energii, urządzeniach technicznych służących do ochrony gleby, ziemi i 

wód oraz urządzeniach technicznych do gromadzenia suchych pozostałości podprocesowych. 

Powyższe wymagania służą zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony środowiska i zdrowia 

ludzkiego, poprzez wprowadzenie minimalnych standardów dla instalacji lub urządzeń, które 

zapewnią, że proces termicznego przekształcania zostanie przeprowadzony w całości oraz bez 

przekraczania dopuszczalnych wartości emisji. Ponadto, propozycje regulacji mają wpłynąć na 

rozwój w Polsce instalacji i urządzeń, których technologia przewidywać będzie odzysk energii 

powstającej w procesie. Wpłynie to na zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do termicznego 

przekształcania odpadów. Z jednej strony będzie to miało walor środowiskowy, z drugiej 

natomiast pozytywnie wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 W § 5 oraz 6 przewidziano przepisy dotyczące pomiaru, analizy i ich weryfikacji w 

zakresie termicznego przekształcania odpadów. Służyć mają one zapewnieniu, że proces 

przebiega zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w innych przepisach rozporządzenia. 

 § 7, 8 i 9 zawierają informację o sprawach związanych z termicznym przekształcaniem 

odpadów, a uregulowanych w innych aktach prawnych. Mowa jest tutaj o standardach 

emisyjnych z instalacji, dopuszczalnych ilościach substancji zawartych w ściekach 

wytwarzanych w procesie termicznego przekształcania odpadów oraz o wymaganiach w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości substancji lub energii wprowadzanej do środowiska. 

 W § 10 określono środki bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia zakłóceń procesu 

termicznego przekształcania odpadów w instalacjach lub urządzeniach. Dotyczą one warunków 

prowadzenia procesu oraz pracy urządzeń ochronnych. Rozwiązania te mają na celu 

uniemożliwienie emisji szkodliwych substancji, co miałoby negatywny wpływ na środowisko 

oraz zdrowie ludzi. 

 W § 11 przewiduje się rozwiązania dotyczące pozostałości po termicznym 

przekształcaniu odpadów. Mając na uwadze zarówno cele środowiskowe, jak i zmniejszenie 

obciążeń dla przedsiębiorców, wprowadzono zarówno konieczność unieszkodliwienia 

pozostałości (w tym odzysku), jak i możliwość ich wykorzystania w budownictwie. 
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 W § 12, mając na uwadze cel środowiskowy regulacji, wprowadzono konieczność 

transportowania i magazynowania pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów w 

sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się w środowisku. 

 W § 13 wskazano, że sprawy unieszkodliwiania pozostałości po termicznym 

przekształcaniu odpadów poprzez składowanie regulują przepisy odrębne. 

 § 14 przewiduje wyłączenie stosowania omówionych powyżej przepisów dla instalacji 

doświadczalnych, przerabiających poniżej 50 Mg odpadów rocznie. Wprowadzono także 

wyłączenie przepisów w stosunku do niektórych rodzajów odpadów, jak również częściowe 

wyłączenia do niektórych procesów. 

Regulacja podlega notyfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Cel regulacji 
 

Celem regulacji jest wypełnienie, zawartej w art. 159 ust. 8 projektu ustawy o odpadach, 
delegacji dla ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw środowiska, do wydania rozporządzenia określającego wymagania dotyczące 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych oraz sposoby postępowania z odpadami, stanowiącymi pozostałości z procesów 
termicznego przekształcania odpadów. 

Tym samym, transponowane zostaną do prawa polskiego przepisy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów. 

 

 
2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
 
 Rozporządzenie oddziałuje na prowadzących instalacje i urządzenia do termicznego 
przekształcania odpadów oraz na wykorzystujących pozostałości z tego procesu. 
 
 
3. Konsultacje 
 
 Projekt rozporządzenia, zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Gospodarki oraz przesłany do partnerów społecznych. 
 
 
4. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
 
 Brak wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego. 
 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 
 
 Brak wpływu na rynek pracy. 
 
 
6. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
 
 Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w zakresie zmian, w 
stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji. 
 
 
 
7. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 
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 Brak wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
 
8. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska 
 
 Brak wpływu na ochronę środowiska w zakresie zmian, w stosunku do poprzednio 
obowiązującej regulacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-04-aa 

 



Projekt  
 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
                                                      z dnia 
 

w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami 
 
 

Na podstawie art. 166 ust. 7 ustawy z dnia ……  o odpadach (Dz. U., poz.) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie 
gospodarowania odpadami, zwanej dalej „komisją egzaminacyjną”, oraz jej skład;  
2) zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu;  
3) tryb przeprowadzania egzaminu;  
4) sposób uiszczania opłat związanych z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem świadectwa 
stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz sposób ich uiszczania;  
5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;  
6) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.  

