Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o odpadach1)
Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954
oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3:
a)

w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi oraz warunki
uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za
posiadające właściwości zakaźne, określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej
niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.2)),
zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014”, oraz rozporządzenia Rady
(UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej
właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1),
zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2017/997.”,

b)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki uznania

1)

Niniejsza ustawa:
1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312
z 22.11.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, Dz. Urz. UE L 21 z 28.01.2015, str. 22,
Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2015, str. 13, Dz. Urz. UE L 297 z 13.11.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 42
z 18.02.2017, str. 43 i Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1);
2) wdraża dyrektywę Komisji (UE) 2015/1127 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy
(Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2015, str. 13 i Dz. Urz. UE L 297 z 13.11.2015, str. 9);
3) służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego
załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz
uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89 i Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017,
str. 43).
2)
Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 43.
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odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposób ustalania tych
właściwości, kierując się wymaganiami ochrony środowiska oraz zagrożeniami dla
życia lub zdrowia ludzi.”;
2)

w art. 4:
a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone
w rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, oraz
przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5;”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów
niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami
odpadów.”,

c)
3)

uchyla się ust. 4;

w art. 7:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów
niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają
one właściwości powodujących, że odpady są odpadami niebezpiecznymi,
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE)
2017/997, a w przypadku odpadów posiadających właściwości zakaźne, również że
nie spełniają one warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5.”,

b)
4)

uchyla się ust. 2 i 3;

w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż
niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany
klasyfikacji oraz ocenę tych wyników badań w odniesieniu do badanych właściwości
odpadów, uwzględniając przepisy rozporządzenia (UE) nr 1357/2014 i rozporządzenia
(UE) 2017/997 oraz przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5.”;

5)

w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Transport odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
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niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948 i 1954) odbywa się z zachowaniem
przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych.”;
6)

w art. 50 w ust. 1 w pkt 5 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e
w brzmieniu:
„e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,
z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;”;

7)

w art. 52 w ust. 1 w pkt 8 w lit. e w tiret szóste kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
się lit. f w brzmieniu:
„f) wytwórcy odpadów – informację o wytwarzaniu odpadów niepodlegających
obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia
zintegrowanego.”;

8)

w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowią w:

9)

1)

35,65% dochód budżetu województwa;

2)

64,35% dochód budżetu państwa.”;

w art. 67:
a)

w ust. 1:
–

w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) karty przekazania odpadów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w
pkt 3,”,

–

w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) w przypadku:
a)

podmiotu

odbierającego

odpady

komunalne

od

właścicieli

nieruchomości,
b)

posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie
odpadów komunalnych,

c)

transportującego odpady komunalne

– karty przekazania odpadów komunalnych.”,
b)

w ust. 3:
–

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zawierają
następujące informacje:”,
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–

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) masę oraz kod i nazwę rodzajów odpadów;”,

c)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Karta przekazania odpadów zawiera dodatkowo następujące informacje:
1)

datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów do następnego posiadacza
odpadów;

2)
d)

datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza odpadów.”,

po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:
„4a. Karta przekazania odpadów komunalnych zawiera dodatkowo następujące
informacje:
1)

nazwę gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli
nieruchomości;

2)

obszar gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli
nieruchomości;

3)

datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości;

4)

datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów komunalnych do następnego
posiadacza odpadów;

5)

datę i godzinę przejęcia odpadów komunalnych przez następnego posiadacza
odpadów albo datę i godzinę ich przekazania do stacji przeładunkowej, miejsca
zbierania lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzonych
przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
4b. Posiadacz odpadów zamieszcza informacje w karcie przekazania odpadów

oraz karcie przekazania odpadów komunalnych w zakresie prowadzonej
działalności.
4c. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, zawierają
informacje inne niż wskazane w ust. 3–4a dotyczące identyfikacji posiadacza
odpadów i miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania lub
gospodarowania odpadami, ustalenia ilości i jakości odpadów, środków transportu
oraz prawidłowego postępowania z odpadami, jeżeli informacje te zostały określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 1.”,
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e)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ewidencję odpadów prowadzi się w systemie teleinformatycznym,
umożliwiającym podpisanie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem
zaufanym ePUAP.”,

f)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3,
sporządza się, wprowadzając informacje do Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.”;

10) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
dokumentów ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1, w których może
uwzględnić informacje, o których mowa w art. 67 ust. 4c.”;
11) w art. 69:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który
przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez
siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed
rozpoczęciem ich transportu.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest
obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, umożliwiające
weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem
rzeczywistym.”,

c)

uchyla się ust. 2,

d)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza
odpadów, niezwłocznie, każdorazowo po przejęciu tych odpadów, jest obowiązany
potwierdzić w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami przejęcie odpadów oraz dodać w niej informacje o masie odpadów, jeżeli
jest ona inna niż masa podana przez posiadacza, który przekazał odpady, a także
informacje o dacie i godzinie przejęcia odpadów.”,
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e)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do prowadzonych przez
siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, niezwłocznie,
każdorazowo po przekazaniu tych odpadów, dodaje w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami informacje o masie odpadów oraz
o dacie i godzinie ich przekazania.
3b. Transportujący odpady potwierdza transport odpadów w Bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po
zakończeniu transportu.”,

f)

uchyla się ust. 5;

12) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:
„Art. 71a. 1. Kartę przekazania odpadów komunalnych sporządza podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem
odbierania tych odpadów, odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów
komunalnych danego rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo
do prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów
komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.
2. W przypadku transportu odpadów komunalnych z prowadzonych przez siebie
stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca
przetwarzania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości sporządza kartę przekazania odpadów komunalnych przed
rozpoczęciem transportu tych odpadów do następnego posiadacza odpadów.
3. Kierujący środkiem transportu, którym transportowane są odpady komunalne do
posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie odpadów komunalnych lub przetwarzanie
odpadów komunalnych, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie
wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów
komunalnych ze stanem rzeczywistym.
4. Posiadacz odpadów prowadzący zbieranie odpadów komunalnych, w tym w stacji
przeładunkowej prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, lub przetwarzanie odpadów komunalnych, niezwłocznie,
każdorazowo po ich przejęciu, jest obowiązany potwierdzić ich przejęcie w Bazie danych
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o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz dodać w niej informacje
o masie odpadów komunalnych, a także o dacie i godzinie przejęcia tych odpadów.
5. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który
przekazuje te odpady do prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca
zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych,
niezwłocznie, każdorazowo po przekazaniu tych odpadów, dodaje w Bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami informacje o masie odpadów
komunalnych oraz o dacie i godzinie ich przekazania.
6. Podmiot transportujący odpady komunalne, inny niż podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, potwierdza transport odpadów komunalnych w
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, niezwłocznie
po zakończeniu transportu.”;
13) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem
indywidualnego konta, o którym mowa w art. 55 ust. 1.”;
14) w art. 79 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W BDO gromadzi się również informacje zawarte w dokumentach ewidencji
odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz w dokumentach określonych
w załączniku IB i VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190
z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.3))”;
15) w art. 83 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7 oraz 12–18, posiadają
uprawnienia do ciągłego dostępu do BDO oraz możliwości weryfikacji zgodności ze
stanem rzeczywistym prowadzonej przez posiadaczy odpadów ewidencji odpadów.”;

