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Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami  
na podstawie prawa Unii Europejskiej i przepisów krajowych 

 
13 marca 2012 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:04: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez  
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami na 
podstawie prawa Unii Europejskiej i przepisów krajowych. 
 
[Główny]: Sergiej wszedł o godz. 10:05 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Dr inż. MONIKA MALICKA 
–  Malex Zakład Utylizacji Odpadów. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, dr nauk 
chemicznych i wieloletni nauczyciel akademicki w dziedzinie chemii analitycznej i koordynacyjnej tej 
uczelni. Studia podyplomowe z zakresu Ochrony Środowiska i BHP. Doradca DGSA trzeciej kadencji. 
 
[Kasia] 10:05: Witam mam pytanie gdzie można znaleźć aktualne wzory i dokumenty związane z 
wytwarzaniem odpadów 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:05: Witam 
[Główny]: Lulu wszedł o godz. 10:05 
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[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Od 1997 roku prowadzi Malex Zakład Utylizacji Odpadów, firmę 
zajmującą się zagospodarowaniem odpadów przemysłowych, w tym przeterminowanych chemikaliów 
niebezpiecznych. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Z ramienia PIGO bierze udział w pracach komisji FEAD związanych z 
gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi oraz REACH mających na celu transfer wiedzy i zmiany 
Dyrektywy odpadowej. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania odpadami przemysłowymi, 
ich klasyfikacji, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania z uwzględnieniem zapisów wynikających z 
Rozporządzeń REACH i CLP, Międzynarodowej Umowy ADR, Dyrektyw Odpadowych oraz innych 
przepisów pokrewnych. 
 
[Główny]: Przemek wszedł o godz. 10:06 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:06: Na wstępie spotkania proszę Panią Ekspert o komentarz o czym 
należy pamiętać przygotowując zbiorcze sprawozdanie z wytworzonych odpadów? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:06: odp. dla [Moderator - Anna Izbińska]; 
Wypełniając formularz rocznego sprawozdania z wytworzonych odpadów należy pamiętać 
o zgodnościach: 
1. Zgodności sprawozdania z ewidencją odpadów w firmie; 
2. Zgodności deklarowanych ilości i rodzajów odpadów z uzgodnieniami urzędowymi na wytwarzanie 

odpadów – informacją, programem gospodarki odpadami czy pozwoleniem odpadowym. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:07: Informacja techniczna - Ekspert kończąc ostatecznie wypowiedź 
użyje znak ">" 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:08: > 
 
[Główny]: monika27 wszedł o godz. 10:08 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:08: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam zatem Państwa do 
zadawania pytań. 
 
[Kasia] 10:08: Witam mam pytanie gdzie można znaleźć aktualne wzory i dokumenty związane z 
wytwarzaniem odpadów? 
 
[Główny]: LOGOMECH wszedł o godz. 10:09 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:09: odp. dla [Kasia]; 
Rozporządzenia Dz.U. 2010.249.1674 oraz  Dz. U. Nr 249 Poz. 1673> 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:09: > 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:10: Proszę o kolejne pytania. 
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[Ekspert - Monika Malicka] 10:10: To dotyczy sprawozdania> 
 
[Główny]: Mamuśka wszedł o godz. 10:10 
 
[LOGOMECH] 10:10: Czy są jakieś firmy, które profesjonalnie zorganizują  gospodarkę odpadami  na 
moim zakładzie? 
 
[Główny]: Mamuśka wyszedł o godz. 10:10 
 
[Główny]: Mamuśka wszedł o godz. 10:10 
 
[Ludwik] 10:11: Witam, proszę przybliżyć kary jakie mogą spotkać przedsiębiorcę którzy nie wywiąże sie 
z przepisów przewidzianych w Ustawie o Odpadach? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:11: Mamy dwa oczekujące zapytania. Proszę o chwilowe nie zadawanie 
pytań. 
 
