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Zmiany przepisów
dla wytwórców i zbierających odpady

Urszula Owczarska

Definicje - wybrane

ODPADY – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się
jest obowiązany
(art. 3 pkt 6 uo)
Wyrok NSA z 29.01.2019 r., II OSK 506/17
„[…] pozbywanie się odpadu należy analizować w całym cyklu
życiowym substancji lub przedmiotu od zaprojektowania do ich
produkcji, dystrybucji, zużycia, a także obróbki powstałych przy tym
odpadów"
„ […] pojęcie pozbywać się, należy interpretować w świetle celu
ogólnego przepisów uo, którym jest ochrona zdrowia ludzi
i środowiska przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi przez
odpady”

Definicje - wybrane

Wyrok NSA z 19.04.2018 r., II OSK 2655/17:
„[…] o kwalifikacji danego przedmiotu jako odpadu rozstrzyga
przesłanka pozbycia się, mogącego być działaniem faktycznym,
zamierzonym lub nakazanym”
Wyrok WSA w Lublinie z 5.07.2016 r. II SA/Lu 160/16:
„[…] odpadami mogą być także materiały podlegające
ponownemu gospodarczemu wykorzystaniu i mogące być
w związku z tym przedmiotem transakcji handlowej, jako dobro
o określonej wartości ekonomicznej”

SZWO i NFGC (f-gazy)

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (zużyty)

Faktyczna kontrola nad technicznym
działaniem produktu lub urządzenia
spoczywa na OPERATORZE i polega
m. in. na:
podejmowaniu decyzji w sprawach
finansowych i technicznych dotyczących
modyfikacji produktu lub urządzenia, w
szczególności wymiany poszczególnych
elementów, […] podejmowaniu decyzji
w sprawie modyfikacji ilości substancji
kontrolowanych lub fluorowanych gazów
cieplarnianych zawartych w produkcie
lub urządzeniu
(art. 4)

PUNKT SERWISOWY - miejsce, w którym
jest wykonywana działalność gospodarcza
polegająca na naprawie sprzętu

OPERATOR oznacza osobę fizyczną lub
prawną sprawującą faktyczną kontrolę nad
technicznym działaniem produktów i
urządzeń objętych rozporządzeniem UE Nr
517/2014

PROWADZĄCY ZAKŁAD PRZETWARZANIA podmiot prowadzący zakład przetwarzania,
który posiada decyzję w zakresie
gospodarki odpadami zezwalającą
na przetwarzanie zużytego sprzętu
ZAKŁAD PRZETWARZANIA - instalacja,
obiekt budowlany lub jego część,
w których jest prowadzony demontaż
zużytego sprzętu oraz przygotowanie do
ponownego użycia zużytego sprzętu lub
odpadów powstałych po demontażu
zużytego sprzętu, które posiadają decyzję w
zakresie gospodarki odpadami zezwalającą
na przetwarzanie zużytego sprzętu
(art. 4 pkt 7, 10 i 22)

ODPADY NIEPALNE – ZAŁĄCZNIKI 2a do uo
NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ KATEGORII ODPADÓW NIEPALNYCH
1) odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118
2) odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych,
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118

wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe: beton, cegły, płytki i ceramika, szkło, gleba
i kamienie, odpady materiałów z włókna szklanego
3) odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyłączeniem odpadów drewna i odpadów tworzyw
sztucznych
4) szkło
5) odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
6) minerały (np. piasek i kamienie, kruszywo)
7) gleba i ziemia, w tym urobek z pogłębiania
8) odpady metali
9) odpady fosfogipsów
10) odpady gipsów
11) żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów, popioły lotne, w tym piaski ze złóż fluidalnych,
mieszanki popiołowo-żużlowe
12) rdzenie i formy odlewnicze
13) odpady materiałów ceramicznych
14) odpady powstałe z materiałów ogniotrwałych
15) odpady spoiw mineralnych, w tym cementu, wapna i tynku

