
 

 

 

Fiskalizm czy przedsiębiorczość? 
INFORMACJA PRASOWA, 21.03.2011 

W dniu 21 marca 2011 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli 

Andrzej Blikle (Prezes, Inicjatywa Firm Rodzinnych), Krzysztof Bukiel (Przewodniczący, 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy), Cezary Kaźmierczak, (Prezes, Związek 

Przedsiębiorców i Pracodawców) oraz Andrzej Sadowski, (Wiceprezydent, Centrum im. Adama 

Smitha). 

Konferencja poświęcona była sprawie kar pieniężnych dla przedsiębiorców za nie złożenie 

sprawozdań wynikających z ustawy z dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145). 

W wyniku tej ustawy może upaść wiele tysięcy małych firm. Występujące na konferencji 

instytucje skierowały list do Premiera, Donalda Tuska z prośba o zajęcie się tą sprawą. 

„Prosimy […] o przyjrzenie się sposobowi traktowania obywateli – przedsiębiorców przez 

organa administracji rządowej, które w świetle faktów, trudno określić inaczej, jak represje . 

Przepisy o karach zostały ogłoszone w dn. 25 lutego 2010 r., weszły w życie w dn. 12 marca 

2010 r., a termin składania sprawozdań minął w dn. 31 marca 2010 r. W bieżącym roku 

dodatkowo w sposób prawie konspiracyjny przesunięto ten termin na 15 marca. 

Nie było to poprzedzone żadną akcja informacyjną i przytłaczająca większość przedsiębiorców 

nie miała (i nie ma) świadomości o istnieniu takiego obowiązku. Szacujemy, że nie więcej, jak 

10% przedsiębiorców (np. małych sklepów spożywczych, kwiaciarni, małych gabinetów 

lekarskich etc.) wie, że podlega wspomnianej ustawie. Nikt ich o tym nie informował. 

Prosimy o zrozumienie, że właściciel małej firmy fizycznie nie jest w stanie śledzić setek 

nowych aktów prawnych produkowanych przez urzędników.  

W tej chwili odbieramy dziesiątki sygnałów od zrozpaczonych właścicieli jedno lub 

kilkuosobowych firm, którzy zostali obciążeni karą 10 tysięcy złotych i znajdują się na progu 

bankructwa.” – czytamy w liście do Premiera 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prawnik ZPP, Paweł Budrewicz komentuje to w następujący sposób: „Państwu jest wygodniej 

zmuszać karami obywateli do sprawozdawczości niż samemu zaangażować się w kontrolę 

własnymi siłami, a bierze się to z nadmiaru obowiązków, którym samo państwo samo nie jest w 

stanie sprostać. Przygotowany przez Ministerstwo formularz liczy 13 stron i samo Ministerstwo 

Środowiska nie było w stanie go wypełnić oraz złożyć i wolało zapłacić 10 tysięcy złotych kary”. 

Centrum Adama Smitha, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Lekarzy oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apelują o: 

- Umorzenia wymierzonych kar w stosunku do małych przedsiębiorstw – brak tego działania 

spowoduje upadek wielu tysięcy małych firm. 

- Zmianę ustawy dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) i zastąpienie wymaganych przez ustawę sprawozdań na rzecz 

okazania przez przedsiębiorcę - w przypadku kontroli odpowiedniej umowy na odbiór odpadów.  

„Czy tak ma wyglądać zapowiadana ofensywa legislacyjna na rzecz zniesienia części 

przeszkód dla przedsiębiorczości? Jak dotąd jest wymierzona przeciwko zwykłym 

przedsiębiorcom. Kolejny, nałożony na nich obowiązk jest niczym innym jak podatkiem, tylko 

bez nazwy. Przedsiębiorcy wypełniając kilkunastostronicowe formularze wykonują przymusową 

pracę na rzecz rządu” – skomentował zaistniałą sytuację Andrzej Sadowski, wiceprezydent 

Centrum im. Adama Smitha. „Niestety, po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją 

kompletnego oderwania od rzeczywistości urzędników  - powiedział Prezes ZPP, Cezary 

Kaźmierczak. - Po raz kolejny od małej, jedno lub kilkuosobowej firmy żąda się tego samego co 

od PKN Orlen czy Rafinerii Gdańsk. Ponadto kilkadziesiąt różnych instytucji rządowych wciąż 

produkuje kolejne regulacje i te kilkadziesiąt instytucji zarzuca nimi biednego drobnego 

przedsiębiorcę – mali przedsiębiorcy często pracują już po kilkanaście godzin dziennie i nie są 

w stanie wygospodarować dodatkowego czasu na spełnianie różnych urzędniczych kaprysów 

sprawozdawczych i codzienne śledzenie zmian legislacyjnych, Żeby to robić musieliby przestać 

zajmować się swoimi firmami.” 
 

Dołączone materiały: 
1. list do p. Donalda Tuska, Premiera Rzeczpospolitej Polskiej 
2. Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie kar pieniężnych  
3. odpis wyroku wymierzenia kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o 
rodzajach i ilości odpadów  
4. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów 
5. Wzór formularza PNT-02/u, Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług rok 2010 
 

Dodatkowe informacje: 
Iwona Wardzyńska 
516-397-006 
i.wardzynska@zpp.net.pl 

 Patrycja Skibska 
22-8284707 
1989@smith.pl 

 



 

 
 
 
 
Szanowny Pan 
Donald Tusk 
Premier Rzeczpospolitej Polskiej 
w miejscu 
 
 

Warszawa, 21 marca 2011 r. 
 
Szanowny Panie Premierze, 
 
 
Zwracamy się do Pana z prośba o zainteresowanie się sprawą kar pieniężnych dla 
przedsiębiorców za nie złożenie sprawozdań wynikających z ustawy z dnia 22 stycznia 2010 o 
zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145). 
 
Problem polega na tym, że niewielu przedsiębiorców w ogóle wie o takim obowiązku oraz na 
tym, że obecna sytuacja grozi upadkiem wielu tysięcy małych przedsiębiorstw. 
 
Prosimy także o przyjrzenie się sposobowi traktowania obywateli – przedsiębiorców przez 
organa administracji rządowej, które w świetle faktów, trudno określić inaczej, jak represje 
urzędnicze. 
 
Przepisy o karach zostały ogłoszone w dn. 25 lutego 2010 r., weszły w życie w dn. 12 marca 
2010 r., a termin składania sprawozdań minął w dn. 31 marca 2010 r. W bieżącym roku 
dodatkowo w sposób prawie konspiracyjny przesunięto ten termin na 15 marca. 
 
Nie było to poprzedzone żadną akcja informacyjną i przytłaczająca większość przedsiębiorców 
nie miała (i nie ma) świadomości o istnieniu takiego obowiązku. Szacujemy, że nie więcej, jak 
10% przedsiębiorców (np. małych sklepów spożywczych, kwiaciarni, małych gabinetów 
lekarskich etc.) wie, że podlega wspomnianej ustawie. Nikt ich o tym nie informował. 
 
