INFORMACJA DLA POSIADACZY ODPADÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W KILKU MIEJSCACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
W przypadku prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami tj. wytwarzania, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów w kilku miejscach na terenie województwa dolnośląskiego, posiadacz
odpadów zgodnie objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25
maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686) zobowiązany jest wypełnić Tabelę B w Dziale 1
przedmiotowego zestawienia o odpadach odrębnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności w zakresie
wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Tym samym, Dział 2 oraz pozostałe działy
(odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności), winny odzwierciedlać stan gospodarki odpadami przez
posiadacza odpadów w tym miejscu tj. powinny zawierać ilość poszczególnych rodzajów odpadów
wytworzonych w roku sprawozdawczym odrębnie dla każdego adresu wskazanego w Tabeli B.
Art. 36 ust. 4 ustawy o odpadach z 2001 r. (obowiązującej w okresie sprawozdawczym dot. roku 2013),
wskazuje, że posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem kart
ewidencji odpadów, które dotyczą poszczególnych miejsc ich wytwarzania, zbierania, odzysku
lub unieszkodliwiania. Zatem, na podstawie wspomnianej ewidencji prowadzonej w ciągu roku
sprawozdawczego, posiadacz odpadów sporządza zbiorcze zestawienie danych o odpadach w odniesieniu
do miejsca wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wskazanego w Dziale 1 Tabela B,
dla których posiadacz uzyskał stosowne decyzje administracyjne, w których określono m.in. roczne limity
odpadów jakimi może gospodarować posiadacz odpadów pod konkretnym adresem wytwarzania, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Reasumując, Działy od 2 do 9 zbiorczego zestawienia danych o odpadach, które posiadacz odpadów jest
zobowiązany sporządzić należy wypełnić, w odniesieniu do rodzajów oraz ilości odpadów, zgodnie prowadzoną
w ciągu roku ewidencją dot. miejsc prowadzenia działalności wskazanych w Dziale 1 Tabela B (tj. miejscu
wytwarzania, zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów).
Uwaga! Nie jest to zbiorcza informacja w odniesieniu do obszaru województwa.
Wyjątek od powyższego, dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy,
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw,
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, gdzie wytwórca odpadów wypełnia Dział 1 Tabelę B
raz poprzez wskazanie obszaru prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania odpadów.
Z uwagi na wymagania systemu wykorzystywanego na potrzeby Wojewódzkiego Systemu Odpadowego należy
wskazać co najmniej gminę, na terenie której odpady zostały wytworzone, gdyż pozostawienie w tabeli 1B
w miejscu prowadzenia działalności tylko województwa dolnośląskiego uniemożliwia wprowadzenie danych do
systemu, a tym samym nie daje możliwości wykazania rzeczywistych ilości i rodzajów odpadów wytworzonych
w roku sprawozdawczym.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.10.2013 r. sygn. akt P 26/11 (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1426) „(...) sposobem uzyskania informacji o odpadach od podmiotów gospodarczych jest nałożenie
na podmioty prywatne administracyjnego obowiązku samodzielnego prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów
zgodnej z rzeczywistością, periodycznego sporządzania na jej podstawie zbiorczego zestawienia o posiadanych
odpadach i przekazywania tej informacji w określonym terminie i zgodnie z prawdą. Prowadzenie ewidencji
zgodnie z rzeczywistością pełni funkcje informacyjną i samodyscyplinującą (tj. dyscyplinuje przedsiębiorcę do
postępowania, które zapewni zgodność rzeczywistego poziomu wytwarzania lub postępowania z odpadami
z normami ustawowymi). Prowadzenie ewidencji jest także konieczne do skutecznego wykonywania kontroli
na miejscu przez służby ochrony środowiska.”