Definicje - ODPADY NIEPALNE
Za odpady niepalne mogą zostać uznane także odpady należące do kategorii innych niż
wymienione w załączniku nr 2a do ustawy, jeżeli nie mogą one brać udziału w procesie
spalania (nie są zdolne do palenia się), a przez to nie mogą wpływać na rozwój pożaru oraz
jego moc, w szczególności ze względu na sposób magazynowania lub składowania tych
odpadów, ich skład chemiczny lub postać, niezależnie od przyjętych kodów odpadów
zawartych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3

Uznania odpadów, o których mowa w ust. 3b, za niepalne dokonuje się
indywidualnie w każdym przypadku w odniesieniu do określonego stanu
faktycznego
Przy dokonywaniu uznania odpadów za niepalne można na zasadzie dobrowolności,
o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), wykorzystać opinie rzeczoznawców do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy,
a w przypadku braku takiej możliwości - instytutów badawczych lub ośrodków
naukowych specjalizujących się w badaniach w zakresie palności
(art. 3 pkt 3a-3c uo)

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw

Zmiana (od 6.09.2019 r.) dopuszczonych terminów magazynowania
odpadów - jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów
technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów
uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż
przez:
1 rok - w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych,
odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów
komunalnych
3 lata - w przypadku magazynowania pozostałych odpadów
(art. 25 ust. 4 uo)

Definicje - wybrane

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW - czasowe przechowywanie odpadów
obejmujące:
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie
odpadów
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów
Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności
w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym
stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym
zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7
Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie,
do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
(art. 3 pkt 5, art. 25 uo)

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów art. 180 i 181a Poś
Eksploatacja instalacji powodująca:
[…]
3) wytwarzanie odpadów,
jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż
niebezpieczne.
I N S T A L A C J A:
a) stacjonarne urządzenie techniczne
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do
których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie
jednego zakładu
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których
eksploatacja może spowodować emisję
(art. 3 pkt 6 Poś)

Definicje - wybrane

ZBIERANIE ODPADÓW gromadzenie odpadów przed
ich transportem do miejsc
przetwarzania, w tym wstępne
sortowanie nieprowadzące do
zasadniczej zmiany charakteru
i składu odpadów i
niepowodujące zmiany
klasyfikacji odpadów oraz
tymczasowe magazynowanie
odpadów, o którym mowa
w pkt 5 lit. b
(art. 3 pkt 34 uo)

PRZETWARZANIE - procesy
odzysku lub unieszkodliwiania,
w tym przygotowanie
poprzedzające odzysk lub
unieszkodliwianie
(art. 3 pkt 21 uo)

ZBIERANIE ODPADÓW – ZWOLNIENIA (wybrane)
1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:
1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie
gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w
postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań
po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w
sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowowychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w
zakresie zbierania odpadów)
[…]
7) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące
odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie
z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3
8) posiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z
wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3
10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w
miejscu ich wytworzenia
(art. 45 ust. 1 pkt 1,7, 8 i 10 uo)

ZBIERANIE ODPADÓW – ZWOLNIENIA (wybrane)
Zwolnienie z art. 45 ust.1 pkt 1 uo dotyczy m.in. sprzedawców sprzętu
elektrycznego, którzy zgodnie z art. 37 ust. 1 uzsee zobowiązani są do
nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego
rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, zgodnie z art. 4 pkt 24
uzsee to zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty
sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze
względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych.
Za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady
powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany
zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż
gospodarstwa domowe (np. drukarka).

Zezwolenie na zbieranie odpadów - zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2019.1579 z dnia 2019.08.22

Decyzje wydane przed 21.08.2018 – ważne do 5.03.2020
Wniosek o zmianę posiadanej decyzji,
zawierający:
1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów
odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich
rodzajów odpadów, które mogą być
magazynowane w tym samym czasie oraz które
mogą być magazynowane w okresie roku
2) największą masę odpadów, które mogłyby być
magazynowane w tym samym czasie w instalacji,
obiekcie budowlanym lub jego części lub innym
miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z
wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub
jego części lub innego miejsca magazynowania
odpadów
3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg)
instalacji, obiektu budowlanego lub jego części
lub innego miejsca magazynowania odpadów
4) proponowaną formę i wysokość
zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art.
48a uo