Prosimy o zrozumienie, że właściciel małej firmy fizycznie nie jest w stanie śledzić setek 
nowych aktów prawnych produkowanych przez urzędników.  
 
W tej chwili odbieramy dziesiątki sygnałów od zrozpaczonych właścicieli jedno lub 
kilkuosobowych firm, którzy zostali obciążeni karą 10 tysięcy złotych i znajdują się na progu 
bankructwa. 
 
Odrębną sprawą jest sam – liczący 13 stron, skomplikowany formularz, przygotowany przez 
Ministerstwo (przesyłamy w załączeniu). Dodatkowo załączamy również kuriozalny formularz z 
GUS – jesteśmy zasypywani tego typu „sprawozdaniami” przez różne urzędy.  
 
Na skandal zakrawa fakt, że samo Ministerstwo Środowiska nie było w stanie go wypełnić oraz 
złożyć i wolało zapłacić 10 tysięcy złotych kary – z pieniędzy podatników! 
 
 



 

Panie Premierze! 
 
Zwracamy się do Pana z prośbą o spowodowanie: 
 
- Umorzenia wymierzonych kar w stosunku do małych przedsiębiorstw – brak tego działania 
spowoduje upadek wielu tysięcy małych firm. 
 
- Zmianę ustawy dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) i zastąpienie wymaganych przez ustawę sprawozdań na rzecz 
okazania przez przedsiębiorcę - w przypadku kontroli odpowiedniej umowy na odbiór odpadów. 
Prosimy o zrozumienie – mali przedsiębiorcy często pracują już po kilkanaście godzin dziennie i 
nie są w stanie wygospodarować dodatkowego czasu na spełnianie różnych urzędniczych 
kaprysów sprawozdawczych i codzienne śledzenie zmian legislacyjnych. 
 
 
Z poważaniem, 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Sadowski 
Wiceprezydent 

Centrum im. Adama Smitha 
 

Andrzej Blikle 
Prezes 

Inicjatywa Firm Rodzinnych 
 

Krzysztof Bukiel 
Przewodniczący 

Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Lekarzy 

 

Cezary Kaźmierczak 
Prezes 

Związek Przedsiębiorców i 
Pracodawców 

 
 
 
 
 
 
Zał.: 

1. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości 
odpadów; 

2. Wzór formularza PNT-02/u, Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług rok 2010. 
 



 

STANOWISKO 
KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP 

 z dnia 11 marca 2011 
w sprawie kar pieniężnych wymierzanych za niewykonywanie obowiązków prowadzenia 

ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzenia zbiorczego 
zestawienia, bądź wykonanie obowiązków w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem 

rzeczywistym w wysokości 10.000 zł. 
 
 

Z dniem 12 marca 2010 r. weszła w  życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) wprowadzająca sankcje karne dla 
posiadaczy odpadów wymierzane w drodze decyzji administracyjnej. 

Zgodnie z art. 79 c ust. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm., zwana 
dalej ustawą o odpadach) posiadacz odpadów bądź transportujący odpady, który będąc obowiązany do 
prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i 
przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów 
lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo 
lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł. 

Termin wprowadzenia zmian – 19 dni przed upływem terminu przekazywania zbiorczych zestawień 
danych bez przeprowadzenia szerokiej kampanii medialnej jak i wysokość kar pieniężnych od samego 
początku wzbudzały wielkie kontrowersje. 

Kara w wysokości 10 000 zł jest bardzo restrykcyjna i nie odzwierciedla w pełni stopnia szkodliwości 
czynu oraz zakresu naruszenia prawa w szczególności w sytuacji przekroczenia terminu złożenia 
zbiorczego zestawienia danych o 1 lub 2 dni. 

Dlatego też konieczne jest zniesienie obowiązku marszałka województwa nakładania kary pieniężnej na 
podmiot, który złoży zbiorcze zestawienie z opóźnieniem. Pozwoli  
to na znaczne ograniczenie liczby postępowań administracyjnych, np. gdy podmiot zobowiązany złoży 
wykaz na skutek wezwania organu – zgodnie z regułami postępowania administracyjnego. 

Wysokość kary dziwi tym bardziej, że w opiniowanych przez marszałków województw założeniach 
projektu ustawy o odpadach określono wysokość kar od 1 000 do 1 000 000 zł, przy ustalaniu wysokości 
kary pieniężnej miały być uwzględniane: stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową 
działalność podmiotu, w szczególności masę produktów oraz produktów w opakowaniach, którą podmiot 
wprowadził do obrotu. 

O udzielenie informacji na temat przebiegu konsultacji społecznych projektu ustawy zmieniającej ustawę 
o odpadach, przyczyn odstępstw od zapisów założeń projektu ustawy o odpadach jak i interpretacji 
niektórych wprowadzonych zapisów występowano do Ministra Środowiska. 

Do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi, czym była podyktowana zmiana wysokości kar. Za 
niepokojące należy uznać, że obecnie nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia jest traktowane 
bardziej restrykcyjnie niż wytwarzanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z 
naruszeniem jej warunków (art. 79 b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach) i na równi z pozbywaniem się 
odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami (art. 79 b ust. 2 pkt 1 ustawy o 
odpadach).  

Doprowadza to do pewnego paradoksu, że posiadacz odpadów który nie mając świadomości podlegania 
obowiązkom wynikających z ustawy o odpadach w chwili uzyskania takiej wiedzy staje przed dylematem 
czy wypełnić obowiązek złożenia zbiorczego zestawienia danych po terminie i podlegać karze pieniężnej 
w restrykcyjnej wysokości czy też nic nie robić. 

Istnieje więc możliwość, że wprowadzone w życie sankcje karne przyniosą odmienny efekt i zamiast 
mobilizować posiadaczy odpadów do wypełniania obowiązków sprawozdawczości w zakresie 
gospodarowania odpadami prowadzić będzie do tego, że posiadacz odpadów nie będzie wypełniał 



 

obowiązku do czasu przeprowadzenia kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub 
pracownika urzędu marszałkowskiego. 

Podkreślić należy, że nie tylko mali przedsiębiorcy ale również jednostki sektora publicznego nie zawsze 
są świadomi podlegania obowiązkom ustawy o odpadach, ustawodawca powinien dać posiadaczom 
odpadów możliwość wypełnienia obowiązków pouczając, a nie karząc, kształtując tym właściwą postawę 
postępowania i działania zgodnie z prawem, a sankcjami obarczać tych posiadaczy, którzy z pełną 
świadomością dopuszczają się łamania przepisów prawa bądź nie wypełniają ciążących na nich 
obowiązków. 

Kwestię kar pieniężnych poruszano na II Konwencie Marszałków Województw RP na Mazowszu, który 
odbył się w dniach 17 - 18 czerwca 2010 r. w Sterdyni. Na Konwencie przyjęto Stanowisko Konwentu 
Marszałków Województw RP w sprawie aktualnych i projektowanych regulacji prawnych w zakresie 
gospodarki odpadami, ich wpływu na realizację zadań oraz wywiązywanie się z obowiązków przez 
samorządy województw w którym zaapelowano o pilne rozwiązanie kwestii związanych z 
dostosowaniem wysokości kar pieniężnych do stopnia szkodliwości popełnionego czynu, zakresu 
naruszenia, bądź skali niedopełnionego obowiązku. 

