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Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy katalog odpadów. Od początku tego roku
obowiązują również nowe zasady i nowe wzory do prowadzenia ewidencji odpadów.
Zmiany wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923). Zastąpiło
wcześniej obowiązujące rozporządzenie z dnia 27 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr
112 poz. 1206).
KATALOG ODPADÓW
Od bieżącego roku należy stosować kody i nazwy rodzajów odpadów uwzględniając
nowy katalog odpadów, w którym, w stosunku do dotychczas obowiązującego,
wprowadzono następujące zmiany:
1) dodano 3 rodzaje odpadów niebezpiecznych:
- 16 03 07* Rtęć metaliczna;
- 19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć;
- 01 03 10* Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu,
zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady
wymienione w 01 03 07;
2) zastąpiono wyraz „silikony” wyrazem „chlorosilany" w kodzie 06 08 02* Odpady
zawierające niebezpieczne chlorosilany;
3) w przypadku niektórych grup, podgrup lub rodzajów odpadów dokonano korekt w
opisie kodu:
- zmieniono nazwę grup odpadów: 02, 18;
- zmieniono nazwę podgrup odpadów: 02 01, 10 12, 17 03, 17 06, 17 08, 18 01, 18
02
- zmieniono nazwę rodzajów odpadów: 01 03 09, 06 08 02*, 10 04 02*, 10 05 10*,
10 05 11, 10 06 02, 10 07 02, 10 08 10*, 10 08 11, 15 01 10*, 17 03 01*, 17 03 02,
17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 18 01 04, 19 03 04*, 20 01 41.
EWIDENCJA ODPADÓW
Należy zwrócić uwagę, że od początku 2015 r. ewidencje odpadów oraz roczne
sprawozdania powinny być prowadzone z uwzględnieniem wprowadzonych ww.
rozporządzeniem zmian w kodach odpadów, a od 1 czerwca 2015 r. konieczne
jest stosowanie także przepisów unijnych, tzn. rozporządzenia KE 1357/2014/UE
dotyczącego właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne (do
stosowania zamiast załącznika nr 3 do Ustawy o odpadach) oraz decyzji KE
2014/955/UE dotyczącej katalogu odpadów.
Od bieżącego roku (2015), ewidencja odpadów musi być prowadzona zgodnie z art.
66-72 Ustawy o odpadach:
- na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy o odpadach zostało wydane rozporządzenie z
dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), zawierające
nowe wzory karty przekazania odpadów (KPO) oraz karty ewidencji
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odpadów (KEO). W rozporządzeniu po raz pierwszy podano wzory ewidencji
odpadów niebezpiecznych dla sprzedawcy odpadów oraz pośrednika w obrocie
odpadami, niebędących posiadaczami odpadów;
- natomiast na podstawie ww. art. 66 ust. 5 Ustawy o odpadach zostało wydane
nowe rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r, poz. 1974), określające rodzaje i ilości
odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
analogiczne jak w dotychczasowym rozporządzeniu, ale zwolnienie już nie obejmuje
odpadów niebezpiecznych (13 02 08*, 16 02 13*).
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