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Pan
Adam Małyszko
Prezes
Forum Recyklingu Samochodów
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

Szanowny Panie,

w związku z pismem z dnia 21 stycznia 2019 r. (znak: FORS/0018/2019/AM) 

w sprawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Odnosząc się do przekazywania sprawozdania, o którym mowa w art. 9nb 

ust. 2 ww. ustawy, za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami (BDO) informuję, że obowiązek przekazywania ww. sprawozdań 

za pośrednictwem BDO zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Zatem pierwsze 

sprawozdanie do BDO powinno zostać złożone za 2019 rok.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2422) wprowadziła obowiązek dla podmiotów  

zbierających odpady  komunalne,  stanowiące  frakcje  odpadów  komunalnych:  papieru,  

metali,  tworzyw  sztucznych  i szkła, do przekazywania rocznych sprawozdań 

za pośrednictwem BDO. Art. 6 ww. ustawy stanowi, że do dnia 31 grudnia 2019 r. 

do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym 

sprawozdanie za rok 2018 powinno zostać złożone w wersji papierowej do właściwego wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta.

W kwestii sprawozdania zerowego podmiotu, o którym mowa w art. 9nb ww. ustawy 

(zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, 
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tworzyw sztucznych i szkła), informuję, że podmiot ten nie jest zobowiązany do złożenia 

sprawozdania zerowego.

W kwestii właściwego organu, do którego należy przekazać sprawozdanie podmiotu 

zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła informuję, informuję że jest nim wyłącznie wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ww. działalności. 

Niniejsza odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa, w szczególności nie jest 

prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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