Konsultacje z Ministerstwa Środowiska zakończyły się przyjęciem propozycji zmniejszenia wysokości kar 
pieniężnych do 2 000 zł za niewykonanie obowiązku sporządzenia i przekazania zbiorczego zestawienia 
danych oraz do 500 zł za nieterminowe wykonanie ww. obowiązku. Zmiana wysokości kar miała 
obejmować również wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone przed zmianą ustawy o odpadach. 
Jednakże istnieje duże prawdopodobieństwo, że wprowadzenie zmian w ustawie o odpadach nie nastąpi 
przed końcem 2011 roku. Doświadczenia urzędów marszałkowskich wskazują jednoznacznie, że 
sankcją wystarczającą do zmuszenia podmiotu do złożenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach 
jest kara pieniężna za jego niezłożenie. Nałożenie na marszałka województwa obowiązku prowadzenia 
setek czy nawet tysięcy postępowań w sprawie wymierzenia kary podmiotom, które już złożyły wykaz 
jest działaniem ze wszech miar nieefektywnym, zbędnym i niewykonalnym. Zastosowanie ogólnych 
zasad postępowania administracyjnego – np. skorzystanie z instytucji wezwania, w sytuacji zagrożenia 
karą za niewykonanie obowiązku, pozwala organowi na realizację jego ustawowych zadań. 

Biorąc pod uwagę powyższe, a zwłaszcza fakt wprowadzania do obiegu prawnego ustawy o brzmieniu 
diametralnie odmiennym i nieuzasadnionym w kwestii wysokości kar od założeń projektu ustawy o 
odpadach , jak również zbyt krótki okres między publikacją ważnego aktu prawnego a jego wejściem w 
życie, Konwent Marszałków Województw RP apeluje do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i 
Senatu, Ministra Środowiska,  Ministra Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Senackiej Komisji Środowiska o przedsięwzięcie kroków 
mających na celu jak najszybsze wprowadzenie zmian w ustawie o odpadach związanych z 
dostosowaniem wysokości kar pieniężnych do stopnia szkodliwości oraz zakres naruszenia zapisów 
ustawy o odpadach. 

Konieczne jest też doprecyzowanie definicji wytwórcy odpadów (zawartej w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o 
odpadach), tak aby prawo wskazania (w umowie o świadczenie usług) wytwórcy odpadów przysługiwało 
wszystkim podmiotom świadczącym usługi, a nie tylko tym które prowadzą taką działalność w zakresie 
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji 
i napraw. Należy też niezwłocznie doprecyzować krąg adresatów obowiązków określonych w ustawie o 
odpadach oraz wyraźnie ograniczyć ich liczbę, np. poprzez określenie  minimalnych ilości odpadów 
(każdego rodzaju), których wytwórca jest zwolniony z tych obowiązków. Brak takich zmian grozi 
poważnymi konsekwencjami gospodarczymi dotyczącymi w szczególności małych i średnich 
przedsiębiorców – głównie podmiotów prowadzących działalność usługową. 

Jednocześnie należy doprowadzić do niekaralności czynów w tym zakresie popełnionych przed 
wejściem w życie zmiany ustawy oraz do umorzenia kar już nałożonych, a jeszcze nieściągniętych. 

 
Przewodniczący 
Konwentu Marszałków Województw RP 
/-/ Mieczysław Struk 
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WYROK 


W IMIENIU RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKIEJ 


Dnia 8 lutego 2011 roku 

Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Lodzi Wydzialll 

w skladzie nast~pujqcym: 

Przewodniczqcy S~dzia NSA Tomasz Zbrojewski (spr.) 

S~dziowie S~dzia WSA Barbara Rymaszewska 

S~dzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska 

Protokolant asystent s~dziego Marcelina Chmielecka 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2011 roku 

sprawy ze skargi Ewy Basinskiej 

na decyzj~ Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w t.odzi 

z dnia 24 wrzesnia 2010 r. 

nr SKO 4703/2010 

w przedmiocie wymierzenia kary pienu~znej za nieterminowe przekazanie 

zbiorczego zestawienia danych 0 rodzajach i ilosci odpad6w 

- oddala skarg~. 
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UZASAONIENIE 


Oecyzjq z dnia 30 sie[pnia 2010 r. Marszatek Wojew6dztwa t6dzkiego, 

dziatajqc na podstawie art. 37 ust. 1 i 3, art. 79c ust. 3 oraz art. 79d ust. 3 - 5 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach oraz art. 21 § 1 pkt 2, art. 47 § 1 i art. 53 § 1 i 

4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wymierzyt Ewie 

Basiriskiej, prowadzqcej prywatny gabinet stomatologiczny, kar~ pieni~znq w 

wysokosci 10.000 ztotych za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia 

danych 0 rodzajach i ilosci odpad6w, 0 sposobach gospodarowania nimi oraz 0 

instalacjach i urzqdzeniach stuzqcych do odzysku i unieszkodliwiania odpad6w za 

2009 rok. 

W uzasadnieniu organ administracji wskazat, ze zgodnie z art. 37 ustawy 0 

odpadach posiadacz odpad6w prowadzqcy ewidencj~ odpad6w obowiqzany jest 

sporzqdzic zbiorcze zestawienie danych m.in. 0 rodzajach i ilosci odpad6w i 

przekazac je wtasciwemu marszatkowi wojew6dztwa w terminie do korica pierwszego 

kwartatu (dla sprawozdan za lata 2005-2009) oraz do dnia 15 marca (od dnia 1 

stycznia 2011) za poprzedni rok kalendarzowy. Organ ustalit, ze Ewa Basinska 

nadata wymagane zestawienie w plac6wce pocztowej w dniu 1 kwietnia 2010 r., a 

wi~c z uchybieniem terminu. Zgodnie zas z art. 79c ust. 3 ustawy 0 odpadach w 

przypadku niewywiqzywania si~ z powyzszego obowiqzku albo wykonywania go 

nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym,· posiadacz odpad6w podlega 

karze pieni~znej w wysokosci 10.000 z·totych. 

W odwclaniu od powyzszej decyzji strona podniosta zarzut naruszenia art. 7, 

art. 9 i art. 107 kpa poprzez brak wszechstronnego rozpoznania sprawy, brak 

wtasciwej analizy jurydycznej sprawy i pobiezne uzasadnienie wydanej decyzji, a 

takze art. 79c w zw. z art. 79d ustawy 0 odpadach poprzez uznanie, ze przepisy te 

odnoszq si~ do nieterminowego spetnienia obowiqzku sprawozdawczosci strony za 

rok 2009. Odwotujqca si~ wskazata, ze skoro kara pieni~zna za nieterminowe 

wykonanie obowiqzku sprawozdawczego wprowadzona zostata mocq ustawy z dnia 

22 stycznia 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 odpadach oraz niekt6rych innych ustaw tuz 

przed uptywem terminu do sktadania sprawozdan za rok poprzedni, to nowy przepis 

powinien odnosic si~ w zwiqzku z zasadq lex retro non agit do obowiqzk6w w dniu 

wejscia w zycie nowych przepis6w. Zdaniem strony kara pieni~zna winna znalezc 



zastosowanie w przypadku uchybienia obowiqzkowi zJozenia sprawozdania za rok 

2010. 