[Olek] 10:11: Czy sprawozdania musi wykonywać firma jednoosobowa prowadząca działalność 
"biurową"? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:12: odp. dla [Ludwik]; 
Są bardzo zróżnicowane z karą pozbawienia wolności włącznie> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:12: Pytania oczekujące: 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:13: Czy są jakieś firmy, które profesjonalnie zorganizują gospodarkę 
odpadami  na moim zakładzie 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:13: odp. dla [Olek];  
Sprawozdanie musi składać firma, która ma obowiązek ewidencji odpadów. art. 37.1 ustawy 
o odpadach> 
 
[Mamuśka] 10:14: Czy żarówki są również odpadami, które trzeba uwzględniać w sprawozdaniu dot. 
odpadów? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:15: odp. dla [LOGOMECH]; 
Można powierzyć to zadanie firmie czy osobie zewnętrznej, tak jak można mieć księgową na zewnątrz, 
ale za skutki odpowiada przedsiębiorca> 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:15: pyt. do [Mamuśka],; 
 Jakie żarówki? 
 
[Mamuśka] 10:16: W sensie świetlówki, które już nie są zdatne do użytku. 
 
[Mamuśka] 10:17: Czy trzeba je traktować tak jak np. tonery? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:17: odp. dla [LOGOMECH]; 
Wynajęcie firmy do prowadzenia gospodarki odpadowej jest indywidualną decyzja pracodawcy> 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:18: odp. dla [Mamuśka]; 
 Tak, zużyta świetlówka jest odpadem, odpadem niebezpiecznym w rozumieniu ustawy o odpadach> 
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[monika27] 10:19: Czy makulatura w zwykłym biurze rachunkowym np. opakowania po zamówionych 
artykułach biurowych, paczki kurierskie możemy wrzucać do pojemników na śmieci, które opróżnia 
miasto i to na nich ciąży obowiązek utylizacji? 
 
[Główny]: zaopatrzenie wszedł o godz. 10:19 
 
[Lulu] 10:20: Kiedy należy składać sprawozdanie internetowe na KOBIZE? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:21: Pytanie oczekujące od [monika27] 10:19: Czy makulatura w zwykłym 
biurze rachunkowym np. opakowania po zamówionych artykułach biurowych, paczki kurierskie możemy 
wrzucać do pojemników na śmieci, które opróżnia miasto i to na nich ciąży obowiązek utylizacji? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:21: oraz [Lulu] 10:20: Kiedy należy składać sprawozdanie internetowe na 
KOBIZE? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:21: Proszę chwilowo o nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:22: odp. dla [monika27]; 
Przedsiębiorcy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Do pojemnika na odpady komunalne 
na terenie firmy można wrzucać odpady powstałe z przebywania ludzi, na odbiór tych odpadów zawiera 
się oddzielną umowę> 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:23: odp. dla [Lulu], 
KOBIZE jest sprawozdaniem związanym z emisją do powietrza, nie odpadowym> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:24: Nie mamy więcej pytań. Zapraszam zatem do ich zadawania. 
 
[Kasia] 10:24: czy np. właściciel zakładu stolarskiego chcący spalać w swoim piecu trociny - odpad inny 
niż niebezpieczny musi mieć pozwolenie na odzysk odpadów? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:25: pyt. do [Kasia], 
 Jakim piecu?> 
 
[Kasia] 10:26: w piecu służącym do ogrzania zakładu 
 
[Olek] 10:27: Czy firma posiadająca worki komunalne na makulaturę, odbierane przez służby komunalne, 
musi wykazywać tę makulaturę jako odpad/ 
 
[Kasia] 10:27: Odpad o kodzie 03 01 05 w warsztacie będzie wykorzystywany jako paliwo na potrzeby 
grzewcze zakładu. Zakład posiada kocioł wodny 
 
[AśkaS] 10:28: Witam. Pracuję w firmie prowadzącej działalność "biurową". Wytworzyliśmy w 2011r. 
odpad w postaci zużytego monitora od komputera stacjonarnego. Monitor ten oddaliśmy firmie, która 
zajmuje się dystrybucją sprzętu komputerowego, a na potwierdzenie tego otrzymaliśmy "Dowód 
przekazania-odbioru", na którym jest informacja, że firma ta przyjęła od nas monitor na podstawie 
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przyjmując zużyty monitor firma powiedziała, 
że 
 
