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Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa,  
http://www.bcc.org.pl  

Warszawa, 17 sierpnia 2018 r. 

BCC PROPONUJE 

 

 

dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw z 

9.08.2018 r. 

Trwają prace nad utworzeniem Bazy Danych o Odpadach (BDO). Niestety, są to wciąż 

prace przygotowawcze i administracyjne, które odsuwają w czasie praktyczne 

funkcjonowanie bazy. Ma być ona uruchomiona w 2020 roku, jednak do końca 2020 

będą obowiązywały dotychczasowe przepisy ewidencyjne. Oznacza to, że przez 

najbliższych kilka lat nadal będziemy mieli do czynienia z papierową rozproszoną 

sprawozdawczością, co doprowadzi do braku możliwości wyciągania wniosków z 

zawartości BDO. 

Z zadowoleniem przyjmujemy zrozumienie przez Ministra Środowiska, iż ewidencja odpadów 

prowadzona w wersji elektronicznej jest kluczem do wypełniania celu jaki stawiany jest przed 

Bazą Danych o Odpadach. Wskazujemy, iż elektroniczne wersje dokumentów DPO, DPR, 

EDPO, EDPR powinny zostać powiązane z dokumentacją ewidencyjną. 

Cieszy również fakt dopuszczenia do obrotu kopii dokumentów oraz zwiększenie możliwości 

elektronicznego korzystania z rejestru BDO w prawidłowym rozumieniu pojęcia 

„elektroniczny”. Martwi jednak fakt, iż nastąpi to dopiero w 2020 r. Świadczy to jedynie o skali 

trudności jaką sprawia tworzenie elementów BDO. Zaznaczyć należy, iż elektroniczny 

formularz rejestracyjny/aktualizacyjny to najprostsze elementy systemu, których brak 

spowodował gigantyczne obciążenia w administracji samorządowej oraz opóźnienia w 

rejestracji podmiotów w rejestrze BDO. 

Z technicznego  i technologicznego punktu widzenia zrozumiałym jest rozłożenie w czasie 

prac nad wytworzeniem pozostałych modułów BDO. Z opiniowanego projektu zmian 

wyciągamy następujące wnioski i proponujemy: 

1. BDO nie będzie działać od 1 stycznia 2020 roku jak deklarowano wielokrotnie 

podczas prac nad nowelizacją ustawy o odpadach w 2017 roku. W związku z 

zawartymi przepisami przejściowymi i przesunięciami środków finansowych 

sądzić należy iż pełnej funkcjonalności BDO spodziewać należy się około 
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2023-2025 roku. Jest to niepokojącą informacja, ponieważ przez najbliższe kilka 

lat dane o odpadach będą dalej danymi deklaratywnymi. 

 

2. BCC popiera pomysł likwidacji często nieaktualnych i nieprzystających do 

rzeczywistości wzorów sprawozdań. Sygnalizujemy jednak, że określone w 

projekcie ustawy zakresy informacji o charakterze sprawozdawczym są zbyt 

ogólne. Popierając słuszną ideę zebrania wymogów sprawozdawczych z 

zakresu gospodarowania odpadami w jednym akcie prawnym, proponujemy 

opracowanie załączników do ustawy w postaci wzorów poszczególnych 

sprawozdań. Pozostawienie jedynie ogólnych zapisów co do zawartości 

formularzy w BDO spowoduje liczne problemy interpretacyjne, a na poziomie 

technicznej produkcji modułu BDO doprowadzi do nieporozumień na linii 

zlecający-wykonawca. Powodem tych nieporozumień będzie oczekiwanie przez 

zlecającego (MŚ) walidacji i współpracy poszczególnych elementów systemu.  

Z punktu widzenia wykonawcy będzie się on trzymał zapisów ustawowych, które 

pozwalają na umieszczenie chociażby pól edytowalnych, w których można wpisać 

dane w różnych formatach. W celu uniknięcia przyszłych rozczarowań 

proponujemy opracowanie logicznego ciągu sprawozdawczego wraz z 

opisem formatu przekazywanych/raportowanych z ewidencji w BDO danych 

oraz schematem powiązań z ewidencją odpadów. Mając świadomość, że 

rozwiązania takie wymagają nakładu pracy, rekomendujemy ustanowienie 

kompetencji dla Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Cyfryzacji do 

wydania rozporządzenia określającego wzór sprawozdań odpadowych 

implementowalnych do systemów informatycznych. 

 

3. W art. 1 pkt 9 ust. d dotyczącym zawartości Karty Przekazania Odpadów 

Komunalnych należy dodać informacje o masie przekazywanych odpadów. 

 

4. W art. 2 dotyczącym zakresu sprawozdań z gospodarowania odpadami 

komunalnymi należy: 

- dodać zapisy upoważniające punkt skupu odpadów komunalnych do 

legitymowania dostawcy odpadów, w celu wykazania źródła pochodzenia 

odpadów (z której gminy). Art. 9nb obecnie obowiązującej ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach nie ma nadal wzoru sprawozdania, co 

spowoduje, że dane przekazywane gminom za rok 2018 będą fikcją!  

- do zakresu sprawozdania odbierającego odpady oraz sprawozdania gminy 

należy dodać zakres danych niezbędnych do wyliczenia poziomu ograniczenia 

składowania odpadów ulegających biodegradacji. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zawiera wzory, 
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wymagające podstawienia danych, co do których przetwarzający i odbierający 

odpady nie mają obowiązku przekazania ich gminom. 

- uregulować kwestię stanów magazynowych dla odpadów komunalnych. W 

obecnie obowiązującym układzie sprawozdawczym powszechnym jest 

wskazywanie procesu R13 (magazynowanie). W projektowanych zmianach brak 

wskazania na te kwestie. 

 

Kontakt do eksperta: 
 

Jacek Pietrzyk 
ekspert BCC ds. gospodarki odpadami 
tel. 661 426 685 
e-mail: jacek.pietrzyk@bcc.org.pl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów: 

 
Emil Muciński 
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC 
tel. 602 571 395, 22 58 26 113 
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl 
 
Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju, 

ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku 
Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, 
obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i 
zagraniczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, 
naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych 
na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom. 
BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: http://www.bcc.org.pl/Eksperci.244.0.html 
Więcej: http://www.bcc.org.pl oraz: http://www.facebook.com/pages/Business-Centre-Club/301754142096 
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