Decyzjq z dnia 24 wrzesnia 2010 r., po rozpoznaniu odwrnania Ewy 

Basinskiej, Samorzqdowe Kolegium OdwoJawcze w todzi, dziaJajqc na podstawie 

art. 138 § 1 pkt 1 kpa, utrzymato w mocy zaskarzone rozstrzygni~cie organu I 

instancji. W motywach decyzji organ odwrnawczy stwierdzH, ze wobec ustalonego 

stanu faktycznego i znajdujqcych zastosowanie w sprawie przepis6w, nie podziela 

poglqd6w przedstawionych w odwotaniu. 

W skardze skierowanej do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w todzi 

Ewa Basinska, reprezentowana przez petnomocnika w osobie radcy prawnego, 

wniosla 0 uchylenie zaskarzonej decyzji oraz poprzedzajqcej jq decyzji organu I 

instancji, podnoszqc argumentyjak w odwotaniu. 

W odpowiedzi na skarg~ Samorzqdowe Kolegium Odwrnawcze w todzi 

wniosJo 0 jej oddalenie, podtrzymujqc stanowisko zaprezentowane w zaskarzonej 

decyzji. 

Na rozprawie przed Wojew6dzkim Sqdem Administracyjnym W Lodzi w dniu 

27 stycznia 2011 r. petnomocnik strony skarzqcej zJozyt pismo zawierajqce wniosek 0 

zwr6cenie si~ przez tut. Sqd do Trybunatu Konstytucyjnego 0 zbadanie 

konstytucyjnosci przepisow stanowiqcych podstaw~ prawnq zaskarzonej decyzji. 

Wojew6dzki Sctd Administracyjny w l.odzi zwazyl, co nastQpuje. 

Skarga podlega oddaleniu. 

Zgodnie z przepisami art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo 0 

ustroju sqd6w administracyjnych (Dz.U.Nr 153, poz. 1269) sqdy administracyjne 

sprawujq wymiar sprawiedliwosci mi~dzy innymi poprzez kontrol~ dzialalnosci 

administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod wzgl~dem zgodnosci z 

prawem, jezeli ustawy nie stanowiq inaczej. Analogiczne unormowanie zawarte 

zostato w przepisie art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 0 post~powaniu 

przed sqdami administracyjnymi (Oz.U.Nr 153, poz. 1270 z p6tn. zm.), zwanej dalej 

p.p.s.a. Oznacza to, it Sqd bada legalnosc zaskarzonego rozstrzygni~cia, tj. jego 

zgodnosc z prawem materialnym okreslajqcym prawa i obowiqzki stron oraz prawem 

procesowym regulujqcym post~powanie przed organami administracji publicznej. 
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Wojew6dzki Sqd Administracyjny w todzi rozpoznajqc spraw~ w tak 

zakreslonej kognicji nie stwierdzit, aby zaskarzona decyzja Samorzqdowego 

Kolegium Odwofawczego w todzi z dnia 24 wrzesnia 2010 r. oraz poprzedzajqca jq 

decyzja Marszatka Wojew6dztwa t6dzkiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. zostaty 

wydane z naruszeniem przepis6w w stopniu uzasadniajqcym ich wyeliminowanie z 

obrotu prawnego. 

Punktem wyjscia dla rozwazan w rozpoznawanej sprawie jest tresc art. 36 ust. 

1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Oz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z 

p6zn. zm.), zgodnie z kt6rym posiadacz odpad6w jest obowiqzany do prowadzenia 

ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z przyj~tym katalogiem odpad6w i listq 

odpad6w niebezpiecznych. Pod poj~ciem posiadacza odpad6w na gruncie ustawy 0 

odpadach rozumiec nalezy natomiast kazdego, kto faktycznie wtada odpadami 

(wytw6rc~ odpad6w, innq osob~ fizycznq, osob~ prawnq lub jednostk~ 

organizacyjnq}, z wytqczeniem prowadzqcego dziatalnosc w zakresie transportu 

odpad6w (art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy). Na posiadaczu odpad6w, na podstawie art. 37 

ust. 1 ustawy 0 odpadach, spoczywa obowiqzek sporzqdzenia na formularzu 

zbiorczego zestawienia danych 0 rodzajach i ilosci odpad6w, 0 sposobach 

gospodarowania nimi oraz 0 instalacjach i urzqdzeniach stuzqcych do odzysku i 

unieszkodliwiania tych odpad6w. Zbiorcze zestawienie danych posiadacz odpad6w 

obowiqzany jest przekazac marszatkowi wojew6dztwa wtasciwemu ze wzgl~du na 

miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w w terminie 

do konca pierwszego kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy. 

Przechodzqc na grunt rozpoznawanej sprawy nalezy wskazac, ze poza 

sporem pozostaje fakt, iz skarzqca jako osoba prowadzqca gabinet stomatologiczny 

jest posiadaczem odpad6w, zobowiqzanym do ich ewidencjonowania, na kt6rym 

spoczywat obowiqzek przekazania zbiorczego zestawienia danych 0 rodzajach 

ilosci odpad6w, 0 sposobach gospodarowania nimi oraz 0 instalacjach 

urzqdzeniach stuzqcych do odzysku i unieszkodliwiania tych odpad6w do Marszatka 

Wojew6dztwa t6dzkiego. Nie ulega r6wniei: wqtpliwosci, ze przesytka pocztowa 

zawierajqca zbiorcze zestawienie danych 0 odpadach za rok 2009 zostata nadana w 

Urz~dzie Pocztowym "towicz 1" w dniu 1 kwietnia 2010 r., a wi~c z uchybieniem 

terminu, 0 kt6rym mowa wart. 37 ust. 1 ustawy 0 odpadach. 
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Istota sporu sprowadza si~ natomiast do kwestii tego, czy organ administracji 

zasadnie zastosowat w stosunku do skarzqcej przepis art. 79c ust. 3 ustawy 0 

odpadach, zgodnie z kt6rym posiadacz odpad6w lub transportujqcy odpady, b~dqc 

obowiqzanym do prowadzenia.ewidencji odpad6w lub przekazywania wymaganych 

informacji lub sporzqdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub 

sporzqdzania podstawowej charakterystyki odpad6w lub przeprowadzania test6w 

zgodnosci, kt6ry nie wykonuje tego obowiqzku albo wykonuje go nieterminowo lub 

niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieni~znej w wysokosci 10.000 

ztotych. 

