
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

5 maja 2022 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami odbyło się w dn. 05.05.2022 r. 

w godzinach 10:00 - 12:45 w formie on-line. Uczestnikami spotkania byli 

przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, urzędów marszałkowskich 

oraz zaproszeni prelegenci. 

 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Grupy od powitania jego uczestników oraz 

przedstawienia zaproszonych gości i prelegentów. Następnie omówiono sprawy 

organizacyjne dotyczące planu działań Grupy Roboczej na rok 2022, podkreślono 

potrzebę organizacji spotkań w formie stacjonarnej.  

 

Zgodnie z agendą prezentację pn. „Utrata statusu odpadu w świetle znowelizowanych 

przepisów prawa i planowanych zmian” wygłosiła przedstawicielka Kancelarii Prawnej 

ECO LEGAL we Wrocławiu. Na początku prelegentka przedstawiła zakres spraw 

którymi zajmuje się kancelaria oraz aktualność tematyki podjętej w prezentacji na tle 

wymagań UE oraz koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Następnie 

przytoczono definicję legalną odpadu, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. 

Omówiono zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy o odpadach od 1 stycznia 

2022 roku, w tym zwrot w kierunki GOZ. Przybliżono hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami na podstawie art. 17 ustawy o odpadach oraz podkreślono, 



    
 

 
 

że w celu stworzenia zachęt do stosowania danej hierarchii wykorzystuje się 

instrumenty ekonomiczne i inne środki. Przykładowe instrumenty ekonomiczne i środki 

są określone w załączniku nr 4a do ustawy. W nowelizacji rozszerzono zakaz 

składowania odpadów i dodano art. 122 ust. 5a. Zaprezentowano utratę statusu 

odpadu jako: antidotum dla składowania odpadów, sposób na realizację hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami, drogę do GOZ oraz rezultat recyklingu lub 

odzysku. W celu zrozumienia dokładnego celu ustawodawcy, wyrażonego w ramach 

przepisów regulujących utratę statusu odpadu, omówiono powyższe pojęcia. 

Przedstawiono procedurę oraz warunki utraty statusu odpadu obowiązujące do 31 

grudnia 2021 roku oraz nową procedurę, która weszła w życie od 1 stycznia 2022 

roku. Zwrócono uwagę na umiejscowienie na pierwszym miejscu w procedurze 

poddania odpadu recyklingowi oraz na szczegółowe warunki utraty statusu odpadu, 

które są określone w przepisach prawa UE albo w przepisach wydanych na podstawie 

art. 14 ust. 1a ustawy, a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach – w zezwoleniu 

na przetwarzanie odpadów. Dalej wskazano delegację ustawową ministra właściwego 

do spraw klimatu, który w porozumieniu z odpowiednimi ministrami, może określić, 

w drodze rozporządzenia, szczególne kryteria stosowania warunków utraty statusu 

odpadu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 art. 14 ustawy, obejmujące w szczególności: 

odpady wykorzystywane w procesie odzysku, dopuszczalne procesy i techniki 

przetwarzania tych odpadów, kryteria jakościowe stosowane do materiałów 

powstałych w procesie odzysku, wymogi dotyczące systemu gospodarowania, wymogi 

dotyczące oceny oraz oświadczenia zgodności z warunkami utraty statusu odpadu. 

Przy wydaniu takiego rozporządzenia minister musi uwzględnić możliwy negatywny 

wpływ przedmiotów lub substancji, które utracą status odpadu, na zdrowie lub życie 

ludzi oraz środowisko. Przedstawiono korzyści płynące z wprowadzonych zmian, 

w tym omówiono art. 42 ust. 6a ustawy o odpadach oraz wskazówki praktyczne 

dotyczące wypełniania treści wniosku o zezwolenie odpadowe. W kolejnej części 

prelegentka omówiła określenie warunków utarty statusu odpadu w przypadku braku 

szczegółowych warunków w przepisach prawnych. Wskazano sposób określenia 



    
 

 
 

właściwości organu stwierdzającego utratę statusu odpadu. Przedstawiono zmiany 

w systemie BDO, które zaszły od 1 stycznia 2022 roku dla poziomu użytkownika, 

w tym nowe rubryki dodane do bazy. W podsumowaniu omawiania przepisów ustawy 

prelegentka stwierdziła, że wprowadzona nowelizacja stanowi doprecyzowaną 

i klarowną regulację ustawową. Następnie przybliżono regulacje prawa unijnego oraz 

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania pakietu dotyczącego GOZ. 