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 27.11.2007, str. 7,
Dz. Urz. UE L 188 z 16.07.2008, str. 7, Dz. Urz. UE L 299 z 08.11.2008, str. 50, Dz. Urz. UE L 87 z
31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 97 z 16.04.2009, str. 8, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, Dz. Urz.
UE L 119 z 13.05.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2012, str. 30,
Dz. Urz. UE L 79 z 21.03.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z
13.12.2013, str. 46, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 135, Dz. Urz. UE L 332 z 19.11.2014, str. 15, Dz.
Urz. UE L 277 z 22.10.2015, str. 61 i Dz. Urz. UE L 294 z 11.11.2015, str. 1.
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16) w art. 158:
a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) stałych odpadów komunalnych”,

b)

w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stałych odpadów komunalnych w spalarniach odpadów przeznaczonych do
przetwarzania

stałych

odpadów

komunalnych,

których

efektywność

energetyczna jest co najmniej równa wartościom określonym w załączniku nr 1
do ustawy,”;
17) w art. 159 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne kwalifikowania
części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów jako energii z
odnawialnego źródła energii, kierując się możliwościami technicznymi, frakcjami
biodegradowalnymi zawartymi w określonych rodzajach odpadów oraz ochroną
środowiska.”;
18) w art. 160 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dokumentach wymaganych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpadów – w przypadku przywozu odpadów z zagranicy,”;
19) w art. 180 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków
w zakresie:
1)

posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO,
zgodnie z art. 69 ust. 1a;

2)

posiadania

w

trakcie

transportu

odpadów

komunalnych

potwierdzenia

wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 71a ust. 3.”;
20) po art. 237a dodaje się art. 237aa i art. 237ab w brzmieniu:
„Art. 237aa. 1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania:
1)

zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, o której
mowa w art. 252,
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2)

sprawozdań – na podstawie art. 15 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 38 ust. 3 ustawy z dnia
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

3)

sprawozdań – na podstawie art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6,
art. 41 ust. 3, art. 59 ust. 3 i art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach

– sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe,
z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych
zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub
niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a.
2. Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w ust.
1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 237ab. 1. Podmioty, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3, obowiązane przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania sprawozdań na
podstawie art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
opłacie produktowej – w zakresie dotyczącym produktów, o których mowa w załączniku
nr 4a do tej ustawy, sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując
odpowiednio przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie
sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub
wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega
karze grzywny, o której mowa w art. 180a.
2. Do złożonych sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy dotychczasowe.”;
21) w art. 237b:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056), za lata 2015–2018, sporządzają
i składają sprawozdania zawierające w szczególności:”,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, za rok 2018, zawiera
dodatkowo informacje o toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów
opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań.”,

– 10 –
c)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1–5, nie sporządza i nie
przekazuje sprawozdań za rok 2017 lub za rok 2018 lub wykonuje ten obowiązek
nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny,
o której mowa w art. 180a.”;

22) w art. 237c w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Zbiorcze sprawozdanie za rok 2018 zawiera dodatkowo informacje, o których mowa
w art. 237b ust. 3a.”;
23) po art. 237c dodaje się art. 237d–237f w brzmieniu:
„Art. 237d. 1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania sprawozdań w zakresie
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu – na podstawie art. 24 ust.
1, art. 31 ust. 1, art. 40, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wykazu zakładów
przetwarzania, o którym mowa w art. 33 ust. 4 tej ustawy, sporządzają i składają je, za
rok 2017, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że:
1)

sprawozdania za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. i wykaz
zakładów przetwarzania za rok 2017 składa się w terminie do dnia 15 marca 2018 r.;

2)

jeżeli obowiązki wprowadzającego sprzęt wykonuje organizacja odzysku sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, sprawozdanie za rok 2017 sporządzane i składane
na podstawie art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sporządza organizacja odzysku
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oddzielnie dla każdego wprowadzającego
sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, dla których wykonuje obowiązki, i składa
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

3)

ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych sprawozdań lub
wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub
niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa
w art. 180a.
2. Do złożonych sprawozdań i wykazów, o których mowa w ust. 1, stosuje się

przepisy dotychczasowe.
Art. 237e. 1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane na podstawie
tych przepisów do sporządzania sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i
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elektronicznego oraz zużytego sprzętu, sporządzają je za rok 2018 zgodnie z art. 73, art.
74 i art. 75 i składają je do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie do dnia
15 marca 2019 r.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
formularzy sprawozdań, o których mowa w ust. 1, za rok 2018, mając na uwadze potrzebę
ujednolicenia zakresu danych przekazywanych przez przedsiębiorców oraz ułatwienia
przekazywania danych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Art. 237f. Podmioty obowiązane do sporządzania i składania sprawozdań, o których
mowa w art. 237d, dołączają do nich informację odpowiednio o masie wprowadzonych
do obrotu lamp LED, zużytych lamp LED: zebranych, przetworzonych w zakładzie
przetwarzania, poddanych recyklingowi i poddanych innym niż recykling procesom
odzysku oraz osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu zużytych lamp LED.”;
24) w art. 251:
a)

w ust. 1 pkt 2–10 otrzymują brzmienie:
„2) 2017 r. – 636,5 tys. zł;
3)

2018 r. – 1080 tys. zł;

4)

2019 r. – 3436,5 tys. zł;

5)

2020 r. – 2211 tys. zł;

6)

2021 r. – 2079 tys. zł;

7)

2022 r. – 2079 tys. zł;

