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WSTĘP

W codziennej działalności człowieka, a tym bardziej w działalności 
dużych przedsiębiorstw, powstają tony odpadów. Z uwagi na coraz więk-
sze zagrożenie środowiska przepisy dotyczące gospodarki odpadowej są 
coraz bardziej rygorystyczne. Właściwie już samo powstanie odpadu musi 
być szczegółowo udokumentowane, nie mówiąc o dalszej drodze jego 
zagospodarowania. Zatem firmy, które wytwarzają odpady, muszą mieć 
na to specjalne pozwolenie, zależy to oczywiście od ilości i rodzajów od-
padów, które powstają w tych przedsiębiorstwach. Niezależnie jednak od 
ilości trzeba potem szczegółowo udokumentować przekazanie odpadów, 
prowadzić ewidencję i co roku składać stosowne sprawozdania. Następny 
etap to zagospodarowanie odpadów. Firmy, które prowadzą działalność, 
muszą mieć stosowne decyzje administracyjne, a także prowadzić ewiden-
cję i składać sprawozdania.

Cały proces ubiegania się o wymagane dokumenty jest często skom-
plikowany i wymaga precyzyjnego przygotowania wniosku. Nie zawsze też 
wiadomo, gdzie składać wymagane dokumenty. Również prowadzenie 
ewidencji nierzadko przysparza kłopotów, a przeoczenie terminu złożenia 
sprawozdania może narazić na niepotrzebne wydatki. Dlatego z myślą 
o wszystkich, którzy borykają się z problemami formalnymi dotyczący-
mi gospodarki odpadowej, powstała ta publikacja. Znajdują się w niej 
szczegółowe informacje na temat tego, jakie wymagania formalne muszą 
spełnić zarówno wytwórcy odpadów, jak i firmy zajmujące się ich dalszym 
zagospodarowaniem oraz wskazówki dotyczące przygotowania wniosków 
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i prowadzenia ewidencji. W książce zamieściliśmy także wykaz najważ-
niejszych obowiązków sprawozdawczych na cały 2016 rok. Dzięki temu 
nie przeoczą Państwo ważnych terminów, co pozwoli uniknąć wysokich 
kar za niewywiązanie się z obowiązków formalnych. Do książki dołączona 
jest także płyta CD z wzorami dokumentów, które z pewnością przydadzą 
się w codziennej pracy.

UOU18.indd   8 18.11.2015   14:12



9

WAŻNE DEFINICJE

Bateria przenośna, akumulator przenośny – bateria i akumulator, 
w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą 
być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i aku-
mulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora sa-
mochodowego, w szczególności określone w załączniku nr 2 do ustawy  
o bateriach i akumulatorach (tekst jedn.: Dz.U z 2015 r. poz. 687).

Eksport odpadów opakowaniowych – wywóz odpadów opakowanio-
wych z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem 
członkowskim Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub 
innemu niż recykling procesowi odzysku.

Eksport opakowań – wywóz opakowań z terytorium kraju na teryto-
rium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Eksport produktów w opakowaniach – wywóz produktów w opakowa-
niach z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem 
członkowskim Unii Europejskiej.

Emisja – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku dzia-
łalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a)  substancje,
b)  energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.
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Gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, przetwarzanie 
odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również 
późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz 
działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika 
w obrocie odpadami.

Gospodarka odpadami – wytwarzanie odpadów i gospodarowanie 
odpadami.

Import opakowań – przywóz opakowań na terytorium kraju z teryto-
rium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej 
w celu wprowadzenia do obrotu.

Import produktów w opakowaniach – przywóz produktów w opakowa-
niach na terytorium kraju z terytorium państwa niebędącego państwem 
członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu.

Instalacja to:
a)  stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technolo-

gicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot, 
i położonych na terenie jednego zakładu,

c)  budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, 
których eksploatacja może spowodować emisję.

Korzystający ze środowiska – do podmiotów korzystających ze śro-
dowiska zalicza się:
a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swo-

bodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.),  
tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędą-
cą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną 
– wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą,

b) przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ww. ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osobę zagraniczną wyko-
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