Zaprezentowano zawarte w Komunikacie zamierzenia w zakresie większej 

harmonizacji w interpretowaniu i wdrażaniu przepisów dotyczących zniesienia statusu 

odpadu na tle wyroków TSUE, w tym dotyczących paliw alternatywnych jako produktu, 

oraz unijny plan działania dotyczący GOZ. Pierwsze polskie rozporządzenie MKiŚ 

z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty 

statusu odpadu dla odpadów destruktu asfaltowego weszło w życie 1 stycznia 2022 

roku. Następnie szczegółowo omówiono projekty krajowych rozporządzeń w sprawie 

określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadu dla odpadów 

powstających w procesie energetycznego spalania paliw oraz w sprawie utraty statusu 

przez odpady gleby i ziemi, w tym kamieni. Na koniec prezentacji prelegentka skupiła 

się na tematyce paliwa alternatywnego, wyjaśniono m. in. możliwość wykorzystania 

potencjału RDF, główne założenia projektu rozporządzenia w danej sprawie, 

parametry paliwa biomasowego w rozumieniu ustawy o OZE. Wymieniono mega-

trendy, które mają ważne znaczenie w procesie przekształceń gospodarki w kierunki 

gospodarki o obiegu zamkniętym: nowe źródła energii i efektywność energetyczna, 

selektywna zbiórka odpadów i recykling, zmiany w zachowaniu konsumentów, 

poszukiwanie nowych odpadów i recykling, poszukiwanie nowych modeli 

biznesowych, eko-projektowanie, zmiany w obszarze polityki, a także tzw. zielone 

zamówienia publiczne.  

 

Przewodnicząca Grupy podziękowała prelegentce i rozpoczęła dyskusję, w ramach 

której omówiono parametry i potencjał RDF jako produktu, rozpatrzono możliwość 

wliczenia RDF w poziomy recyklingu na tle obowiązujących przepisów prawa oraz 



    
 

 
 

przytoczono stanowisko MKiŚ, zgodnie z którym takie RDF które powstało z odpadów 

komunalnych, przy założeniu jego energetycznego wykorzystania, jest zwolnione 

z płacenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Przedyskutowano, czy każdy 

dowolny kod odpadu może być poddany procedurze utraty statusu odpadu oraz 

podstawy uwzględnienia odzysku w procesie R12 w projektach krajowych 

rozporządzeń dotyczących utraty statusu odpadu. Omówiono rolę termicznego 

przekształcania odpadów w GOZ oraz kwestię pierwszeństwa recyklingu nad 

odzyskiem energetycznym. 

 

W dalszej części spotkania zaprezentowano problemy występujące na tle weryfikacji 

sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Prezentację pn. 

„Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi” wygłosił przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego. W wystąpieniu przybliżono aspekty praktyczne przygotowania oraz 

weryfikacji sprawozdań. Na początku przedstawiono zakres prac, prowadzonych 

w urzędzie marszałkowskim w związku z weryfikacją sprawozdań Wójta, Burmistrza 

lub Prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Następnie szczegółowo omówiono dane zawarte w poszczególnych 

działach BDO z przedstawieniem podstaw prawnych oraz metod ich uzupełnienia. 

Szczególną uwagę poświęcono kwestiom nieprawidłowości oraz błędom 

w funkcjonowaniu BDO, zgłaszanym przez gminy lub zaobserwowanym przez 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wymienione zostały 

m. in. następujące uwagi: brak danych kontaktowych do pracownika gminy, który 

sporządził sprawozdanie; propozycja zablokowania zmian danych wprowadzonych 

w rubryce „liczba mieszkańców gminy w 1995 roku zgodnie z danymi GUS”; 

wprowadzenie enumeratywnych katalogów kodów odpadów w celu ograniczenia 

wpisów z niewłaściwych kategorii odpadów; brak automatycznego uzupełnienia nazwy 

instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne na podstawie 

wprowadzonego numeru miejsca prowadzenia działalności; zbędność oraz brak 



    
 