[Przemek] 10:28: Witam, otwieram zakład fryzjerski, w związku z tym mam pytanie: czy zmyta z głowy 
farba do koloryzacji włosów jest traktowana jako wprowadzanie ścieków do wód w kanalizacji? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:28: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy trzy zapytania 
oczekujące. 
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[AśkaS] 10:29: nie może wystawić nam karty przekazania odpadu, bo nie zajmuje się utylizacją odpadów, 
a ma tylko obowiązek zbierać sprzęt którego jest dystrybutorem. Czy w sytuacji wytworzenia odpadu, 
ale braku karty przekazania odpadu musimy składać Sprawozdanie o wytworzeniu odpadów? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:29: Pytanie oczekujące: [Olek] 10:27: Czy firma posiadająca worki 
komunalne na makulaturę, odbierane przez służby komunalne, musi wykazywać tę makulaturę jako 
odpad/ oraz 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:29: [AśkaS] 10:28: Witam. Pracuję w firmie prowadzącej działalność 
"biurową". Wytworzyliśmy w 2011r. odpad w postaci zużytego monitora od komputera stacjonarnego. 
Monitor ten oddaliśmy firmie, która zajmuje się dystrybucją sprzętu komputerowego, a na 
potwierdzenie tego otrzymaliśmy "Dowód przekazania-odbioru", na którym jest informacja, że firma ta 
przyjęła od nas monitor na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Przyjmując zużyty monitor firma powiedziała, ... 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:30: oraz [Przemek] 10:28: Witam, otwieram zakład fryzjerski, w związku 
z tym mam pytanie: czy zmyta z głowy farba do koloryzacji włosów jest traktowana jako wprowadzanie 
ścieków do wód w kanalizacji? 
 
[Główny]: co mi zrobisz jak mnie złapiesz wszedł o godz. 10:30 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:31: odp. dla [Kasia]; 
 Jest pewna grupa rodzajów odpadów dopuszczonych do użycia do celów grzewczych, w tym 030105, 
przez osoby fizyczne. 
 
[co mi zrobisz jak mnie złapiesz] 10:31: Witam planuje planowo utylizować śmieci chemie zakopywać a 
resztki tworzywa dawać pracownikom na podpałkę  czy eksperci przychodzący na kontrole znają się na 
procesach na tyle aby zachęcić mnie do EKOLOGI 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:32: odp. dla [Kasia]; 
mam jednak wątpliwość jak wtedy przedsiębiorca policzy swoją emisję ze spalania> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:32: Mamy już 4 pytania oczekujące. Proszę o wyrozumiałość ;) 
 
[Kasia] 10:33: no9 ale w takim układzie musi mieć taki wniosek czy też może sobie swobodnie spalać te 
trociny? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:36: odp. dla [Olek]; 
Makulatura zbierana selektywnie powinna otrzymać kartę przekazania odpadu> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:36: Obecnie mamy 5 zapytań  oczekujących na odpowiedz od [Olek] ,  
 
[AśkaS] , [Przemek] , [co mi zrobisz jak mnie złapiesz]  i [Kasia]. Proszę o wstrzymanie się z zadawaniem 
pytań. 
 
[Główny]: Mamuśka wyszedł o godz. 10:38 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:38: odp. dla [Kasia]; 
do 10 ton wióry nie podlegają obowiązkowi ewidencji Dz.U. 2001.152.1735> 
 
[monika27] 10:39: Czyli z miastem trzeba podpisać umowę żeby mogli wystawić KPO dotyczącą 
makulatury? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:40: Proszę o nie zadawanie pytań. Oczekujemy na odpowiedz od [AśkaS] 
, [Przemek] , [co mi zrobisz jak mnie złapiesz]  i [Kasia] 
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[zaopatrzenie] 10:41: Firma produkuje wyrób który jest półproduktem i nie wprowadza go na rynek. 
Powstałe odpady to: 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:41: odp. dla [AśkaS]; 
Trzeba mieć w KEO i wtedy  można uwzględniać w sprawozdaniach 
 
[Olek] 10:42: jeśli wióry podlegają obowiązkowi ewidencji od 10 ton to czy to dotyczy tez makulatury 
 