Przepis ten do ustawy 0 odpadach wprowadzony zostat ustawq z dnia 22 

stycznia 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 odpadach oraz niekt6rych innych ustaw (Oz.U.Nr 

28, poz. 145) i wszedt w zycie z dniem 12 marca 2010 r., a wi~c przed uptywem 

terminu do skfadania zbiorczych zestawien za rok 2009. Przepisu 0 charakterze 

intertemporalnym, kt6ry odraczatby w czasie mozliwosc stosowania kary pieni~znej 

wobec podmiot6w nieterminowo wywiqzujqcych si~ z obowiqzk6w sktadania 

zbiorczych zestawien dopiero pOCZqwszy od roku 2011 ustawodawca nie przewidziat 

Przesqdza to w konsekwencji 0 bezposrednim stosowaniu przepisu art. 79c ust. 3 

ustawy 0 odpadach do podmiot6w niewywiqzujqcych si~ z obowiqzku sktadania 

zestawien za rok 2009. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu Konstytucyjnego zakres 

obowiqzywania przepisu nalezy analizowac funkcjonalnie, tj. w scistym zwiqzku z 

jego stosowaniem w czasie. Uj~cie to ma szczeg61ne znaczenie w6wczas, gdy brak 

jest oddzielnych przepis6w intertemporalnych. W takim bowiem przypadku nie 

zachodzi brak regulacji kwestii intertemporalnej (Iuka co do przepis6w 

intertemporalnych), gdyz sytuacja taka przesqdza 0 bezposrednim skutku ustawy 

nowej. Tak wi~c, wobec braku regulacji intertemporalnej kwestia mi~dzyczasowa jest 

rozstrzygni~ta, tyle ze na korzysc zasady bezposredniego stosowania ustawy 

zmieniajqcej (vide: wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r., sygn. 

akt SK 44/03, OTK-A 2004/5/46). 

Istotnq kwestiq wymagajqcq odniesienia si~ jest takze wniosek pcinomocnika 

skarzqcej 0 przedstawienie Trybunatowi Konstytucyjnemu pytania prawnego 

dotyczqcego tego, czy: 
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1} art. 79c ust. 3 ustawy 0 odpadach jest zgodny z Konstytucjet RP w zakresie, w 

jakim wprowadza jednolitet kar~ pieni~zriet dla posiadaczy odpad6w, kt6rzy nie 

wykonali natozonego obowietzku przekazania zestawienia 0 odpadach oraz kt6rzy 

wykonali obowietzek z uchybieniem terminu bez wzgl~du na "dtugose uchybienia 

terminu do ich wykonania", 

2} art. 19 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 odpadach oraz 

niekt6rych innych ustaw jest zgodny z Konstytucjet RP w zakresie, w jakim 

wprowadzH on 14 - dniowe vacalio legis dla przepisu art. 79c ustawy 0 odpadach, 

Zgodnie z art. 193 Konstytucji RP kazdy setd moze przedstawie Trybunafowi 

Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodnosci aktu normatywnego z Konstytucjet, 

ratyfikowanymi umowami mi~dzynarodowymi lub ustawet, jezeli od odpowiedzi na 

pytanie prawne zalezy rozstrzygni~cie sprawy toczetcej si~ przed setdem. 

Podkreslenia jednak wymaga, ze ocena, czy w konkretnej sprawie zachodzi 

koniecznose wystqpienia przez setd do Trybunatu Konstytucyjnego pozostaje w gestii 

Setdu i tylko realne wettpliwosci prawne dotyczetce przepisu prawa, stanowietcego 

podstaw~ wydania zaskarZonego rozstrzygni~cia moget bye przedmiotem pytania 

prawnego sktadu orzekajetcego skierowanego do Trybunafu Konstytucyjnego (por. 

wyrok Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 22 maja 2009 r., sygn. akt II FSK 

88/08, publ. System Informacji Prawnej LEX nr 549455). Uprawnione jest zatem 

przyj~cie, ze Setd nie moze stawiae pytania prawnego w trybie art. 193 Konstytucji RP 

dop6ty, dop6ki sam nie wyrobi sobie pogletdu prawnego w kwestii niezgodnosci aktu 

normatywnego z Konstytucjet. Na tie okolicznosci rozpoznawanej sprawy skfad 

orzekajetcy nie powzietf uzasadnionych wqtpliwosci co do zgodnosci z Konstytucjet RP 

przepis6w stanowietcych podstaw~ prawnet zaskarzonej decyzji, tj. w szczeg61nosci 

art. 79c ust. 3 ustawy 0 odpadach. 

Nalezy zwr6cie uwag~ na fakt, ze w orzecznictwie Trybunatu Konstytucyjnego 

dopuszczalnose stosowania administracyjnych kar pieni~znych jako reakcji na 

naruszenie ustawowych obowiqzk6w nie' budzi wqtpliwosci. Trybunat wielokrotnie 

podkreslaf, ze brak stosownej sankcji powoduje, ze przepis staje si~ martwy, a 

niespetnianie obowietzku nagminne (vide: 'wyroki z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. 

K 23/99, OTK ZU nr 3/2000, poz. 89, z dnia 15 stycznia 2007 r., sygn. P 19/06, OTK 

ZU nr 1/N2007, ·poz. 2 czy z dnia 31 marca 2008 r., sygn. SK 75/06, OTK ZU 

nr 21N2008, poz. 30). Jak stwierdzH Trybunaf Konstytucyjny w uzasadnieniu 

orzeczenia z dnia 1 marca 1994 r., sygn. U 7/93 (OTK w 1994 r., cz. I, poz. 5) 
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administracyjne kary pieni~zne Sq to srodki majqce na celu mobilizowanie podmiot6w 

do terminowego i prawid+owego wykonywania obowiqzk6w na rzecz paristwa. Kary 

te, stosowane automatycznie z mocy ustawy, majq przede wszystkim znaczenie 

prewencyjne (wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. K 17/97, OTK ZU nr 3/1998, 

poz. 30). Przez zapowiedi negatywnych konsekwencji, jakie nastqpiq w wypadku 

naruszenia obowiqzk6w okreslonych w ustawie albo w decyzji administracyjnej, 

motywujq adresat6w do wykonywania ustawowych obowiqzk6w (sygn. P 19/06). 

Podstawq zastosowania tego typu kar jest sarno obiektywne naruszenie prawa. Tym 

samym administracyjna kara pieni~i:na nie jest wyfqcznie represjq za naruszenie 

prawa (vide: wyrok TK z dnia 14 paidziernika 2009 r., sygn. Kp 4/09, OTK ZU nr 

9/N2009, poz. 134), ale przede wszystkim stanowi srodek przymusu, kt6ry sfui:yc ma 

zapewnieniu wykonywania obowiqzk6w wobec panstwa. Organ administracyjny musi 

bowiem posiadac skuteczne srodki, kt6re skJoniq adresat6w norm do oczekiwanego 

zachowania w sferach uznanych za szczeg61nie istotne. 
, 

W tym miejscu warto przypomniec, i:e obowiqzek skfadania zbiorczych 

zestawien danych 0 odpadach przez posiadaczy odpad6w obowiqzywaJ na gruncie 

ustawy 0 odpadach od chwili jej wejscia w i:ycie, a wi~c od dnia 1 paidziernika 

2001 r. Brak byJo silnego narz~dzia mobilizujqcego podmioty dziafajqce w zakresie 

gospodarki odpadami do przestrzegania przepis6w ustawy 0 odpadach (vide: 

uzasadnienie do projektu ustawy zmieniajqcej, www.sejm.gov.pl). Swiadczy 0 tym 

fakt, ze mimo ustawowego obowiqzku skari:i:tca nie wywiqzywa+a si~ z niego w latach 

poprzednich, nie ponoszqc w zwiqzku z tym i:adnych konsekwencji. 