§ 2. 1. Komisję egzaminacyjną powołuje się w pięcioosobowym składzie, spośród osób spełniających 
łącznie następujące warunki:  

1) posiadających wyższe wykształcenie z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, prawa, 
inżynierii środowiska, geologii, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej;  

2) zatrudnionych w administracji publicznej, szkołach wyższych, jednostkach badawczo-
rozwojowych lub prowadzących działalność w zakresie termicznego przekształcania odpadów lub 
składowania odpadów.  

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:  
1) przewodniczący;  
2) sekretarz;  
3) pozostali członkowie.  
3. Przewodniczącego i sekretarza komisji egzaminacyjnej wybiera marszałek województwa 

spośród jej członków.  

§ 3. 1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin z zakresu:  

1) termicznego przekształcania odpadów; 
2) składowania odpadów.  
2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:  
1) znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, 

w szczególności:  
a) zasad gospodarowania odpadami,  
b) obowiązków posiadaczy odpadów,  
c) procedur przyjmowania i badania odpadów w spalarniach odpadów i współspalarniach 

odpadów, procedur przyjmowania odpadów, metod i sposobów eksploatacji, zamknięcia i 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).  
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rekultywacji składowisk odpadów albo procedur przyjmowania odpadów, metod i sposobów 
eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

2) znajomość wymagań technologicznych oraz najnowszych dostępnych technik odpowiednio 
dla termicznego przekształcania odpadów, składowania odpadów albo składowanie odpadów na 
obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

3. Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego zakresu, o którym mowa w ust. 1.  
4. Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań; test 

opracowuje i ocenia komisja egzaminacyjna.  
5. Egzamin przeprowadza się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o 

jego przeprowadzenie.  
6. O terminie i miejscu egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej powiadamia 

zainteresowanego nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.  
7. W razie uzasadnionej niemożności przystąpienia przez zainteresowanego do egzaminu w 

wyznaczonym terminie, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza, na wniosek 
zainteresowanego, nowy termin egzaminu.  

8. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 7, zostanie złożony na co najmniej 3 dni  
przed wyznaczonym terminem egzaminu, uiszczoną opłatę związaną z przeprowadzeniem egzaminu 
zalicza się na poczet nowego egzaminu, z zastrzeżeniem, iż wysokość opłaty związanej z 
przeprowadzeniem nowego egzaminu powinna odpowiadać wysokości ustalonej na podstawie § 4    
ust. 1.  

9. Wynik pozytywny egzaminu zainteresowany uzyskuje po osiągnięciu co najmniej 75 % 
prawidłowych odpowiedzi.  

10. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół; protokół, podpisywany przez 
przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej, zawiera:  

1) imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egzaminu;  
2) zakres zdawanego egzaminu, o którym mowa w ust. 1;  
3) procent prawidłowych odpowiedzi.  
11. Protokół, o którym mowa w ust. 10, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedkłada 

właściwemu marszałkowi województwa, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia 
egzaminu.  

12. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni 
od dnia przedłożenia protokołu, informuje zainteresowanego o wyniku złożonego egzaminu.  
§  4. 1. Opłatę za wydanie świadectwa uiszcza się przy odbiorze świadectwa stwierdzającego 
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.  

2. Opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa uiszcza się przez wpłatę do kasy 
lub na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.  
§ 5. Ustala się wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu, 
w wysokości: 

1) przewodniczący - 70 zł;  
2) sekretarz - 65 zł; 
3) pozostali członkowie - po 60 zł  
- za każdą osobę składającą egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.  

§ 6. Wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym 
mowa w § 1 pkt 6, jest określony w załączniku do rozporządzenia. 
§ 7. 1. Zachowują ważność świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania 
odpadami, wydane przed dniem 1 stycznia 2008 r., zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do 
rozporządzenia, o którym mowa w § 8.  

2. Wniosek zainteresowanego wraz z załącznikami, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, złożony przed dniem 1 stycznia 2008 r., w przypadku 
nieprzeprowadzenia egzaminu przed dniem 1 stycznia 2008 r., przekazuje się właściwemu 
marszałkowi województwa, niezwłocznie, nie później niż do dnia 1 lutego 2008 r.  

3. Protokół z przebiegu egzaminu:  
1) przeprowadzonego przed dniem 1 stycznia 2008 r., zakończonego wynikiem pozytywnym, na 

podstawie którego nie zostało wydane świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami,  
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2) przeprowadzonego w okresie od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 
zakończonego wynikiem negatywnym  

- przekazuje się marszałkowi województwa, niezwłocznie, nie później niż do dnia 1 lutego    
2008 r.  