8)

2023 r. – 2079 tys. zł;

9)

2024 r. – 2079 tys. zł;

10) 2025 r. – 2079 tys. zł.”,
b)

w ust. 2 pkt 3–10 otrzymują brzmienie:
„3) 2018 r. – 0 zł;
4)

2019 r. – 2219 tys. zł;

5)

2020 r. – 2219 tys. zł;

6)

2021 r. – 2219 tys. zł;

7)

2022 r. – 2219 tys. zł;

8)

2023 r. – 2219 tys. zł;

9)

2024 r. – 2219 tys. zł;

10) 2025 r. – 2219 tys. zł.”,
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c)

w ust. 3 pkt 2–10 otrzymują brzmienie:
„2) 2017 r. – 0 zł;
3)

2018 r. – 3250 tys. zł;

4)

2019 r. – 6962 tys. zł;

5)

2020 r. – 600 tys. zł;

6)

2021 r. – 901 tys. zł;

7)

2022 r. – 901 tys. zł;

8)

2023 r. – 901 tys. zł;

9)

2024 r. – 300 tys. zł;

10) 2025 r. – 300 tys. zł.”;
25) załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
ustawy;
26) uchyla się załącznik nr 3 do ustawy.
Art. 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 3. Do wytwórców odpadów wymienionych w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e i art. 52 ust. 1
pkt 8 lit. f ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się przepisy art. 234 ust. 2 tej ustawy.
Art. 4. Do dnia 31 grudnia 2019 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy
dotychczasowe.
Art. 5. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazuje
sprawozdanie, o którym mowa w art. 74a ustawy zmienianej w art. 1, za rok 2017 i rok 2018
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Art. 6. Warunek, o którym mowa w art. 410a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888,
1999 i 2056) uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu złożył
w terminie sprawozdanie odpowiednio za rok 2017 oraz za rok 2018 zgodnie z art. 237aa ust.
1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 7. Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż
niebezpieczne dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy
dotychczasowe, w tym przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia
2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
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2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z
19.12.2014, str. 89, z późn. zm.2)).
Art. 8. 1. Do sprawozdań, o których mowa w art. 237b ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art.
1, składanych za rok 2017, stosuje się wzory formularzy sprawozdań określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 237b ust. 6 tej ustawy.
2. Do sprawozdań, o których mowa w art. 237c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
składanych za rok 2017, stosuje się wzory formularzy sprawozdań określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 237c ust. 2 tej ustawy.
Art. 9. Do sprawozdań za rok 2017 oraz za rok 2018 nie stosuje się art. 76 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1.
Art. 10. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w
art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 3 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.
3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 237c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 237c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art.
1 pkt 9–12, 14 i 15 oraz 19, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Załącznik
do ustawy
z dnia
(poz. …)
NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU
R1

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

R2

Odzysk/regeneracja rozpuszczalników

R3

Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**)

R4

Recykling lub odzysk metali i związków metali

R5

Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***)

R6

Regeneracja kwasów lub zasad

R7

Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń

R8

Odzysk składników z katalizatorów

R9

Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów

R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu
środowiska
R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R1–R10
R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych
w pozycji R1–R11(****)
R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych
w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)
(*)

Pozycja obejmuje również spalarnie odpadów przeznaczone do przetwarzania stałych komunalnych odpadów,
pod warunkiem że ich efektywność energetyczna jest równa lub większa niż:
– 0,60 dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie ze stosownymi przepisami
wspólnotowymi obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2009 r.,
– 0,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., przy zastosowaniu
następującego wzoru:
Efektywność energetyczna = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),
gdzie:
Ep – oznacza ilość energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub elektryczna; oblicza się ją przez
pomnożenie ilości energii elektrycznej przez 2,6, a energii cieplnej wyprodukowanej w celach
komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok),
Ef – oznacza ilość energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzącej ze spalania paliw biorących
udział w wytwarzaniu pary (GJ/rok),
Ew – oznacza roczną ilość energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej przy zastosowaniu
dolnej wartości opałowej odpadów (GJ/rok),
Ei – oznacza roczną ilość energii wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem Ew i Ef (GJ/rok),
0,97 – jest współczynnikiem uwzględniającym straty energii przez popiół denny i promieniowanie.

Wzór ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik
dla termicznego przekształcania odpadów.
Wynik wzoru na efektywność energetyczną mnoży się przez współczynnik korekcyjny związany z klimatem
(CCF), jak pokazano poniżej:
1) CCF dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie z prawodawstwem unijnym
obowiązującym przed dniem 1 września 2015 r.:
CCF = 1, jeżeli HDD ≥ 3 350
CCF = 1,25, jeżeli HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, kiedy 2 150 < HDD < 3 350
2) CCF dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 sierpnia 2015 r., oraz dla instalacji, o których
mowa w pkt 1, po dniu 31 grudnia 2029 r.:
CCF = 1, jeżeli HDD ≥ 3 350
CCF = 1,12, jeżeli HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, kiedy 2 150 < HDD < 3 350
(Uzyskaną wartość CCF zaokrągla się do trzech miejsc po przecinku).
Za wartość HDD (stopniodni grzania) uznaje się średnią wartości rocznych HDD dla lokalizacji obiektów
przekształcania termicznego z 20 kolejnych lat przed rokiem, za który oblicza się CCF. Aby obliczyć wartość
HDD, należy zastosować poniższą metodę ustanowioną przez Eurostat: HDD wynosi (18°C - Tm) × d, jeżeli
Tm nie przekracza 15°C (wartość progowa dla ogrzewania), oraz zero, jeżeli Tm wynosi powyżej 15°C, przy
czym Tm jest to średnia (Tmin + Tmax)/2 temperatura zewnętrzna z okresu d dni. Obliczenia należy
wykonywać codziennie (d = 1), sumując wyniki do roku.
(**)
Pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników
chemicznych.
(***)
Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych
materiałów budowlanych.
(****)
Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie
wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie,
rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed
poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11.
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UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie:
1)

dyrektywy Komisji (UE) 2015/1127 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniającej załącznik II
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz
uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2015, str. 13, z późn. zm.),
dalej jako „dyrektywa 2015/1127”,

2)

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego
załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014,
str. 89, z późn. zm.), dalej jako „rozporządzenie (UE) nr 1357/2014”,

3) rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik
III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do
niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017,
str. 1), dalej jako „rozporządzenie (UE) 2017/997”
– konieczne jest niezwłoczne wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.), dalej jako „ustawa
o odpadach”.
Konsekwencją wejścia w życie wprost obowiązujących rozporządzenia (UE) nr 1357/2014
i rozporządzenia 2017/997 jest uchylenie załącznika nr 3 do ustawy o odpadach i
wprowadzenie odesłania bezpośrednio do ww. aktów UE oraz naniesienie zmian w
przepisach odsyłających do tego załącznika – zmiany dotyczące definicji odpadów
niebezpiecznych oraz zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż
niebezpieczne (zmiany art. 3, art. 4, art. 7 oraz art. 8 ustawy o odpadach – odpowiednio
art. 1 pkt 1–4 projektowanej ustawy).
Dodatkowo w celu zapewnienia spójności prawa polskiego z dyrektywą 2008/68/WE
z dnia 24 września 2008 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu
lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 260 z 30.09.2008, str. 13, z późn.
zm.), implementowaną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, z późn. zm.), dokonano zmian art. 24 ust. 2
ustawy o odpadach (art. 1 pkt 5 projektowanej ustawy). Ma to na celu uregulowanie
przewozu odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne, będące jednocześnie
towarami niebezpiecznymi, będą podlegać przepisom regulującym transport towarów

niebezpiecznych, a pozostałe (niespełniające kryteriów towarów niebezpiecznych)
przepisom ustawy o odpadach. Z uwagi na fakt, że projektowany przepis art. 24 ust. 2
ustawy o odpadach nie wprowadza nowych rozwiązań w stosunku do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742), wydanego na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy
o odpadach, oraz nie zmienia zakresu merytorycznego upoważnienia zawartego w art. 24
ust. 7, nie zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie
szczegółowych wymagań transportu odpadów po wejściu w życie ww. przepisu art. 24 ust.
2 ustawy odpadach.
W projektowanym art. 50 ustawy o odpadach (art. 1 pkt 6 projektowanej ustawy)
wskazano, że marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek
m.in. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,
z wyłączeniem posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane lub
pozwolenie na wytwarzanie odpadów – którzy są zgodnie z obowiązującymi przepisami
wpisywani do rejestru z urzędu. Wytwórcy odpadów są zobowiązani na podstawie
przepisów ustawy o odpadach do prowadzenia ewidencji i składania sprawozdań
za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami, dalej jako „BDO”. Jednakże, aby takie sprawozdanie mogło zostać złożone,
wytwórcy odpadów musi zostać przydzielony login i hasło dostępu do BDO. Zatem
konieczne jest wprowadzenie procedury rejestrującej wytwórców odpadów, aby mogli oni
wywiązywać się ze swoich obowiązków sprawozdawczych. Podmioty te nie będą również
objęte opłatą rejestrową i roczną, podobnie jak inne podmioty, o których mowa w art. 51
ust. 1 ustawy o odpadach (opłatami objęte są tylko podmioty wprowadzające na rynek
produkty – art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach).
Projektowana zmiana art. 58 ustawy o odpadach (art. 1 pkt 8 projektowanej ustawy) jest
konsekwencją zmiany reguły wydatkowej w projekcie ustawy i dotyczy aktualizacji
proporcji podziału wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej (związanej z wpisaniem
podmiotu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach) do budżetu
województwa oraz do budżetu państwa. Konieczność wprowadzenia tej zmiany wynika ze
zwiększenia w procedowanym projekcie wydatków budżetu państwa o około 1 mln zł oraz
zmniejszenia wydatków samorządu o tę samą kwotę, a także ze zmniejszenia nakładu
pracy potrzebnego do realizacji przez samorządy przy prowadzeniu BDO. Korekta
podziału środków zawarta w projekcie ustawy zmienia dotychczasowy podział (50%/50%)
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w następujący sposób: dla budżetu państwa – 64,35%, a dla samorządu terytorialnego –
35,65%.
Zmiany zaproponowane w art. 67, art. 69, art. 71a, art. 76 i art. 79 ustawy o odpadach (art.
1 pkt 9, 11–14 projektowanej ustawy) dotyczące dokumentów ewidencji odpadów mają na
celu ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. W obecnym systemie nie jest
wymagane, aby karta przekazania odpadów towarzyszyła transportowi odpadów i była
okazywana przez kierowcę w trakcie wykonywania transportu odpadów uprawnionym
służbom. Co więcej, przepisy zezwalają na sporządzanie zbiorczej karty przekazania
odpadów obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane w okresie jednego miesiąca.
Prowadzi to do licznych patologii w zakresie przekazywania odpadów. Projektowane
zmiany wymagają posiadania potwierdzenia utworzenia ww. karty wygenerowanego
z BDO przez kierowcę w trakcie wykonywania transportu, w związku z powyższym
zrezygnowano ze zbiorczej karty przekazania odpadów. Umożliwi to weryfikację
informacji zawartych w karcie przekazania odpadów utworzonej w tej BDO dotyczących
transportowanych odpadów ze stanem rzeczywistym.
W stosunku do obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, w
tym w szczególności kart przekazania odpadów, sposób utworzenia i prowadzenia tych
kart ulegnie znaczącym zmianom. Należy wskazać, że w przypadku karty przekazania
odpadów zalogowany podmiot będzie obowiązany wprowadzić wymagane informacje za
pośrednictwem BDO, wskazując podmiot transportujący i podmiot przyjmujący odpady.
Wypełniona karta przekazania odpadów zapisywana będzie przez podmiot w BDO
z możliwością edycji i wydruku. W momencie akceptacji przez przekazującego odpady
karta przekazania odpadów będzie w obrocie formalnym w BDO, co oznacza, że dostęp
do tego dokumentu będzie miał zarówno transportujący, jak i przyjmujący odpady. W
przypadku edycji karty przekazania odpadów przez przyjmującego (np. w przypadku
potrzeby korekty masy odpadów wynikającej z czynników zewnętrznych, m.in. z opadów
atmosferycznych przyczyniających się do zwiększenia masy odpadów bądź susz lub
parowania, powodujących z kolei jej ubytek, albo z różnic dokładności pomiarów mas na
wagach przekazującego i przyjmującego odpady) i zapisania tych zmian w BDO poprzez
ich akceptację, przekazujący odpady otrzyma informację z systemu o zmianach
wprowadzonych w karcie przekazania odpadów. Dopiero po ponownej akceptacji karty
przekazania odpadów przez przekazującego karta stanie się ostateczna.
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W przypadku odpadów komunalnych istnieje potrzeba wprowadzenia systemu
pozwalającego na każdorazowe potwierdzenie przejęcia tych odpadów przez uprawnione
podmioty i rozliczenie mas odpadów komunalnych odebranych z terenów poszczególnych
gmin w systemie dziennym, stąd wprowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych.
Prowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych będzie polegało na tym, że
zalogowany podmiot będący odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości będzie obowiązany do wprowadzenia wymaganych informacji za
pośrednictwem BDO. Wypełniona karta przekazania odpadów komunalnych zapisywana
będzie przez podmiot odbierający odpady komunalne w BDO z możliwością jej edycji i
wydruku. W momencie akceptacji wprowadzonych przez odbierającego odpady
komunalne danych karta przekazania odpadów komunalnych będzie w obrocie formalnym
w BDO. Karta przekazania odpadów będzie sporządzana odrębnie dla każdego transportu
odpadów komunalnych. Dostęp do tego dokumentu będzie posiadał także przyjmujący
odpady komunalne (z możliwością edycji, która będzie umożliwiała wprowadzanie
odpowiednich danych przez następnego posiadacza odpadów – np. wprowadzenie korekty
w masie odpadów). W przypadku edycji karty przekazania odpadów komunalnych przez
przyjmującego i zapisania tych zmian w BDO poprzez ich akceptację, podmiot
odbierający

