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 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska planuje w roku 2005 przeprowadzenie cyklu 
kontrolnego, którego tematem będzie gospodarka odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
W związku z tym przypominam o wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(Dz.U.Nr 62, poz.628 z późn. zm.), wybranych obowiązkach przedsiębiorców w tym zakresie: 
 
1. Wytwórca odpadów obowiązany jest do: 
 

• przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, 
      jeżeli rocznie wytwarza odpady w ilości: 

− do  0,1 tony – odpady niebezpieczne lub 
− powyżej 5 ton – odpady inne niż niebezpieczne,  

 
• uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli 

       wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 tony rocznie, 
 
• uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją 

      instalacji, jeżeli rocznie wytwarza powyżej: 
− 1 tony odpadów niebezpiecznych lub 
− 5 tys. ton  odpadów innych niż niebezpieczne. 

 
2. Przedsiębiorca jest obowiązany zbierać odpady w sposób selektywny. 
 

Szczególnie istotne są zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów np.: 
• olejami odpadowymi – art.39 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami 
odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz.1968), 

• odpadami w postaci baterii lub akumulatorów - art.41 ustawy o odpadach. 
 
3. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł 

prawny, nie dłużej niż przez okres 1 roku w przypadku odpadów przeznaczonych do składowania 
oraz nie dłużej niż przez 3 lata w przypadku odpadów, przeznaczonych do odzysku lub 
unieszkodliwiania – art.63 ustawy o odpadach. 

 
4. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie 

właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że 
działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. 

 
5.  Posiadacz  odpadów jest obowiązany  do: 

 



• prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów 
i listą odpadów niebezpiecznych, z zastosowaniem : 
a) karty przekazania odpadu, 
b) karty ewidencji odpadu,                                                                                                                     

 
• sporządzenia na formularzu zbiorczym zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów 

       oraz o sposobach gospodarowania nimi, 
 
• przedłożenia marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia w terminie do końca 

       pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.  
 
       Ze względu na to, że ewidencja służy do: 

              -    celów kontrolnych, 
              -    tworzenia planów gospodarki odpadami, 
              -    sprawozdawczości dotyczącej wypełniania przez Polskę wymagań UE,  
              zawarte w niej informacje muszą być wiarygodne i rzetelne. 

 
Zwolnienie w zakresie prowadzenia ewidencji dla niektórych rodzajów odpadów oraz 

kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję 
odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. (Dz.U.Nr 152, 
poz.1735), 
 
Odpady powstające w poszczególnych zakładach muszą być ewidencjonowane i włączane 
w system gospodarki odpadami. 
 

      Posiadacz odpadów powinien przekazać odpady podmiotom gwarantującym zgodne  
      z prawem ich zagospodarowanie. 

 
 W załączeniu przekazuję ankietę dotyczącą wytwarzanych i zagospodarowanych odpadów 
w 2004r. z prośbą o wypełnienie i przekazanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w terminie do 31.03.2005 r. (ankieta dostępna jest pod adresem - 
www.wios.warszawa.pl – komunikaty). 
 
 Jednocześnie nadmieniam, że zakłady, które nie przedłożą informacji o wytwarzanych 
odpadach i sposobie gospodarowania nimi, bądź przedłożą informacje niewiarygodne, będą 
sukcesywnie włączane w planowe kontrole Inspekcji. 
 
 Przypominam również, że za nieprawidłowe postępowanie z odpadami mogą być stosowane 
sankcje w postaci kar grzywny, opłat podwyższonych, administracyjnych kar pieniężnych, 
cofnięcia decyzji, wstrzymania działalności, a w skrajnych przypadkach kary aresztu. 
 
 
 


