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Szanowni Panowie,

odpowiadając na pismo z dnia 25 października 2019 r. dotyczące przedłużenia terminu 
wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019 
poz. 1755), uprzejmie wyjaśniam.

Ogólne przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli 
miejsca magazynowania lub składowania odpadów, określone w art. 25 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), obowiązują już od 22 
lutego 2019 r. 

W przypadku magazynowania lub składowania odpadów palnych wskazanych w art. 
25 ust. 6f ustawy o odpadach, z dniem 6 września 2019 r. dodatkowo wszedł w życie 
obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli w czasie rzeczywistym.

Jednocześnie zgodnie z art. 25 ust. 6j ustawy o odpadach, przepisów dot. obowiązku 
prowadzenia wizyjnego systemu kontroli (ust. 6a–6i) nie stosuje się do popiołów, żużli, 
gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub 
ziemi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego 
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, weszło w życie z dniem 
17 grudnia 2019 r. (po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia). Określa ono szczegółowe 
wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli, w tym minimalne wymagania dla 
urządzeń technicznych, a także przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu. 

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska (dalej „wioś”) od wejścia w życie 
przepisów są zobligowani do kontroli realizacji obowiązków w tym zakresie. W trakcie 
kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami, 
wioś weryfikuje realizację obowiązków wynikających z ustawy o odpadach oraz aktów 
wykonawczych, w tym również dotyczących prowadzenia wizyjnego systemu kontroli.
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej nie są prowadzone prace nad 
zmianą przepisów omawianego rozporządzenia.

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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