odpady
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otrzyma

informację

z

systemu
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wprowadzonych w karcie przekazania odpadów komunalnych. Dopiero po ponownej
akceptacji karty przekazania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady
komunalne karta stanie się ostateczna.
W art. 67 dodany zostaje ust. 4b, który stanowi, że posiadacz odpadów zamieszcza
informacje w karcie przekazania odpadów oraz karcie przekazania odpadów komunalnych
w zakresie prowadzonej działalności. Oznacza to, że posiadacze odpadów, którzy kolejno
będą przekazywali sobie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów
komunalnych, będą zobowiązani do ich uzupełniania w zakresie wykonywanych przez
siebie czynności. Inne informacje będzie wprowadzać podmiot wytwarzający odpady, inne
podmiot je transportujący, a jeszcze inne podmiot zbierający lub przetwarzający odpady.
Zakres tych informacji będzie determinowany zakresem wykonywanych czynności.
Ponadto to, który posiadacz odpadów i na jakim etapie będzie zamieszczał informacje w
kartach, będzie wynikało ze wzorów dokumentów określonych w rozporządzeniu. Ponadto
posiadacz odpadów, w tym transportujący, będzie zobowiązany odpowiednio do
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potwierdzenia przejęcia odpadów (również w ramach działalności danego posiadacza
odpadów) lub transportu odpadów.
W art. 68 ust. 1 zaproponowano nowe brzmienie upoważnienia do wydania rozporządzenia
dotyczącego wzorów dokumentów ewidencji odpadów oraz możliwości uwzględnienia
informacji dotyczących identyfikacji posiadacza odpadów i miejsca prowadzenia
działalności w zakresie wytwarzania lub gospodarowania odpadami, ustalenia ilości i
jakości odpadów, środków transportu oraz prawidłowego postępowania z odpadami
zawartych w dokumentach ewidencji. Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie
wprowadzenia we wzorach dokumentów ewidencyjnych odpadów dodatkowych
informacji, np. dotyczących środków transportu odpadów, co ma zapewnić więcej
przydatnych informacji dla organów kontrolnych.
Aktualnie obserwuje się zjawisko rozwoju tzw. szarej strefy w działalności związanej
z gospodarką odpadami w kraju. W szczególności dotyczy ono problemów w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie zaobserwowano szereg patologicznych
działalności podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
oraz przetwarzających je. Niektóre podmioty praktykują fikcyjne przetwarzanie
zmieszanych odpadów komunalnych, w efekcie czego porzucane są coraz większe ilości
odpadów w lasach i wyrobiskach. Bieżący dostęp do informacji dotyczących transportu
odpadów za pomocą BDO pozwoli na nadzór nad strumieniem odpadów oraz sprawne
reagowanie w przypadkach stwierdzenia podejrzenia naruszeń. Narzędzie to usprawni
pracę zarówno organów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organów ochrony
środowiska, jak i organów ścigania, Inspekcji Transportu Drogowego i innych służb.
Nowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów zaczną obowiązywać od
dnia 1 stycznia 2020 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach wytwórcy odpadów nie
podlegają wpisowi do rejestru ani na wniosek, ani z urzędu (poza wytwórcami odpadów
podlegającymi obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub
pozwolenia zintegrowanego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Podmioty te są
obowiązane jednak do prowadzenia ewidencji odpadów oraz do składania sprawozdań z
zakresu gospodarki odpadami.
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Ze względu na fakt, że złożenie sprawozdania wymaga uzyskania dostępu do
indywidualnego konta w BDO, które tworzy marszałek województwa, dokonując wpisu
do rejestru, dla wspomnianych podmiotów wprowadzono obowiązek uzyskania wpisu do
BDO na wniosek, jeżeli są obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów (a tym samym
do składania rocznych sprawozdań), z wyjątkiem wytwórców odpadów podlegających
wpisowi z urzędu.
W projektowanym art. 83 ust. 2a (art. 1 pkt 15 projektowanej ustawy) ustawy o odpadach
zapewnia się użytkownikom, tj. ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
administratorowi, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw środowiska,
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i regionalnym dyrektorom ochrony
środowiska, a także marszałkom województw, wojewodom, starostom, wójtom,
burmistrzom lub prezydentom miast, organom Inspekcji Ochrony Środowiska, organom
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zarządom związków międzygminnych, ciągły
dostęp do systemu BDO oraz możliwości weryfikacji zgodności ze stanem rzeczywistym
prowadzonej przez posiadaczy odpadów ewidencji odpadów, co ma ułatwić korzystanie z
bazy danych i wykonywanie obowiązków, np. kontroli przez Inspekcję Ochrony
Środowiska.
