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Pan
Tadeusz Kielan
Wójt Gminy Lubin

Szanowny Panie Wójcie,

odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2018 r., znak: KM.6232.1.2018, dotyczące propozycji 
zmiany przepisów w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami, uprzejmie informuję, że 
propozycje, które Pan przedstawił zostaną z uwagą przeanalizowane w ramach kolejnej nowelizacji 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 2422).

Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę, że ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
znowelizowana ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 2422), wprowadziła zmiany mające na celu ograniczenie problemu 
niewłaściwego gospodarowania odpadami. Przewiduje ona m.in. prowadzenie od 2020r. ewidencji 
odpadów jedynie za pośrednictwem elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami (BDO). W związku z tym kierowca wykonujący transport odpadów będzie 
zobowiązany do posiadania przy sobie potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów 
wygenerowanego w BDO. Ustawa o odpadach przewiduje również zrezygnowanie ze zbiorczej karty 
przekazania odpadów. Zmiany te umożliwią bieżącą – on line (a nie jak dotychczas okresową) – 
weryfikację danych dotyczących transportów odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania 
odpadów utworzonej w ww. bazie. Instrument ten będzie mógł być wykorzystany zarówno w trakcie 
kontroli konkretnego transportu odpadów jak i zdalnie przez właściwe organy. 

Natomiast w przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi, ustawa o odpadach 
przewiduje zmiany mające na celu uszczelnienie systemu odbioru i obrotu w szczególności przez 
wprowadzenie systemu pozwalającego na każdorazowe potwierdzenie przejęcia tych odpadów przez 
uprawnione podmioty i rozliczenie mas odpadów odebranych z terenów poszczególnych gmin 
w systemie dziennym, przez tzw. kartę przekazania odpadów komunalnych. 

Zaproponowana w ustawie o odpadach forma sporządzania dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów, która zostanie zintegrowana z BDO, umożliwi również bieżący dostęp 
organom Inspekcji Ochrony Środowiska do dokumentacji prowadzonej przez podmioty odbierające 
odpady komunalne.

Reasumując, ostatnia nowelizacja przepisów ustawy o odpadach rozpoczęła etap zmian 
w obowiązujących przepisach ukierunkowanych na ograniczenie nielegalnego postępowania 
z odpadami. Jednak ze względu m.in. na otrzymywane postulaty administracji dotyczące potrzeby 
dalszej nowelizacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami planowane jest rozpoczęcie kolejnego 
procesu legislacyjnego, a niektóre z proponowanych przez Pana rozwiązań już obecnie są 
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przedmiotem analizy w Ministerstwie Środowiska np. ustanowienie gwarancji finansowych dla 
podmiotów zbierających i przetwarzających odpady. 

Opiniowanie konkretnych przepisów będzie możliwe zarówno w ramach prac Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nad projektem ustawy, jak i podczas konsultacji 
publicznych projektu ustawy, w czasie których swoje uwagi mogą również indywidualnie zgłaszać 
organy administracji.

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (pismo z dnia 28 marca 2018 r., znak: SPRM.216.2.22.2018.JG)
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