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Ewidencja odpadów – zarządzenia pokontrolne
Plan wystąpienia

• Aspekty prawne.

• Kto powinien prowadzić ewidencję odpadów?

• Na co zwraca uwagę Inspektor?

• Zarządzenia pokontrolne – przykłady.

• Ewidencja odpadów – dokumenty.

• Zagospodarowanie odpadów:
– termiczne przekształcanie odpadów,
– przekazywanie odpadów osobom fizycznym.

• Zbiorcze zestawienie o odpadach – jak wypełnić?

• Dobre praktyki w prowadzeniu ewidencji.



Ewidencja odpadów
Aspekty prawne

Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987)

Art. 66

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

(Dz.U. z 2014 roku, poz. 1973)



Paliwo RDF
Aspekty prawne

Brak definicji w przepisach prawnych

19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)

Są to nadal odpady, które podlegają przepisom Ustawy o odpadach,
w tym także przepisom dot. ewidencji odpadów



Ewidencja odpadów
Kto powinien prowadzić?

m. in.:
• wytwórca 

odpadów innych 
niż komunalne,
• zbierający 

odpady,
• przetwarzający 

odpady.

• karta przekazania 
odpadów,

• karta ewidencji 
odpadów,

• zbiorcze zestawienie 
o odpadach.



Ewidencja odpadów
Na co zwraca uwagę Inspektor?

KARTA PRZEKAZANIA 
ODPADÓW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE 
O ODPADACH

KARTA EWIDENCJI 
ODPADÓW

• numeracja karty,
• adresy,

• wypełnienie 
wszystkich 

wymaganych pól,
• poprawność 
kodów i rodzajów 

odpadów,
• data i podpisy.

• istnienie karty,
• numeracja karty,

• adresy,
• poprawność 
kodów i rodzajów 

odpadów,
• niezwłoczność 

wpisu.

• data nadania,
• wybór tabel,
• jednostki,
• poprawność 
kodów i rodzajów 

odpadów,
• data i podpisy.



Ewidencja odpadów – zarządzenia pokontrolne
Przykładowe zarządzenia pokontrolne



Ewidencja odpadów – zarządzenia pokontrolne
Przykładowe zarządzenia pokontrolne



Ewidencja odpadów – zarządzenia pokontrolne
Przykładowe zarządzenia pokontrolne



Ewidencja odpadów
Dokumenty

• Karta przekazania odpadów:
wystawiana przez przekazującego odpady,
może być zbiorcza – wystawiana raz w miesiącu,
 świadczy o posiadaczach odpadów i transportującym 

odpady,
 świadczy o przekazaniu odpadów.



Ewidencja odpadów
PrzykładyWytwarzający Odpady S.C.; 

ulica, kod, miasto Transportujący Odpady Posiadający 
Zezwolenie na Transport Sp. J.; ulica, 

kod, miasto

Zbierający Odpady Sp. z o.o.
ulica, kod, miasto

ulica, kod, miasto ulica, kod, miasto

3202354034 6203351034 1202358039120635083 020435983 920035903

Zbierający Odpady Sp. z o.o.; ulica, kod, miasto

nie dotyczy

15 01 03 Opakowania z drewna

wrzesień 2016 40,810

09/150103 2016

nie dotyczynie dotyczy

27.09.2016 r.
Jan Kowalski 

27.09.2016 r.

Łukasz Nowak

29.09.2016 r.
Anna Wiśniewska



Ewidencja odpadów
Dokumenty

• Karta ewidencji odpadów:
prowadzona odrębnie dla każdego rodzaju odpadu,
uzupełniana niezwłocznie po zakończeniu miesiąca,
 świadczy o „pojawieniu się” odpadów.
 świadczy o zagospodarowaniu odpadów.

• przekazanie odpadów do zbierania
• przekazanie odpadów do przetworzenia - recyklingu 
• przekazanie odpadów do termicznego przekształcenia



Zagospodarowanie odpadów
Termiczne przekształcenie odpadów

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

PALIWO ALTERNATYWNE 
RDF

CEMENTOWNIE
ZAKŁADY

ENEREGTYCZNE

ZAKŁADY
PRZEMYSŁOWE

Odpady palne (paliwa 
alternatywne) o kodzie 
19 12 10 coraz częściej 

zastępują paliwo tradycyjne.



Zagospodarowanie odpadów
Przekazywanie osobom fizycznym

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 
niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 93)

R1

Proces odzysku R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka 
wytwarzania energii.

W praktyce – np. palety drewniane wykorzystywane są jako opał w przydomowych 
kotłowniach. 



15 01 03

150103 2016

Opakowania z drewna

Wytwarzający Odpady S.C.; ulica, kod, miasto

3202354034 120635083

województwo gmina miejscowość tel. służb. e-mail

ulica nr domu nr lokalu kod pocztowy

województwo gmina miejscowość tel. służb. e-mail

ulica nr domu nr lokalu kod pocztowy

X

luty
lipiec

wrzesień

28,950
17,310

8,190

3,270

40,810

przek. os. fiz.

09/150103

Jan Kowalski 
Jan Kowalski 
Jan Kowalski 



Ewidencja odpadów
Zbiorcze zestawienie o odpadach

• Sprawozdanie o odpadach:
do 15 marca za rok poprzedni,
marszałek województwa, w którym gospodaruje się 

odpadami,
 sprawozdanie o wytworzonych odpadach,
ponadto możliwe, m.in..:

 sprawozdanie o zebranych odpadach,
 sprawozdanie o przetworzonych odpadach,
 przekazanie odpadów osobom fizycznym.



Wytwarzający Odpady S.C.; ulica, kod, miasto

2016

województwo miejscowość tel. służbowy faks służbowy

kod pocztowy ulica nr domu nr lokalu

3202354034 120635083

PKD …

X
X X

X

14.03.2017 r. Jan Kowalski Prezes Zarządu

Jan Kowalski

tel. służbowy faks służbowy E-mail służbowy

4



X
rozpoczęcie wytwarzania odpadów

województwo miejscowośćgmina

ulica nr domu nr lokalu



1. 15 01 03 Opakowania z drewna 54,450

1. 15 01 03 Opakowania z drewna 3,270 R1 28



KARTA PRZEKAZANIA 
ODPADÓW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE 
O ODPADACH

KARTA EWIDENCJI 
ODPADÓW

• numeracja karty –
wewnętrzny porządek,
• pełne wypełnianie 

(kreskowanie pól 
niewymaganych),

• zgodność z katalogiem 
odpadów,

• poprawne jednostki,
• wszystkie podpisy,
• data (lub miesiąc).

• prowadzenie kart dla 
każdego odpadu,

• prowadzenie ewidencji 
dla każdego miejsca,

• zgodność z katalogiem 
odpadów,

• zgodność z 
pozwoleniem,

• wpis po zakończonym 
miesiącu.

• terminowość składania,
• uwzględnianie 
wszystkich odpadów,

• zgodność z katalogiem 
odpadów,

• odpowiedni wybór 
tabel,

• uwzględnianie miejsc 
prowadzenia 
działalności.

Ewidencja odpadów
Dobre praktyki



Dziękuję za uwagę

mgr Błażej Fidziński

tel.: 515 118 978

e-mail: bf@ekocykl.org 