Co wi~cej, podnoszqc w ramach zarzutu zbyt kr6tki okres vacatio legis noweli, 

skarZqca wskazata, i:e wieloletni dotychczasowy brak sankcji za przekroczenie 

terminu do zJozenia zbiorczego zestawienia 0 odpadach, stwarzaJ podstawy do 

zatozenia, ze nieznaczne tylko uchybienie terminu nie spowoduje natoi:enia tak 

dotkliwej kary. Taki poglqd nie zasJuguje na aprobatE?, gdyi: prowadzi do ochrony 

podmiotu zobowiqzanego do wykonania obowiqzku przed negatywnymi skutkami 

jego niewykonywania. 

Nalei:y w tym mleJscu r6wniez podkreslic, ze ustawa nowelizujqca nie 

wprowadzaJa nowego nieznanego dotychczas obowiqzku, do realizacji kt6rego 

niezb~dne byto przygotowanie podmiot6w nim obciqzanych, co uzasadniatoby 

wydtuzenie okresu vacatio legis, a jedynie sankcj~ za jego niewykonanie. Nie spos6b 

zaakceptowac zas sytuacji, w kt6rej podmiot dopuszcza si~ zaniechania, kierujqc si~ 
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wytqcznie brakiem ryzyka wystqpienia sankcji. Jak bowiem przypominat Trybunat 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 marca 2010 r., sygn. P 9/08 (OTK-A 2010/3/26) 

art. 83 Konstytucji naktada na kazdego obowiqzek przestrzegania. prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawodawcy przystuguje swoboda okreslenia sankcji zwiqzanych z 

niedopetnieniem ustawowego obowiqzku, przy czym swoboda ustawodawcy nie jest 

nieograniczona i wymaga poszanowania podstawowych zasad zawartych w 

Konstytucji. Do zasad tych nalezq wywodzona z zasady demokratycznego panstwa 

prawnego zasada zaufania do prawa i sprawiedliwosci (art. 2 Konstytucji) czy tei: 

zasada proporcjonalnosci (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Oznacza to, ze ustawodawca 

nie moze stosowac sankcji oczywiscie nieadekwatnych lub nieracjonalnych albo 

niewsp6tmiernie dolegliwych, oderwanych od stopnia nagannosci zachowania 

jednostki w stosowaniu obowiqzujqcego prawa. Jesli jednak stwierdzic, ze 

dotychczas obowiqzki sprawozdawcze nie byty realizowane z uwagi na brak sankcji, 

to wprowadzenie kary pieni~znej jest usprawiedliwione. W slad za Trybunatem 

Konstytucyjnym warto wskazac natomiast, ze zasada proporcjonalnosci, na kt6rq 
; 

powotuje si~ strona, nie moze stuzyc za !Jodstaw~ ochrony interesu wynikajqcego z 

naruszenia prawa (P 9/08). 
'. 

W przekonaniu sktadu orzekajqcego wprowadzenie w tresci art. 79c ust. 3 

ustawy 0 odpadach kary pieni~znej w jednolitej wysokosci dla podmiot6w, kt6re nie 

sktadajq zbiorczych zestawien w terrninie oraz podmiot6w, kt6re nie wykonujq tego 

obowiqzku nie narusza zasad konstytucyjnych. Zdarzeniem, z wystqpieniem kt6rego 

ustawodawca wiqze sankcj~ w postaci kary pieni~znej jest nieztozenie zbiorczego 

zestawienia 0 odpadach na dzien 31 rnarca danego roku. Dla obiektywnego uznania, 

ze podmiot zobowiqzany nie dopetnit wynikajqcego z ustawy obowiqzku nie ma 

znaczenia, czy zestawienie to przedstawi w terrninie p6zniejszyrn i jak dtugo trwa 

okres uchybienia. Nie rna zatem powod6w, dla kt6rych zasadne by toby zqdanie 

r6znicowania wysokosci kary pieni~znej od "dtugosci trwania uchybienia". 

Majqc na uwadze powyzsze Wojew6dzki Sqd Administracyjny w todzi, na 

podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekt jak w sentencji. 
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Załączniki 
do rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 25 maja 2007 r. (poz. 686) 
 

Załącznik nr 1  
 

Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych  
o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz  

o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
 
 

Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów 
 

Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy 
 

Posiadacz odpadówi) 
 

Adresii) 
 
 

Telefon/fax  
REGONiii)  
NIPiii)  
Decyzja w zakresie 
gospodarki odpadami 

Znak decyzji  Data wydania Termin 
ważności 

Organ 
wydający 

Wytwarzanie odpadów     
Zbieranie odpadów     
Odzysk     
Unieszkodliwianie odpadów     

Adresiv) 

 
 
Miejsce prowadzenia 
działalności 
 

Gminav) 

Data rozpoczęcia prowadzenia działalności  
Data zakończenia prowadzenia działalności 
(jeśli dotyczy) 

 

Rodzaj prowadzonej działalnościvi)              W          Zb          Od          Un 
      
 
Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKDvii) 

Dane o posiadaczu odpadów prowadzącym zakład przetwarzania  
Nr rejestrowyviii)  
Numer i nazwa grupy sprzętuix)  
Numer i nazwa rodzaju sprzętuix)  
 
 
Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadówx) 
 

Masa wytworzonych odpadów [Mg]xii) Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

masa odpadów sucha masa 
odpadów 

     
     



 

     
 
 
 
 
Dział 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnychxi) 
 

Masa odebranych odpadów [Mg]xii) 

ogółem z gospodarstw 
domowych 

Liczba  
obsługiwanych 

właścicieli 
nieruchomościxiii) 

Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj 
odpadów 

masa 
odpadó

w 

sucha 
masa 

odpadó
w 

masa 
odpadó

w 

sucha 
masa 

odpadó
w 

ogółem 

w tym 
gospodarst

w 
domowych 

         
         
         
 
 
Dział 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadówx) 
 

Masa odpadów [Mg]xii) Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

masa odpadów sucha masa 
odpadów 

     
     
     
 
 
Dział 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi 
 
a) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi 
w instalacjach lub urządzeniach 
 

Masa odpadów [Mg]xii) Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

masa odpadów sucha masa 
odpadów 

Proces odzysku Rxiv) 

      
      
 
b) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza 
instalacjami i urządzeniami 
 

Masa odpadów [Mg]xii) Proces odzysku Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

masa odpadów sucha masa 
odpadów Rxiv) Lp.xv) 