[Główny]: wojtekzet wszedł o godz. 10:43 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:43: odp. dla [AśkaS]; 
Są dwa sposoby prowadzenia ewidencji; karta ewidencji odpadów(KEO) lub uproszczony tylko karta 
przekazania odpadu (KPO) 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:44: odp. dla [AśkaS]; 
jeśli mamy KEO, to uwzględniamy 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:44: Wciąż oczekujemy na odpowiedz na 4 zapytania. Proszę o 
wstrzymanie się z zadawaniem kolejnych pytań ;-) 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:45: Pytania oczekujące od: [AśkaS] , [Przemek] , [co mi zrobisz jak mnie 
złapiesz] , [Kasia] i [monika27] 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:45: odp. dla [AśkaS]; 
 jeśli ewidencję prowadzimy tylko za pomocą KPO - to nie mamy podstaw. Naszym obowiązkiem jest 
wystawienie KPO przy przekazywaniu odpadów następnemu posiadaczowi !> 
 
[zaopatrzenie] 10:47: Firma produkuje wyrób ( nie wprowadza go na rynek ) jako półprodukt dla innej 
firmy. Zużywa do swojej produkcji surowiec pakowany w worki papierowe, i powstaje ok 1100 kg 
makulatury w roku, i ok 300 kg tworzywa sztucznego. Czy te ilości podlegają ustawie. Zaznaczam że 
firma dla której jest produkowany półprodukt ( ten sam adres ) ma umowę z firmą odbierającą odpady. 
Firma produkująca półprodukt nie rozlicza się z odpadów. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:49: Obecnie Pani Ekspert odpowiada na zapytanie zadane przez 
[Przemek].... 
 
[Główny]: wojtekzet wyszedł o godz. 10:49 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:49: następnie w kolejności są zapytania od [co mi zrobisz jak mnie 
złapiesz] , [Kasia] ,[monika27] i [zaopatrzenie] 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:50: odp. dla [Przemek];  
Farba do włosów zmyta z głowy klienta z zakładzie fryzjerskim i odprowadzona do kanalizacji sanitarnej 
ogólnie dostępnej powinna być traktowana jako ściek przemysłowy, na którego odprowadzenie powinny 
być odpowiednie umowy ze ZWiK> 
 
[Główny]: ISOŚrodowisko wszedł o godz. 10:53 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:54: Wciąż oczekujemy na odpowiedzi. Proszę o cierpliwość ;-) 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:54: odp. dla [co mi zrobisz jak mnie złapiesz]; 
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W naszym otoczeniu jest wiele odpadów niebezpiecznych i dlatego należy przestrzegać reguł ich 
pozbywania się. Są to zasady mrowiska. Twoje złe uczynki mogą spowodować choroby Twoich bliskich.  
Nic Ci nie zrobię, ale mam nadzieję, że sam "wpadniesz we własne gówno"> 
 
[Lulu] 10:56: Popieram :-) 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:56: odp. dla [Kasia]; 
Kasiu, tak, ale sprawdź prawo emisyjne. Jeszcze raz podkreślam, dotyczy to trocin bez klejów farb czy 
impregnatów> 
 
[co mi zrobisz jak mnie złapiesz] 10:58: A JA POPIERAM WAŁBRZYSKI MOBRUK a dom mam z dala od 
tego miejsca gdzie planuje zakopywać :) 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:58: odp. dla [monika27] ; 
Zwykle tak.> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:59: Pozostały nam dwa pytania oczekujące od [monika27] i 
[zaopatrzenie]. 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 10:59: odp. dla [co mi zrobisz jak mnie złapiesz]; 
 Ale Inni zrobią to samo i Ci nie powiedzą> 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:00: odp. dla [monika27]; 
 Pojęcie miasta ? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:01: odp. dla [monika27]; 
Firmy obsługujące odpady komunalne bardzo często mają dodatkowe uprawnienia do odbioru innych 
odpadów 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:03: odp. dla [monika27]; 
Trzeba to sprawdzić i uzgodnić odbiory pod określonym kodem odpadu> 
 