 
 

możliwości weryfikacji informacji o pozostałych odpadach komunalnych odebranych 

i zamagazynowanych z lat ubiegłych; propozycja usunięcia kolumny „masa odpadów 

przetworzonych w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownie) 

w tonach” oraz kolumny „masa odpadów poddanych innym procesom przetwarzania 

w tonach” w dziale III tabela C; zbędny podział liczby PSZOK na utworzone 

samodzielnie przez gminę oraz utworzone wspólnie z inną gminą; propozycja ujęcia 

danych dotyczących PSZOK w sprawozdaniu gminy w sposób umożliwiający 

wykorzystanie tych danych w sprawozdaniu marszałka województwa; propozycja 

uniemożliwienia gminom wysłania sprawozdania bez uzupełnionych danych 

dotyczących adresu instalacji; w dziale VIII w tabeli A i w tabeli C propozycja 

wprowadzenia automatycznego pobierania danych ze sprawozdania do kolumny 

„Masa odebranych i zebranych odpadów w tonach [Mg]”; propozycja usunięcia 

w dziale VIII w tabeli B rubryki „Łączna masa odpadów komunalnych papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi [Mg]” i wprowadzenia możliwości dodania danych o przydomowych 

kompostownikach; zawartość działu VIII w tabeli E nie odpowiada aktualnemu stanowi 

prawnemu. W podsumowaniu stwierdzono, że BDO należy zmodyfikować 

z uwzględnieniem powyższych uwag oraz rozbudować o moduł raportowania i moduł 

obliczeniowy, w celu stworzenia narzędzia wspomagającego pracę urzędów w oparciu 

o aktualne przepisy prawa.  

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy podziękowała prelegentom i rozpoczęła 

dyskusję. Na początku głos zabrał przedstawiciel MKiŚ, który podkreślił 

pracochłonność procesu weryfikacji sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami 

komunalnymi, wspomniał o prowadzonych przez IOŚ-PIB pracach nad ulepszeniem 

BDO oraz zwrócił się z propozycją zebrania omawianych na spotkaniu Grupy 

Roboczej uwag i przekazania ich w formie zestawienia zbiorczego do MKiŚ. Dalej 

podniesiono temat procesu weryfikacji sprawozdań oraz ich akceptacji przez MKiŚ na 

tle składania korekt przez gminy. Sformułowano postulat zorganizowania spotkania 



    
 

 
 

merytorycznego w formie stacjonarnej na dany temat z udziałem przedstawicieli IOŚ-

PIB oraz MKiŚ.  

 

Przewodnicząca Grupy podziękowała gościom i prelegentom, a następnie zwróciła się 

do Sekretarza Grupy Roboczej z prośbą o zebranie w formie elektronicznej uwag 

i rekomendacji na temat zmian funkcjonalnych BDO, które następnie zostaną 

przekazane do IOŚ-PIB za pośrednictwem MKiŚ, po czym przekazała prowadzenie 

spotkania Wiceprzewodniczącemu Grupy.  

 

W dalszej części spotkania w dyskusji głos zabrali przedstawicieli Urzędów 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Województwa Podkarpackiego. 

Zauważono podobne problemy w zakresie funkcjonowania BDO oraz weryfikacji 

sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Podniesiono temat 

zaliczenia do poziomu recyklingu przydomowych kompostowników oraz sformułowano 

oczekiwanie na zajęcie konkretnego stanowiska przez MKiŚ w danej sprawie. 

Omówiono stanowisko MKIŚ dotyczące odpadów opon wysegregowanych z grupy 20, 

zgodnie z którym, jeżeli zostały one poddane recyklingowi to mogą być uwzględniane 

przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użytku i recyklingu. Wskazano 

treści pism skierowanych przez urząd marszałkowski do MKiŚ zawierających 

konkretne propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania BDO.  

 

Na końcu dyskusji stwierdzono, że należy dostosować zgodność BDO do aktualnego 

stanu prawnego oraz wzmocnić współpracę pomiędzy urzędami marszałkowskimi 

a MKiŚ. W tym miejscu Wiceprzewodniczący Grupy podziękował uczestnikom 

i zakończył spotkanie.  

 

Protokół sporządzono 12.05.2022 r. 