       
       
 
c) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celu ich 
wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, 
na ich własne potrzeby 



 

 
Masa odpadów [Mg]xii) Proces odzysku Lp. Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

masa odpadów sucha masa 
odpadów Rxiv) Lp.xvi) 

       
       
 
 
Dział 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów  
 
a) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach 
lub urządzeniach 
 

Masa odpadów [Mg]xii) Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

Proces  
unieszkodliwiania 

Dxvii) 

      
      
      
 
b) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów poza 
instalacjami i urządzeniami 
 

Masa odpadów [Mg]xii) Proces  
unieszkodliwiania 

Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów Dxvii) Lp.xviii) 

       
       
       
 
 



 

 
Dział 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem 
składowisk odpadów oraz spalarni i współspalarni odpadów 
 

Odpady poddane procesowi odzysku lub 
unieszkodliwiania w roku sprawozdawczym 

Odpady powstające podczas procesu odzysku 
lub unieszkodliwiania 

Masa odpadów 
[Mg]xii) 

Masa odpadów 
[Mg]xii) 

Lp. Nazwa 
instalacji 

lub 
urządzeni

a 

Rodzaj 
instalacji

xix) 

Projektowa
na moc 

przerobowa 
[Mg/rok] 

Proces 
[R lub 
D]xx) 

Kod 
odpadów 

Rodzaj 
odpadów masa  

odpadó
w 

sucha masa 
odpadów 

Kod 
odpadów 

Rodzaj 
odpadów masa 

odpadó
w 

sucha 
masa 

odpadów 
             
             
             
             

 



 

Dział 8. Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów 
 

Ogólne informacje 
1.  Nazwa składowiska odpadów  

 
 

2.  Adres składowiska odpadów  
 
 

3.  Gmina  
4.  Powiat  
5.  Województwo  
6.  REGONiii)  
7.  NIPiii)  
8.  Typ składowiskaxxi)   
9.  Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem 

odpadów 
 

 
 

Decyzje 
10.  

 
Decyzja lokalizacyjna  
(jeśli dotyczy) 

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji. 

 

11.  Decyzja o warunkach 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu  
(jeśli dotyczy) 

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji. 

 

12.  Pozwolenie na budowę Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji; wskazać, 
jeśli decyzja została 
uchylona. 

 

13.  Pozwolenie na użytkowanie  
(jeśli dotyczy) 

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji. 

 

14.  
 

Decyzja o wykonaniu 
przeglądu ekologicznego na 
podstawie art. 33 ust. 1 
ustawy wprowadzającejxxii) 

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji. 

 

15.  Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 
1 ustawy 
wprowadzająccejxxii) 
(jeśli dotyczy) 

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji; 
wyznaczony rok 
dostosowania. 

 



 

16.  Czy decyzja o 
dostosowaniu została 
przedłużona? 

Jeżeli tak, to na 
podstawie jakiej 
decyzji –podać: 
podstawę prawną, 
organ wydający, 
datę decyzji, znak 
decyzji, 
wyznaczony rok 
dostosowania. 

 

17.  Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 
2 ustawy 
wprowadzającejxxii) 
(jeśli dotyczy) 

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji; 
wyznaczony rok 
dostosowania. 

 

18.  Czy decyzja o 
dostosowaniu została 
przedłużona? 

Jeżeli tak, to na 
podstawie jakiej 
decyzji –podać: 
podstawę prawną, 
organ wydający, 
datę decyzji, znak 
decyzji, 
wyznaczony rok 
dostosowania. 

 

19.  Decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie 
art. 33 ust. 6 ustawy 
wprowadzającejxxii) 
(jeśli dotyczy) 

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji; 
wyznaczony rok 
zamknięcia. 

 

20.  Czy decyzja o zamknięciu 
została przedłużona? 

Jeżeli tak, to na 
podstawie jakiej 
decyzji – podać: 
podstawę prawną, 
organ wydający, 
datę decyzji, znak 
decyzji, 
wyznaczony rok 
zamknięcia. 

 

21.  Zgoda na zamknięcie  
wydzielonej części 
składowiska na podstawie 
art. 54 ustawy o odpadach 

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji; 
wyznaczony rok 
zamknięcia oraz 
datę zaprzestania 
przyjmowania 
odpadów. 

 



 

22.  
 
 
 

Zgoda na zamknięcie  
składowiska odpadów na  
podstawie art. 54 ustawy o  
odpadach 

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji; 
wyznaczony rok 
zamknięcia oraz 
datę zaprzestania 
przyjmowania 
odpadów. 

 

23.  
 
 

Decyzja zatwierdzająca  
instrukcję eksploatacji  
składowiska 

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji. 

 

24.  Czy decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

Jeżeli tak, to 
wskazać na jaki 
okres? 

 

25.  Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów  

Podać organ 
wydający, datę 
wydania, znak 
decyzji, termin 
obowiązywania. 

 

26.  
 

Pozwolenie zintegrowane  
(jeśli dotyczy) 

Podać organ wydający, 
datę wydania, znak 
decyzji; termin 
obowiązywania. 

 

27.  Czy składowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

Jeżeli tak, to podać 
termin (planowany) 
złożenia wniosku. 

 

28.  Czy dla składowiska była 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania działalności? 

Jeżeli tak, to podać 
dane nt. decyzji – 
podstawę prawną, 
organ wydający, 
datę wydania, znak 
decyzji oraz termin 
wstrzymania. 

 

Dane techniczne 
29.  Liczba kwater  
30.  Liczba kwater eksploatowanych  
31.  Liczba kwater zamkniętych  
32.  Pojemność całkowita [m3]  
33.  Pojemność zapełniona łącznie z warstwami 

izolacyjnymi [m3] 
 

34.  Powierzchnia w granicach korony [m2]  
[tak/nie]  
Naturalna bariera geologiczna 
(miąższość, współczynnik 
filtracji) 

 

Sztuczna bariera geologiczna 
(rodzaj, miąższość, 
współczynnik filtracji) 

 

35.  Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna 
(materiał, grubość) 

 

36.  Drenaż odcieków [tak/nie]  



 

Warstwa drenażowa 
(miąższość, współczynnik 
filtracji) 

 

Kolektory (materiał, średnica)  
Ukształtowanie misy 
(nachylenie wzdłuż 
kolektorów i w kierunku 
kolektorów, %) 

 

  

Zewnętrzny system rowów  
[tak/nie]  37.  Gromadzenie 

odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemność, m3) 

 

Odprowadzenie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

 

Wywóz do oczyszczalni  
miejskiej [tak/nie] 

 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

 

38.  Postępowanie z 
odciekami 

Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we własnej 
oczyszczalni (odbiornik 
ścieków oczyszczonych) 

 

[tak/nie]  
Z emisją do atmosfery 
[tak/nie] 

 

Spalanie w pochodni [tak/nie]  

39.  Instalacja do 
odprowadzania 
gazu 
składowiskowego 

Odzysk energii [tak/nie]  
[tak/nie]  40.  Pas zieleni 
Szerokość pasa [m]  

