
Za naruszenie zasad 
gospodarowania 
odpadami:

!WOJEWÓDZKI
INSPEKTORAT

OCHRONY
ŚRODOWISKA
w WARSZAWIE

- kary grzywny

- opłaty podwyższone

- administracyjne 
  kary pieniężne

- cofnięcie decyzji

- wstrzymanie 
  działalności

- kary aresztu



 Obowiązki

! !
Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji 
zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą 
odpadów niebezpiecznych z zastosowaniem:
- karty przekazania odpadu
- karty ewidencji odpadu.

Sporządzenie na formularzu zbiorczym zestawie-
nia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz spo-
sobach gospodarowania nimi.

Przedłożenie marszałkowi województwa zbiorcze-
go zestawienia w terminie do końca pierwszego 
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą prowadzić 
uproszczoną ewidencję odpadów, z zastosowa-
niem wyłącznie karty przekazania odpadu w przy-
padku, gdy spełniają następujące warunki:
- wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do
 100 kg rocznie
- wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne,
 niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 
 5 ton rocznie.

W przypadku odpadów komunalnych, ich ewiden-
cji dokonują podmioty prowadzące działalność po-
legającą na odbieraniu tych odpadów
Zwolnienie w zakresie prowadzenia ewidencji 
dla niektórych rodzajów odpadów określa rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 
2001 roku (Dz. U. Nr 152, poz. 1735).

!Przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach 
oraz sposobach gospodarowania nimi, jeżeli rocz-
nie wytwarza odpady w ilości:
- do 0,1 tony - odpady niebezpieczne albo
- powyżej 5 ton - odpady inne niż niebezpieczne.

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospo-
darki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza 
odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 tony 
rocznie.

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
które powstają w związku z eksploatacją instala-
cji, jeżeli rocznie wytwarza powyżej:
- 1 tony odpadów niebezpiecznych lub
- 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne.

 Przedsiębiorców
Przedsiębiorca jest obowiązany zbierać odpady 
w sposób selektywny.

Szczególnie istotne są zasady gospodarowania 
niektórymi rodzajami odpadów np.:
- olejami odpadowymi
- odpadami w postaci baterii lub akumulatorów.

W przypadku magazynowania odpadów, może od-
bywać się ono na terenie, do którego posiadacz 
odpadów ma tytuł prawny, nie dłużej niż przez 
okres 1 roku w przypadku odpadów przeznaczo-
nych do składowania oraz nie dłużej niż przez 
3 lata w przypadku odpadów, przeznaczonych do 
odzysku lub unieszkodliwiania.

Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącz-
nie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właści-
wego organu na prowadzenie działalności w za-
kresie gospodarki odpadami, chyba że działalność 
taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.


