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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA NOWELIZACJI USTAWY O ODPADACH, 

KTÓRA WEJDZIE W ŻYCIE 01.01.2020 R. 

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

odpadach i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1403; dalej jako: „Nowelizacja”), 

zmieniająca przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 t.j.; 

dalej jako: „Ustawa o odpadach”). Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące bazy danych o 

produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej jako: „BDO”) 

Wpis do BDO następuje na wniosek podmiotu zobowiązanego do uzyskania wpisu do rejestru. 

Katalog podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu do BDO wynika z art. 50 Ustawy o 

odpadach. 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do 

prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach 

wydanych na podstawie w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w 

sprawie katalogu odpadów.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19) Ustawy o odpadach przez posiadacza odpadków rozumie się 

wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Natomiast art. 3 ust. 1 

pkt 32) Ustawy o odpadach stanowi, że przez wytwórcę odpadów rozumie się przez to 

każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny 

wytwórca odpadów).  

Zwrócić przy tym należy uwagę, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11) Ustawy o odpadach przez 

odpady weterynaryjne rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, 

leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z 

prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.  

W konsekwencji powyższego: 

1.  każdy zakład leczniczy dla zwierząt (dalej jako: „ZLZ”) należy uznać za wytwórcę 

odpadów, w tym odpadków weterynaryjnych;  

2. każdy ZLZ należy uznać za posiadacza odpadów;  

3. każdy ZLZ jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ust. 

1 Ustawy o odpadach.  

 

Skoro każdy ZLZ dla zwierząt jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, to 

zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5) lit. e) Ustawy o odpadach każdy ZLZ jest zobowiązany do 

uzyskania wpisu do rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o 

odpadach.  

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 76 ust. 1 Ustawy o odpadach każdy ZLZ sporządza 

roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w 

terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa 
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właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów - w 

przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.  

Sprawozdania sporządzane jest za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO nie 

wymagają opatrzenia ich podpisem. 

W BDO gromadzi się dane zawarte w rocznych sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i 

o gospodarowaniu.  

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 2 Ustawy o odpadach ZLZ jest obowiązany do przechowywania 

dokumentów i wszelkich danych, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji 

odpadów przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te 

dokumenty ewidencji odpadów, a także ZLZ jest obowiązany do udostępniania dokumentów i 

wszelkich danych, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów, na 

żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli. 

 

Sankcje za naruszenie przepisów Ustawy o odpadach 

  

I. Odpowiedzialność za wykroczenie  

Podstawa  Naruszenie  Sankcja  

art. 179 Ustawy o odpadach nie złożenie wniosku o wpis 
do rejestru, o zmianę wpisu 
do rejestru lub o wykreślenie 
z rejestru albo złożenie 
wniosku niezgodnego ze 
stanem faktycznym 

odpowiedzialność za 
wykroczenie zagrożona karą 
grzywny od 20 zł do 5.000 zł 
lub aresztu od 5 dni do 30 
dni.  

art. 180 ust. 1 Ustawy o 
odpadach  

nie prowadzenie ewidencji 
odpadów albo prowadzenie 
ewidencji w sposób 
nieterminowy lub niezgodnie 
ze stanem rzeczywistym 

odpowiedzialność za 
wykroczenie zagrożona 
grzywną od 20 zł do 5.000 zł  

art. 180 ust. 3 Ustawy o 
odpadach  

1) nie przechowywanie 
dokumentów i wszelkich 
danych, na podstawie 
których są sporządzane 
dokumenty ewidencji 
odpadów przez 5 lat,  

2) nie udostępnianie 
dokumentów i wszelkich 
danych, na podstawie 
których są sporządzane 
dokumenty ewidencji 
odpadów, na żądanie 
organów uprawnionych 
do przeprowadzania 
kontroli. 

 

odpowiedzialność za 
wykroczenie zagrożona 
grzywną od 20 zł do 5.000 zł 

art. 180a Ustawy o odpadach nie złożenie sprawozdania  odpowiedzialność za 
wykroczenie zagrożona 
grzywną od 20 zł do 5.000 zł 
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II. Administracyjna kara pieniężna  

 

Zgodnie z art. 194 ust. 1 pkt 5) Ustawy o odpadach, administracyjną karę pieniężną 

wymierza się m.in. za prowadzenie działalności przez wytwórców odpadów objętych 

obowiązkiem prowadzenia ewidencji bez wymaganego wpisu do rejestru.  

W związku z powyższym administracyjna kara pieniężna może zostać nałożona na 

ZLZ, który nie uzyska wpisu do ewidencji.  

Administracyjna kara pieniężna wynosi wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może 

przekroczyć 1 000 000 zł. 