[monika27] 11:04: Miasto, Gmina (wydział komunalny) ma podpisana umowę na wywóz śmieci. Skoro ja 
wyrzucam makulaturę do pojemnika a przyjeżdża firma która opróżnia ten pojemnik to na niej spoczywa 
obowiązek utylizacji i nas już nic nie interesuje? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:06: odp. dla [zaopatrzenie]; 
Opakowania po surowcach nie muszą być klasyfikowane jako odpad, jeżeli służą do dalszego pakowania  
towarów wychodzących z zakładu 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:07: Dla przypomnienia pozwolę sobie poinformować iż pozostało nam 
wciąż zapytanie zadane przez internautę o loginie: [zaopatrzenie] 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:08: odp. dla [zaopatrzenie]; 
To, co jest nadmiarowe i nieużyteczne traktujemy jako odpad i uwzględniamy i ewidencji wytworzonych 
odpadów w grupie 15, zgodnie z rodzajem materiału, z którego wykonane jest opakowanie. Dotyczy to 
wyłącznie opakowań klasyfikowanych jako odpad inny niż niebezpieczny> 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:10: odp. dla [zaopatrzenie]; 
Próżne nieoczyszczone opakowania po materiałach niebezpiecznych w rozumieniu REACH traktujemy 
jako odpad 150110*> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:11: Szanowni Państwo udało nam się wybrnąć z kumulacji zapytań ;) 
Zapraszam do dalszej gorącej dyskusji. 
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[Przedsiębiorca] 11:14: Czy mozna mówić o unifikacji prawa UE w dziedzinie gospodarki odpadami, czy 
wszystkie potrzebne przepisy znajdziemy w jednym akcie prawnym, przy potrzebne będzie opieranie się 
na kilku aktach prawodawczych? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:15: odp. dla [monika 27]; 
 miasto ma obowiązek odbioru odpadów wyłącznie zakontraktowanych w umowach. Firma powinna 
mieć swoją umowę na odbiór odpadów komunalnych, nawet jeżeli w sąsiednim bloku jest puszka na 
śmieci. Ta puszka jest dla mieszkańców 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:16: odp. dla [monika 27]; 
Odpady komunalne nie są przedmiotem sprawozdania> 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:16: odp. dla [Przedsiębiorca]; 
Niestety w kilku. 
 
[Rogger] 11:17: Produktem ubocznym mojej działalności są baterie, akumulatory i inne ogniwa 
elektryczne. Czy wobec tego muszę zatrudnić firmę, która odbierze ode mnie te odpady, czy mogę robić 
to we własnym zakresie? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:17: odp. dla [Przedsiębiorca]; 
Pierwsze to ustawa o odpadach i około 50 rozporządzeń wykonawczych. Warto pamiętać o Prawie 
ochrony środowiska - matce prawa środowiskowego. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:18: Mamy jedno pytanie oczekujące od [Rogger] 11:17: Produktem 
ubocznym mojej działalności są baterie, akumulatory i inne ogniwa elektryczne. Czy wobec tego muszę 
zatrudnić firmę, która odbierze ode mnie te odpady, czy mogę robić to we własnym zakresie? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:19: odp. dla [Przedsiębiorca]; 
Niektóre zagadnienia i odpady mają swoje własne ustawy i dodatkowe rozporządzenia: azbest, PCB, 
opakowania, pojazdy wycofane z eksploatacji, sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie> 
 
[Główny]: jochem wszedł o godz. 11:20 
 
[Główny]: bb wszedł o godz. 11:20 
 
[zaopatrzenie] 11:21: Chyba nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie lub je nie precyzyjnie zadałem. 
Uściślam - opakowania po surowcach ( worki pap, poj. plastikowe ) nie są ponownie używane, a 
przekazywane do pojemników na odpady firmy u której wykonawca półproduktu poddzierżawia 
pomieszczenie na swoją produkcję. Producent półproduktu nie rozlicza się do tej pory z odpadów. 
 