Ponadto w art. 180 ustawy o odpadach dodano ust 2 (art. 1 pkt 19 projektowanej ustawy),
który wprowadza przepisy dające możliwość nałożenia kary grzywny za niedopełnienie
ciążących na transportujących obowiązków w zakresie:
1) posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO,
zgodnie z art. 69 ust. 1a,
2) posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO,
zgodnie z art. 71a ust. 3.
Naruszenia dotyczące nowych obowiązków związanych z prowadzeniem karty
przekazania odpadów i karty przekazania odpadów komunalnych przez posiadaczy
odpadów podlega penalizacji na podstawie obowiązującego art. 180 ustawy o odpadach
(w wyniku zmian dotychczasowa treść art. 180 zostanie oznaczona jako ust. 1). Stanowi
on bowiem, że kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi
tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega
karze grzywny. Przez prowadzenie ewidencji odpadów należy rozumieć wszystkie
obowiązki określone w dziale V Ewidencja odpadów i sprawozdawczość rozdziale 1
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Ewidencja odpadów ustawy o odpadach. A zatem także i niewypełnienie obowiązków,
o których mowa w projektowanym art. 69 ust. 3, 3a i 3b oraz art. 71a ust. 1, 2 i 4–6 ustawy
o odpadach, będzie wypełniało znamiona wykroczenia określone w art. 180 ustawy o
odpadach.
Przepis ten nie obejmuje natomiast naruszenia obowiązku posiadania przez kierowcę
w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO zgodnie z art. 69
ust. 1a albo art. 71a ust. 3, umożliwiającego weryfikację informacji zawartych w karcie
przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.
W art. 71a ust. 4 uwzględniono przypadek, w którym odpady komunalne są przewożone
w ramach działalności jednego posiadacza odpadów (z miejsc odbioru do stacji
przeładunkowej) – oznacza to, że podmiot odbierający odpady komunalne i jednocześnie
prowadzący stację przeładunkową jest również zobowiązany do potwierdzania przejęcia
odpadów w BDO (mimo braku zmiany posiadacza odpadów).
Zmiana art. 158 i załącznika nr 1 do ustawy o odpadach (art. 1 pkt 16 i 25 projektowanej
ustawy) ma na celu zapewnienie spójności z przepisami dyrektywy 2015/1127. Przepisy
dyrektywy 2015/1127 wprowadzają współczynnik korygujący do wzoru na wyliczanie
efektywności energetycznej instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów
komunalnych. W praktyce przepisy te będą wykorzystywane raczej w krajach
o stosunkowo ciepłym klimacie, do których Polska nie należy.
W związku z planowanym sposobem utworzenia oraz uruchomienia BDO konieczne jest
dostosowanie przepisów przejściowych w zakresie obowiązków sprawozdawczych
przedsiębiorców. Proponuje się zatem przedłużenie obowiązywania obecnych przepisów
z zakresu sprawozdawczości tak, aby również sprawozdania za rok 2017 i 2018 były
składane na dotychczasowych zasadach. Należy bowiem uwzględnić fakt, że podmioty
i marszałkowie województw mają półroczny okres od utworzenia BDO do odpowiednio
złożenia wniosków o wpis do rejestru i dokonania takich wpisów na wniosek lub z urzędu.
Z chwilą wpisu zostanie utworzone dla podmiotu indywidualne konto, nadany numer
rejestrowy, wygenerowany login i hasło umożliwiające składanie sprawozdań za
pośrednictwem BDO. Należy podkreślić, że obowiązek rejestracji w BDO będą miały nie
tylko podmioty do tego obowiązane aktualnym brzmieniem przepisów, lecz również
wszystkie inne podmioty, na których ciąży obowiązek sprawozdawczy bądź prowadzenia
ewidencji odpadów. Oznacza to, że liczba podmiotów objętych BDO ulegnie zwiększeniu.
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Ponadto co istotne, nie tylko rejestracja w BDO będzie przebiegać drogą elektroniczną, ale
również każde zmiany zakresu danych w indywidualnym koncie zarejestrowanego
podmiotu oraz wygaszenie konta.
W związku z powyższym złożenie sprawozdań wg nowych przepisów będzie możliwe
w terminie do 15 marca 2020 r. za 2019 r. Za rok 2017 i 2018 sprawozdania będą składane
wg przepisów dotychczasowych. Analogiczne zmiany zostały zaproponowane w art. 237b
ustawy o odpadach.
Jednocześnie w art. 237b ustawy o odpadach dodano ust. 3a, zgodnie z którym
sprawozdanie w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych składane za rok
2018 zawierać będzie dodatkowo informacje o toksyczności lub zagrożeniach ze strony
materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań.
Powyższa zmiana jest związana z dodatkową uzasadnioną opinią Komisji Europejskiej do
uchybienia nr 2011/2025, tj. zarzutem niepełnej transpozycji dyrektywy 94/62/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.).
Przepis ten ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy 94/62/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
W związku z planowanym sposobem utworzenia oraz uruchomienia BDO konieczna stała
się
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sprawozdawczości