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 

 
 
 
 

MINISTER ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Załącznik  
do rozporządzenia 
Ministra Środowiska  

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie  było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 247, poz. 1841), które 
utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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z dnia ... (poz. ...) 
 

WZÓR ŚWIADECTWA STWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAKRESIE 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

 
 

 
 

WOJEWODA .......................... 
 
 

ŚWIADECTWO  

KWALIFIKACJI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

 

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 

185, poz.1243, z późn zm.), stwierdzam, że: 

 

Pan/i ...................................................................................................................................... 

urodzony/a ..................................................... w ................................................................... 

posiada na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacje w zakresie *) 

.................................. 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

Nr .............................. 

 

 

 

.............................., dnia ................... 

 

(okrągła pieczęć 

wojewody) 

WOJEWODA 
 
..........................................

*) Należy wybrać: termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych albo 
składowania odpadów. 

 
UZASADNIENIE 
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Niniejszy projekt rozporządzenia Rady Ministrów stanowi realizację upoważnienia 

zawartego w art. 166 ust. 7 ustawy o odpadach (Dz. U. poz.). 

 

Nowa ustawa stanowi transpozycję nie tylko dyrektywy 2008/98/WE, ale również 

niektórych przepisów innych dyrektyw, w tym dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 

1999 r. Wprowadzenie nowej ustawy wymaga również jednoczesnego wydania rozporządzeń 

realizujących upoważnienia zawarte w projekcie nowej ustawy o odpadach. Stąd powstała 

konieczność wydania rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stwierdzenia kwalifikacji 

w zakresie gospodarowania odpadami, które stanowi przeniesienie dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia: Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji 

w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 247, poz. 1841). 

Niniejszy projekt rozporządzenia zawiera tylko jedną zmianę merytoryczną w stosunku  

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji 

w zakresie gospodarowania odpadami – wprowadza, obok świadectw stwierdzających kwalifikacje  

w zakresie termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów również świadectwo 

stwierdzające kwalifikacje w zakresie składowanie odpadów na obiektach unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych. 

Zmiana ta została wprowadzona ze względu na zapis art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.  

o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.), w którym wprowadzono 

obowiązek zarządzania obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych przez osobę, która 

posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Do dnia 1 maja 

2012 r. posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 

obowiązany do zatrudnienia osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych posiadającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (art. 53 ust. 2 ustawy 

o odpadach wydobywczych).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
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1. Cel wprowadzenia regulacji 
 

Podstawowym celem wprowadzenia niniejszego projektu rozporządzenia jest konieczność 

wydania nowych rozporządzeń realizujących upoważnienia zawarte w projekcie nowej ustawy  

o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3), a także 

konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów ustawy o odpadach 

wydobywczych w zakresie wprowadzenia świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie 

gospodarowania odpadami – składowania na obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

 

2. Podmioty, na które będzie oddziaływać regulacja  

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na posiadaczy odpadów 

prowadzących obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz na zarządzających obiektami 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

 

2. Konsultacje 

 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia  

19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) zostanie 

poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury legislacyjnej. Projekt przedmiotowego 

rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.  

Lista podmiotów, do których projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach 

konsultacji społecznych jest zamieszczona poniżej: 

1. Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, 

Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, 

Wrocław, Zielona Góra, 

2. Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, 

3. Marszałkowie Województw, 

4. Główny Urząd Statystyczny, 

5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

6. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

8. NSZZ „Solidarność”, 

9. OPZZ, 

10. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
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11. Konfederacja Pracodawców Polskich, 

12. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 

13. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

14. Centrum Prawa Ekologicznego,  

15. Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków, 

16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 

17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa, 

18. Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław,  

19. Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, 

20. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa, 

21. Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 Warszawa, 

22. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 

23. Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 

24. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44 pok. 324/325, 00-024 Warszawa, 

25. Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 99-300 

Kutno, 

26. Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, 00-511 

Warszawa, 

27. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, 

28. Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, 40-053 Katowice, 

29. Fundacja Plastics Europe Polska, Trębacka  4, 00-074 Warszawa. 

 

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 

Projektowane rozporządzenie spowoduje wzrost wpływów do urzędów marszałkowskich,  

z tytułu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie 

gospodarki odpadami. Jednakże w chwili obecnej nie jest możliwe określenie wzrostu wysokości 

przychodów urzędów marszałkowskich. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
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Projekt rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

7. Wpływ na ochronę środowiska 

 

Brak wpływu na ochronę środowiska w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-04-aa 
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