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Szanowna Pani Prezes,
na wstępie należy wyjaśnić, że zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie
odpadów dotyczy osoby władającej powierzchnią ziemi1, na której są stosowane komunalne osady
ściekowe w celach rolniczych, a także do upraw służących produkcji kompostu lub do upraw
nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz2.
W związku z tym, taka osoba zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie
odpadów, nie podlega wpisowi z urzędu do Rejestru-BDO3, jak również nie jest wytwórcą odpadów
zobowiązanym do prowadzenia ewidencji (nawet uproszczonej za pomocą karty przekazania
odpadów) i uzyskania na tej podstawie wpisu na wniosek do ww. rejestru4.
Natomiast obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie
karty przekazania odpadów5, dotyczy władającego powierzchnią ziemi, innego niż wskazanego
powyżej, który ze względu na wynikający z ustawy obowiązek wpisu na wniosek6 lub z urzędu7
do Rejestru-BDO, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów w każdym miejscu
prowadzonej przez siebie działalności. Może być to np. oczyszczalnia ścieków, która dzierżawi ziemię
i stosuje tam komunalne osady ściekowe.
Odnosząc się do kwestii dokumentacji prowadzonej w BDO wyjaśniam, że dopuszcza
się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty
obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów8. W związku z tym, podmiot, który nie jest wpisany do
Rejestru-BDO nie musi w żaden sposób poświadczać przyjęcia odpadów. W karcie ewidencji odpadu
(lub w karcie ewidencji komunalnych osadów ściekowych) należy zaznaczyć, że odpad został
przekazany podmiotowi zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji i nie wystawiać karty
przekazania odpadu.

Art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
Art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy.
3 Art. 51 ust. 2 ww. ustawy.
4 Art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ww. ustawy.
5 Art. 71 pkt 3 ww. ustawy.
6 Art. 50 ust. 1 ww. ustawy.
7 Art. 51 ust. 1 ww. ustawy.
8 Art. 69 ust. 4 ww. ustawy
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Odnosząc się do kwestii ziemi pochodzącej z usuwania awarii na sieci wod.-kan.
zanieczyszczonej różnymi elementami krawężników, płyt chodnikowych, kostki brukowej, elementów
rurociągów, kamieni, głazów, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami należy uznać, że są to
odpady, dla których zastosowanie będą miały wszystkie przepisy dotyczące gospodarowania
odpadami.
Przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów
występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem,
że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na
którym został wydobyty9.
Natomiast przypadek opisany w piśmie nie dotyczy niezanieczyszczonej gleby. Dodatkowo nie
jest ona stosowana na terenie na którym została wydobyta, w związku z czym należy stosować
wszystkie przepisy dotyczące gospodarowania odpadami.
Obecnie nie planuje się wprowadzania zmian w tym zakresie.
Odnosząc się do klasyfikacji osadów z czyszczenia kanalizacji, informuję że podzielam opinię,
że są to ścieki i w związku z tym nie ma potrzeby zmiany przepisów.

Z poważaniem

Marzena Berezowska
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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Art. 2 pkt 3 ww. ustawy.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie ul.
Wawelska 52/54, 00-922.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email
inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane
zapytanie10.
4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 50 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora może skutkować brakiem skutecznego doręczenia odpowiedzi.
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Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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