podmiotów

gospodarujących sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytym sprzętem. Mając
jednocześnie na uwadze, że od 2018 r. zmieniają się przepisy ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.)
w zakresie grup sprzętu, zaproponowano pozostawienie do końca 2017 r.
dotychczasowych zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań przez ww. podmioty.
Oznacza to tym samym, że sprawozdanie za rok 2017 wspomniane powyżej podmioty
będą sporządzać i przekazywać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ)
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. poz. 1495, z późn. zm.). Jednocześnie ze względu na termin
wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy zaproponowano, że sprawozdania
składane zgodnie z dotychczasowymi przepisami za pierwsze półrocze danego roku
zostaną złożone w odniesieniu do roku 2017 r. wraz ze sprawozdaniem za drugie półrocze
tego roku, czyli w terminie do dnia 15 marca 2018 r. Natomiast regulacje zawarte w art.
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237e ustawy o odpadach określają zasady sporządzenia i złożenia do GIOŚ sprawozdania
za rok 2018. Dodatkowo w art. 237f ustawy o odpadach wskazano, że podmioty składające
sprawozdanie za rok 2017 będą obowiązane dołączać do nich informacje o lampach LED,
które będą niezbędne do obliczenia poziomów odzysku oraz przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu sprzętu oświetleniowego. Dane te będą przekazywane za rok 2017 na
podstawie informacji zawartych w obecnie prowadzonej przez przedsiębiorców, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, ewidencji wprowadzonego sprzętu, która obejmuje także
informacje dotyczące wprowadzanych lamp LED. Przedsiębiorcy będą więc posiadać
niezbędne informacje konieczne do złożenia sprawozdania w zakresie wprowadzanych w
2017 r. lamp LED.
W projekcie ustawy zaproponowano zmiany w regule finansowej określającej wysokość
środków finansowych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi BDO. BDO będzie nie
tylko pełniła rolę rejestru, ale także będzie dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Ochrony
Środowiska oraz organów ochrony środowiska, jak i organów ścigania, Inspekcji
Transportu Drogowego i innych służb w walce z szarą strefą w gospodarce odpadami. W
związku z tym niezbędne jest przesunięcie części środków przeznaczonych dla samorządu
terytorialnego w celu ich przeznaczenia na obsługę BDO przez organy Inspekcji Ochrony
Środowiska. Wsparcie kadrowe do obsługi BDO w tym zakresie jest niezbędne do
skutecznej walki z szarą strefą. Natomiast ogólny poziom wydatków nie uległ
zwiększeniu.
Należy podkreślić, że BDO będzie stanowiło cenne narzędzie pracy dla organów
administracji samorządowej, jak i Inspekcji Ochrony Środowiska, które ułatwi
wykonywanie czynności i przyspieszy dostęp do danych dotyczących gospodarowania
odpadami przez posiadaczy odpadów.
Zmiany harmonogramu maksymalnych limitów wydatków związanych z utworzeniem
BDO wynikają bezpośrednio ze zmiany harmonogramu wdrażania systemu (w kwietniu
2016 r. Minister Środowiska podjął decyzję o przeniesieniu obowiązku utworzenia
i administrowania BDO na GIOŚ, a w dniu 19 lipca 2017 r. zadecydował, że to Minister
Środowiska będzie koordynował utworzenie BDO) oraz zmiany zakresu informacyjnego,
którą wprowadzi projektowana ustawa. Zmieniono podział środków w poszczególnych
latach z uwagi na wymóg opracowania i wykonania dodatkowych modułów do BDO
(m.in. moduł dotyczący śledzenia strumienia odpadów – ewidencja odpadów, w tym karty
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sprzętowo-programowej. Zatem organem właściwym do monitorowania wydatków z
budżetu państwa przeznaczonych na BDO będzie Minister Środowiska i GIOŚ.
W regule wydatkowej określonej w art. 251 ustawy o odpadach, mimo wprowadzanych
zmian, całkowity poziom wydatków sektora finansów publicznych nie ulega zmianie.
Zmianie ulega jedynie poziom wydatków w poszczególnych latach. Zmiana poziomu
wydatków w poszczególnych latach podyktowana była faktem powierzenia przez Ministra
Środowiska GIOŚ utworzenia i administrowania BDO – decyzja Ministra Środowiska z
dnia 5 lutego 2016 r., a następnie w dniu 19 lipca 2017 r. przeniesienie obowiązku
koordynacji utworzenia BDO na Ministra Środowiska.
Powyższe wpłynęło na konieczność zaplanowania środków w określonych kwotach
z podziałem na poszczególne lata – zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji
przedsięwzięcia. Kwoty wskazane w art. 251 ust. 1 ustawy o odpadach obejmują całość
finansowania z budżetu państwa, zarówno finansowanie wojewódzkich inspektoratów
ochrony środowiska, jak i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Zakres zadań związanych z obsługą BDO przez jednostki samorządu terytorialnego nie
ulegnie zmianie. Natomiast ze względu na projektowane rozszerzenie BDO o moduł
ewidencji odpadów organy Inspekcji Ochrony Środowiska otrzymają dodatkowe zadania
związane z obsługą bazy w zakresie dotyczącym kontroli podmiotów (w tym kontroli
krzyżowych) i walki z szarą strefą w gospodarce odpadami w skali całego kraju.
W związku z powyższym, konieczne było rozdysponowanie środków adekwatnie do
obciążenia poszczególnych organów zadaniami, co wiązało się z przesunięciem części
środków przeznaczonych dla samorządu terytorialnego (art. 251 ust. 2 ustawy o odpadach)
na rzecz budżetu państwa. W ramach przesuniętych środków zostaną wyasygnowane
środki na wzmocnienie kadrowe wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, co
oznacza, że w każdym wojewódzkim inspektoracie zostanie zatrudniony jeden pracownik
merytoryczny odpowiedzialny za nadzór nad BDO, w tym stały nadzór nad
wprowadzaniem

kart

przekazania

odpadów

i

niezwłoczne

informowanie

o nieprawidłowościach i konieczności podjęcia odpowiednich czynności powodujących
zwalczanie szarej strefy.
Podkreślić jednocześnie należy, iż mimo że zakres zadań i obowiązków nałożonych na
marszałków województw, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie ulegnie
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zmianie, to wykonywanie tych zadań za pośrednictwem BDO będzie prostsze, gdyż
w wielu przypadkach system automatycznie będzie generował zestawienia danych,
wymagane raporty czy czerpał i wykorzystywał informacje już zapisane w BDO.
Przykładowo znacznym ułatwieniem i zmniejszeniem nakładu pracy będzie zastosowanie
modułu sprawozdawczości w BDO, a tym samym weryfikacji danych zawartych w
sprawozdaniach rocznych w odniesieniu do ewidencji odpadów zawartej w BDO. Należy
wskazać, że zarówno złożenie wniosku o wpis do rejestru, przekazanie sprawozdań, jak
i ich weryfikacja i wezwania do dokonania korekt czy uzupełnień będą wykonywane
wyłącznie za pośrednictwem BDO, co wiąże się również z oszczędnościami związanymi
z wezwaniami dotychczas dokonywanymi w drodze korespondencji papierowej, a także
z nakładami pracy na wszelkie obliczenia i porównania danych przekazanych
w sprawozdaniach z danymi ewidencyjnymi. System będzie w znacznej mierze dokonywał
automatycznej analizy danych wprowadzanych przez podmioty, jednocześnie porównując
dane z danymi zawartymi w ewidencji odpadów, a w przypadku nierzetelności danych czy
stwierdzonych

