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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z zapytaniem z dnia 20 lutego br. Pani Poseł Urszuli Pasławskiej w sprawie 

interpretacji przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw w zakresie Bazy Danych Odpadowych (nr K9ZAP305), 

poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1, każdy 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zarówno 

zamieszkałych jak i niezamieszkałych, który wpisany jest do rejestru działalności regulowanej 

w danej gminie2, zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania w zakresie wszystkich 

odbieranych odpadów3. Dotyczy to również odpadów o kodzie 17 09 04 – zmieszane odpady 

z budowy, remontów i demontażu innych niż wymienionych w 17 09 01, 17 09 02 

i 17 09 034. 

Odnosząc się do pytania nr 2, 3 i 4 należy stwierdzić, że obecne przepisy ustawy 

o odpadach5 umożliwiają utworzenie wpisu na karcie ewidencji odpadów, które zostały 

wytworzone lub przyjęte od innych posiadaczy odpadów, niezwłocznie w momencie, 

1 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 
z późn. zm.).

2 Art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3 Art. 9n ust. 1 ww. ustawy.
4 Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

poz. 10).
5 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).



w którym możliwe jest dokonanie takiego wpisu (gdy podmiot dysponuje odpowiednimi 

informacjami). 

W odpowiedzi na pytanie nr 5 informuję, że zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

moduł ewidencji Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

(BDO) umożliwia korektę masy odpadów przez podmiot wystawiający kartę przekazania 

odpadów, która wcześnie została odrzucona przez pomiot przejmujący odpady z informacją 

o konieczności dokonania takiej zmiany6. 

W przypadku pytania nr 6 informuję, że kwestia dokonywania korekt w formie 

pisemnej na dokumentach ewidencji odpadów nigdy nie była przedmiotem regulowanym 

przepisami ustawy o odpadach.

Natomiast w odpowiedzi na ostatnie pytanie informuję, że Minister Klimatu nie jest 

organem kontroli i nie wymierza kar w przypadku nieprawidłowo prowadzonej ewidencji 

odpadów7. 

Z poważaniem

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości: 
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM.

6 Art. 69 ust. 3 ustawy o odpadach.
7 Art. 180 ustawy o odpadach.
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