41.  Ogrodzenie [tak/nie]  
42.  Rejestracja 

wjazdów 
[tak/nie]  

43.  Ewidencja 
odpadów 

[tak/nie]  

44.  Waga [tak/nie]  
45.  Urządzenia do 

mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie]  

[tak/nie]  
Rodzaj materiału  

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
  
  

46.  Wykonywanie 
warstw 
izolacyjnych 
odpadów 

W przypadku 
wykorzystywania 
odpadów, podać 
kod i rodzaj 
odpadów 

  

Dane meteorologiczne 
[tak/nie] 

 

Kontrola wykonywania 
elementów służących do 
monitoringu [tak/nie] 

 

Wody powierzchniowe 
[tak/nie] 

 

47.  Monitoring w 
fazie 
przedeksploatacy
jnej 

Wody podziemne [tak/nie]  
48.  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] 

 

 Monitoring w 
fazie 
eksploatacyjnej 
lub 
poeksploatacyjne
j 

Struktura i skład odpadów 
[tak/nie] 

 

Odpady 
49.  Czy odpady są składowane w sposób 

nieselektywny?xxiii) [tak/nie] 
 

Kod odpadu Rodzaj 
odpadu 

Masa odpadu 
[Mg] 

Cel wykorzystania odpadu 

    
    
    

50.  Odpady poddane 
odzyskowi na 
składowisku 
odpadów w roku 
sprawozdawczym 
(jeśli dotyczy)     

51.  Masa odpadów dotychczas przyjęta do 
składowania (jeśli dotyczy) [Mg] 

 

Masa odpadów składowana w roku 
sprawozdawczym [Mg]xii) 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

masa odpadów sucha masa odpadów 
    
    

 
 
Dział 9. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i współspalarniach odpadów  
 
Typ instalacji:xxiv) 
            SP              WSP 
   

Nazwa instalacji Adres instalacji Współspalanie - % masy w 
ogólnej masie spalanego 
paliwa konwencjonalnego: 
………………………. 

Decyzja Znak  Data 
wydania 

Termin 
ważności 

Organ wydający 

Pozwolenie na budowę     
Pozwolenie na użytkowanie     
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

    

Decyzja o wstrzymaniu 
działalności 

    

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]  
Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ/rok]  

Oczyszczanie 
gazów lub pyłów 

 

Odpyleniexxv) 

 
    TAK          
NIE 
   

Usuwanie metali 
ciężkichxxv) 

      TAK       NIE 
   

Usuwanie 
dioksyn i 
furanówxxv) 

  TAK        NIE 
   

Inne xxvi) 
 

Monitoring gazów lub pyłówxxvii) 
                TAK               NIE 
   
Opis…………………………………………. 

Przegląd ekologicznyxxv) 
                       TAK                         NIE  
   
Rok................. 



 

Odpady poddawane  
termicznemu przekształceniu 

Odpady powstające w trakcie termicznego 
przekształcania 

Masa odpadów 
[Mg]xii) 

Masa odpadów 
[Mg]xii) 

Kod 
odpadów 

Rodzaj 
odpadów 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

Kod 
odpadów 

Rodzaj 
odpadów 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

        
        
        
 
………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko, e-mail lub telefon osoby sporządzającej, data, podpis posiadacza odpadów) 
 
 
                                                
i) Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. 
ii) Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów. 
iii) O ile posiada. 
iv) Podać adres miejsca prowadzenia działalności, nazwę i adres zakładu w rozumieniu art. 3 pkt. 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) lub nazwę zakładu przetwarzania w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
v) W przypadku odpadów powstających w wyniku świadczenia usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach, podać nazwę gminy, na terenie której odpady zostały wytworzone. 
vi) Zaznaczyć symbolem X rodzaj działalności, który przedsiębiorca wykonuje we własnym zakresie: W – wytwarzanie 
odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie odpadów. 
vii) Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), która została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 
stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) do stosowania w 
statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych 
administracji publicznej.  
viii ) Numer rejestrowy nadany prowadzącemu zakład przetwarzania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z 
art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). 
ix) Numer i nazwa grupy sprzętu oraz numer i nazwa 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). 
x) Nie dotyczy odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę, który uzyskał 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, lub gminną jednostkę 
organizacyjną, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042). 
xi) Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub gminna jednostka organizacyjna, o których mowa w ustawie z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podając masę odpadów komunalnych odebranych od 
właścicieli nieruchomości oraz liczbę obsługiwanych właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców. 
xii) Z dokładnością do 1-go miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do 3-go miejsca po przecinku dla 
odpadów niebezpiecznych. Masę uwodnioną oraz suchą masę w formie: masa odpadów/sucha masa odpadów, należy podać 
dla następujących rodzajów odpadów uwodnionych: 

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 nie zawierające 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, 
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,  

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 
1206). 
xiii) Liczbę obsługiwanych gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców (w tym jednostek organizacyjnych) podaje 
przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości lub gminna jednostka organizacyjna, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według stanu na koniec roku sprawozdawczego. 
xiv) Podać symbol R określający proces odzysku według załącznika nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
xv) Jeśli odzysk jest prowadzony poza instalacją lub urządzeniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 
marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) 
należy podać – w przypadku procesu R14 – liczbę porządkową z załącznika nr 1, w przypadku procesu R 15 – liczbę 
porządkową z załącznika nr 2 do rozporządzenia.  
xvi) Jeśli odpady są przekazywane osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem 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) należy podać 
liczbę porządkową z załącznika do rozporządzenia.  
xvii) Podać symbol D określający proces unieszkodliwiania według załącznika nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 
xviii ) Jeśli unieszkodliwianie jest prowadzone poza instalacją lub urządzeniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, 
poz. 356) należy podać – w przypadku procesu D2 – liczbę porządkową z załącznika nr 3 do rozporządzenia. 
xix) Wybrać rodzaj instalacji spośród następujących: sortownia odpadów zmieszanych, sortownia odpadów selektywnie 
zbieranych, kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 
zakład fermentacji, instalacja do krakingu termicznego, instalacja do krakingu katalitycznego, instalacja do regeneracji, stacja 
demontażu, zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inna (podać jaka).  
xx) Podać symbol R określający proces odzysku według załącznika nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach lub 
symbol D określający proces unieszkodliwiania według załącznika nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 
xxi) Wpisać odpowiedni typ: składowisko odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów obojętnych, składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne. 
xxii) 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). 
xxiii) Zgodnie z 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). 
xxiv) Zaznaczyć symbolem X odpowiedni typ instalacji: SP – spalarnia, WSP – współspalarnia. 
xxv) Zaznaczyć symbolem X prawidłową odpowiedź. 
xxvi) Wpisać rodzaje gazów objętych oczyszczaniem. 
xxvii ) Zaznaczyć symbolem X prawidłową odpowiedź. Jeśli istnieje, to jakich parametrów dotyczy i w jaki sposób jest 
prowadzony (okresowy/ciągły). 
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