[Główny]: bb wyszedł o godz. 11:23 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:25: odp. dla [Rogger]; 
 Zużyte baterie i akumulatory mogą być odpadem wytworzonym przez użytkownika urządzeń (staje się 
wytwórcą odpadu i ma obowiązki ewidencji i sprawozdawczości) lub można wynająć firmę do napraw i 
przeglądów eksploatacyjnych tych urządzeń. Wtedy wytwórcą odpadu jest nasz serwisant. Należy jednak 
upewnić się czy ma zatwierdzony program gospodarki odpadami na swoją działalność.> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:27: Mamy jedno pytanie oczekujące od: [zaopatrzenie] 11:21: Chyba nie 
otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie lub je nie precyzyjnie zadałem. Uściślam - opakowania po 
surowcach ( worki pap, poj. plastikowe ) nie są ponownie używane, a przekazywane do pojemników na 
odpady firmy u której wykonawca półproduktu poddzierżawia pomieszczenie na swoją produkcję. 
Producent półproduktu nie rozlicza się do tej pory z odpadów. 
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[Ekspert - Monika Malicka] 11:29: odp. dla [zaopatrzenie]; 
zaopatrzenie - powinien je ewidencjonować, przekazywać uprawnionym firmom zbierającym i 
uwzględniać w sprawozdaniu. Jeżeli ich ilość przekracza 5Mg, to powinien także złożyć informację o 
wytwarzanych odpadach. Zakładam, że są to odpady inne niż niebezpieczne. Nie można ich łączyć z 
odpadami komunalnymi zmieszanymi 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:30: odp. dla [zaopatrzenie]; 
To jest odpad jego odpad poprodukcyjny> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:30: Zapraszam do zadawania pytań ;-) 
 
[Lulu] 11:31: Czy dla danego odpadu wystarczy prowadzić 1 kartę ewidencji odpadu w roku 
kalendarzowym? 
 
[Główny]: Maciej wszedł o godz. 11:32 
 
[Główny]: co mi zrobisz jak mnie złapiesz wyszedł o godz. 11:33 
 
[Główny]: LOGOMECH wyszedł o godz. 11:33 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:33: odp. dla [Lulu]; 
 Tak; tylko wpisy, jeżeli odpad powstaje w sposób ciągły muszą być robione minimum raz w miesiącu> 
 
[zaopatrzenie] 11:34: Czyli rozumiem wystarczy KPO i KEO. Drugie pytanie. Firma działa już 3 lata i nie 
rejestrowała do tej pory powstających odpadów. Co z tym " fantem " zrobić. Ujawnić powstałe odpady 
od początku działalności, czy zacząć prowadzić od tego roku. 
 
[Maciej] 11:34: Czy istnieje giełda ofert cenowych za odpady ? dokładnie przykładowo cena za toner jest 
różna w skupie firmy X i firmy Y 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:35: odp. dla [zaopatrzenie] ; 
Jak nie ma dokumentacji powstałych odpadów, to nie ma z czego zrobić sprawozdania.> 
 
[Maciej] 11:36: chciałbym najdrożej sprzedawać odpady i najtaniej je utylizować ! 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:38: odp. dla [Maciej] ; 
Maciej Rozumiem to marzenie, ale wtedy trzeba na to poświęcić dużo czasu. Można złożyć zapytania w 
kilku firmach i wybrać. Jest w Internecie giełda odpadów ale trudno mi powiedzieć czy rezultaty będą 
zadawalające. 
 
[Maciej] 11:39: dzięki dobrze było by cos w tym temacie ruszyć - 
 
[jochem] 11:40: jako firma oddaję zużyte tonery i dostajemy nowe. Czy to ja musze dać do podpisu KPO 
firmie odbierającej tonery? Musi ona mieć pozwolenie czy po prostu przekazuje je dalej? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:41: odp. dla [Maciej] ; 
Zawsze należy sprawdzić "papiery" odbiorcy naszych odpadów - to znaczy upewnić się, że na nasz kod 
odpadu ma minimum zezwolenie na zbieranie. Wtedy staje się on kolejnym posiadaczem odpadu. 
Oddawanie odpadów tylko  "na cenę" może prowadzić do dużej wpadki finansowej później> 
 