nieprawidłowości

system będzie

wysyłał

alert

do

pracownika

dokonującego weryfikacji sprawozdania.
Natomiast praca wykonywana przez pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska będzie użyteczna również dla marszałków województw ze względu na fakt, iż
w wyniku analizy danych dotyczących strumieni odpadów (karty ewidencji odpadów,
karty przekazania odpadów, karty przekazania odpadów komunalnych), marszałkowie
województw będą również wspierani i informowani o wszelkich nieprawidłowościach,
celem służbowego wykorzystania uzyskanych informacji (podjęcie działań kontrolnych,
wycofanie wydanych decyzji z obrotu prawnego itp.).
Dodatkowo zmiana alokacji środków z jednostek samorządu terytorialnego na rzecz
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska podyktowana jest również tym, że koszty
aktualnie ponoszone przez marszałków województw na rzecz utrzymania dotychczas
wykorzystywanych systemów po uruchomieniu BDO będą ponoszone przez GIOŚ –
administratora tego systemu, natomiast wojewódzkie bazy odpadowe (WSO) nie będą
prowadzone, ponieważ wszelkie dane zawarte będą w BDO. Wobec powyższego GIOŚ
będzie odpowiedzialny za wprowadzanie aktualizacji wynikających ze zmian
w przepisach czy innych, związanych z usprawnieniem działania oprogramowania całego
scentralizowanego systemu BDO. Zatem alokacja środków z jednostek samorządu
terytorialnego na rzecz wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska wynika ze
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zmniejszenia ilości obowiązków związanych z obsługą BDO, wykonywanych przez
pracowników urzędów marszałkowskich i związanej z tym redukcji kosztów obsługi BDO
i jednocześnie powierzenia dodatkowych obowiązków organom Inspekcji Ochrony
Środowiska.
Do zmian merytorycznych w ustawie o odpadach dostosowane zostały przepisy karne.
Natomiast do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne
niż niebezpieczne dokonanego przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy stosuje
się przepisy dotychczasowe, w tym przepisy rozporządzenia (UE) nr 1357/2014.
W związku z tym, jeżeli do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych były
dołączane wyniki badań, to będą one ważne, o ile zostały wykonane zgodnie z przepisami
obowiązującymi przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, m.in. z
rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014, które obowiązuje wprost na obszarze Polski od dnia
1 czerwca 2015 r.
Natomiast do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
projektowanej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą. Dotyczy to przypadku zmiany klasyfikacji odpadów
niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, w związku z wejściem w życie
przepisów rozporządzenia (UE) nr 1357/2014 i rozporządzenia Rady (UE) 2017/997.
Przewiduje się zachowanie mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie zmienianych upoważnień do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych.
W

związku

z

planowanym

sposobem

utworzenia

oraz

uruchomienia

BDO

i w konsekwencji zmianą przepisów dotyczących sprawozdawczości, rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania
za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. poz. 182) będzie miało zastosowanie również do
składanych sprawozdań w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych za rok 2017.
Mimo że nazwa ww. rozporządzenia odnosi się do sprawozdań składanych za rok 2015 i
rok 2016, zakres informacji, jakie przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy z dnia 13
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (Dz. U. z 2016
r. poz. 1863, z późn. zm.) będą obowiązani złożyć za rok 2017, nie zmieni się
w odniesieniu do tych z lat poprzednich. Natomiast sprawozdania za rok 2018, które będą
zawierały dodatkowe informacje w zakresie wprowadzanych opakowań, będą składane na
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nowych formularzach określonych w nowo wydanym rozporządzeniu Ministra
Środowiska w tym zakresie. Z tych samych względów rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania (Dz. U. poz.
1115) będzie miało zastosowanie do zbiorczych sprawozdań składanych za rok 2017 przez
marszałków województw na podstawie art. 237c ust. 1 ustawy o odpadach.
Ewidencja odpadów uwzględniająca formularze wypełniane za pośrednictwem BDO
zacznie funkcjonować od dnia 1 stycznia 2020 r.
Planuje się wejście w życie przepisów ustawy nowelizującej po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia. Ze względu na fakt, że przepisami niniejszej ustawy transponowane są do
prawa

polskiego

przepisy

Unii

Europejskiej,

jak

najszybsze

wprowadzenie

projektowanych zmian jest niezwykle istotne. W dniu 28 kwietnia 2017 r. w związku
z brakiem notyfikacji krajowych środków wykonawczych do dyrektywy 2015/1127
Komisja Europejska wystosowała do Rzeczypospolitej Polskiej uzasadnioną opinię.
W wyznaczonym przez Komisję Europejską terminie Polska udzieliła odpowiedzi na
przekazaną opinię, jednakże jeżeli odpowiedź okaże się niezadowalająca, wówczas
Komisja Europejska zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
o wszczęcie postępowania sądowego. Konieczność jak najszybszego wejścia w życie
projektowanej ustawy wynika zatem z ważnych interesów państwa, co uzasadnia z kolei
odstąpienie od terminów wejścia w życie określonych w uchwale nr 20 Rady Ministrów z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie
niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).
W związku z powyższym projektowana ustawa powinna wejść w życie w jak
najwcześniejszym terminie, przy zachowaniu odpowiedniego vacatio legis, co zapewnia
projektowany, 14-dniowy termin.
Także przepisy dotyczące obowiązku uzyskania (na wniosek) wpisu do rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach), dla wytwórców
odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów wejdą w życie razem z całą
ustawą, jednakże obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru zgodnie z art. 234 ust. 2
ustawy o odpadach należy wykonać w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru
(rejestr tworzy się łącznie z BDO, a informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru,
minister

właściwy

do

spraw

środowiska
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ogłasza

w

Dzienniku

Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o odpadach).
Należy podkreślić, że wejście w życie przepisów dotyczących rejestru wraz z całą ustawą
jest niezbędne ze względu na konieczność uwzględnienia proponowanej zmiany
w projektowanej BDO. Z kolei upoważnienie do określenia` wzoru sprawozdania
w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu powinno zacząć
obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r., wcześniej będą bowiem stosowane wzory
określone w przepisach dotychczasowych.
Przedsiębiorcy będą mieli pół roku od momentu utworzenia bazy BDO na złożenie
wniosku o wpis do rejestru. Od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały nowe przepisy
dotyczące ewidencji odpadów i przepisy karne w tym zakresie, a także inne przepisy
związane z ewidencją, tzn. nowy art. 79 ust. 5 ustawy o odpadach (gromadzenie w BDO
informacji zawartych w dokumentach ewidencji) oraz nowy art. 83 ust. 2a ustawy
o odpadach (dostęp uprawnionych organów do elektronicznej ewidencji odpadów).
Późniejsze wejście w życie tych przepisów wynika z konieczności zapewnienia
w pierwszej kolejności sprawnego wdrażania BDO w zakresie rejestru.
Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Projekt został zamieszczony, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.
W trakcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach nie zgłoszono
zainteresowania pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa.
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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