[jochem] 11:44: Jesteśmy zarządzającym, który wynajmuje firmę techniczną do obsługi, która podpisuje 
umowę z odbiorcom odpadów - tłuszcze , czy zarządzający powinien otrzymać KPO od swojej firmy 
technicznej za utylizacje tłuszczy? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:44: odp. dla [jochem] ; 
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jochem - należy sprawdzić czy posiada program gospodarki odpadami na ten rodzaj odpadu. Jeśli tak, to 
on jest wytwórca odpadu, a my go w ogóle nie wytwarzamy (co dalej idzie nie ewidencjonujemy, nie ma 
KEO, KPO i sprawozdania w tym kodzie)> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:45: Pytanie oczekujące od: [jochem] 11:44: Jesteśmy zarządzającym, 
który wynajmuje firmę techniczną do obsługi, która podpisuje umowę z odbiorcom odpadów - tłuszcze , 
czy zarządzający powinien otrzymać KPO od swojej firmy technicznej za utylizacje tłuszczy? 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:46: pyt. do [jochem]; 
  Chodzi o czyszczenie separatorów tłuszczów? 
 
[jochem] 11:46: tak  a także filtry powietrz do central 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:47: pyt. do [jochem]; 
Co to znaczy zarządzający? 
 
[jochem] 11:48: Zarządzający( licencjonowany zarządca nieruchomości ) obiektem w imieniu właściciela 
 
[Główny]: ceara wyszedł o godz. 11:51 
 
[Główny]: monika27 wyszedł o godz. 11:52 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:54: odp. dla [jochem]; 
Firmy wykonujące czynności opróżniania i czyszczenia separatorów tłuszczów, czy okresowych zmian 
filtrów powietrza powinny mieć specjalne zezwolenie - program gospodarki odpadami na odpady 
powstające w wyniku  tzw. czynności sprzątania. Wtedy to Oni, nie Wy jesteście wytwórcami odpadów. 
Do Was należy zawarcie umowy (bez klauzuli odpad należy do zleceniodawcy) i  posiadanie kopii ich 
decyzji, które przedstawiacie organom kontrolnym- jak Was odwiedzą. KPO nie jest Wam  potrzebne.> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:54: Szanowni Państwo mamy czas na ostatnie pytanie. Proszę 
wykorzystać ten moment. 
 
[zaopatrzenie] 11:56: Brak odp na ost pyt  z 11.34 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 11:58: zaopatrzenie czy Maciek 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:58: Istnieje możliwość zadania pytania Pani Ekspert po czacie. Jeżeli 
chcielibyście Państwo doprecyzować wątki dzisiejszej dyskusji proszę o przesłanie zapytań na adres: 
eic@darr.pl 
 
[zaopatrzenie] 11:58: zaopatrzenie 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:59: Zapytanie oczekujące: [zaopatrzenie] 11:34: Czyli rozumiem 
wystarczy KPO i KEO. Drugie pytanie. Firma działa już 3 lata i nie rejestrowała do tej pory powstających 
odpadów. Co z tym " fantem " zrobić. Ujawnić powstałe odpady od początku działalności, czy zacząć 
prowadzić od tego roku. 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 12:00: odp. dla [zaopatrzenie] ; 
Sprawozdanie musi być oparte o dokumenty (KEO, KPO). Jeżeli ich brakuje, to nie ma podstawy do 
zrobienia sprawozdania wstecznego> 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 12:03: pyt. do [zaopatrzenie] ; 
Czy firma ma uzgodnienia na wytwarzanie odpadów? 
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[Główny]: zaopatrzenie wyszedł o godz. 12:03 
 
[Główny]: Sergiej wyszedł o godz. 12:05 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:05: Niestety nasz internauta wyszedł a nasza dyskusja dobiegła już 
końca.  Zapraszam do kontaktu poprzez adres e-mail: eic@darr.pl 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:05: Szanowni Państwo – w imieniu swoim i Pani Ekspert dziękuję za 
udział w dzisiejszej rozmowie, która okazała się być wielce pasjonującą. 
 
[Ekspert - Monika Malicka] 12:06: Dziękuję za udział 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:06: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:06: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). Szczególnie zapraszam na ten 
stronę osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się 
z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:06: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był TRZYNASTYM z serii. 
 
Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były organizowane w latach 2008-2010 można 
znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / 
Porozmawiaj z ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:06: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:06: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu - 
Enterprise Europe Network West Poland. Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:07: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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