Zmiana dot.:

Oświadczenia o nie wydaniu na
podstawie przepisów uo, ostatecznej
decyzji o cofnięciu zezwolenia na
zbieranie odpadów, zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, zezwolenia na
zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
pozwolenia na wytwarzanie odpadów
uwzględniającego zbieranie i
przetwarzanie odpadów lub nie
wymierzeniu co najmniej trzykrotnie
administracyjnej kary pieniężnej, o
której mowa w art. 194 uo, w
wysokości przekraczającej łącznie
kwotę 150 000 zł

Administracyjna kara pieniężna – art. 194 uo (wybrane)
Administracyjna kara pieniężna nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 1 000 000 zł za […]:
1) zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, o której mowa w art.
5, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami,
prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż
poziom określony dla odpadów niebezpiecznych,
2) mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z
odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami
lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, lub mieszanie tych
odpadów, wbrew warunkom, o których mowa w art. 21 ust. 2,
2a) transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 24,
2b) magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 1-6,
2c) nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów albo
prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 ust. 6a,
4) nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 48a ust. 11,
lub niezłożenie wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a ust. 8,
5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do
rejestru (BDO),
5a) nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną
działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63,
6) dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o którym mowa w art.
93,
7) rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub
przedmiotami, o którym mowa w art. 122 ust. 3.

Administracyjna kara pieniężna – art. 194 uo (wybrane)
Administracyjną karę pieniężną za zbieranie odpadów lub przetwarzanie
odpadów bez wymaganego zezwolenia – 10 000 zł - 1 000 000 zł.
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za gospodarowanie
odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem – 1 000 zł - 1 000 000 zł.
Wysokość kary, […] oblicza się, […] uwzględniając w szczególności ilość
i właściwości odpadów, możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi lub
środowiska oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy.
Art. 183 § 1 KK:
"§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera,
dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub
substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić
życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody,
powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub
zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
Dz.U.2019.1755 z dnia 2019.09.16
Wybrane obowiązki obowiązujące od dnia 17.12.2019 […]
W przypadku magazynowania lub składowania odpadów w pomieszczeniu zamkniętym
system kontroli zapewnia rejestrację obrazu obejmującą:
1) magazynowane lub składowane odpady do granicy ścian wewnętrznych tego
pomieszczenia, bez pasa otaczającego magazynowane lub składowane odpady,
2) bramę wjazdową i wyjazdową do tego pomieszczenia.
Parametry urządzeń technicznych systemu kontroli spełniają co najmniej wymagania
normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane
w zabezpieczeniach - Część 4: Wytyczne stosowania lub normy, którą przedmiotowa
norma zostanie zastąpiona.
Dopuszcza się przerwy w rejestracji obrazu wyłącznie w celu przeprowadzenia prac
konserwacyjnych systemu kontroli, nie dłuższe niż 48 godzin w roku kalendarzowym,
pod warunkiem wcześniejszego poinformowania właściwego ze względu na lokalizację
miejsca magazynowania lub składowania odpadów wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Art. 25 ust. 6f uo dodany przez art. 6 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
(Dz.U.2019.1579) zmieniającej ustawę z dniem 6 września 2019 r.
W przypadku magazynowania lub składowania następujących odpadów palnych:
1) paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego
paliwa,
2) papier oraz tektura,
3) tekstylia,
4) odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
5) tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
6) drewno i odpady drewnopochodne,
7) odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów
pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
8) odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6
- posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów […]
zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na
lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z
wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system
teleinformatyczny.

Art. 25 ust. 6h uo dodany przez art. 6 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
(Dz.U.2019.1579) zmieniającej ustawę z dniem 6 września 2019 r.

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
[…] zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie
informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca
magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie
tych informacji w poufności.

TERMIN PRZEKAZANIA INFORMACJI DO WIOŚ – 6 września 2019 roku

Zezwolenie na zbieranie odpadów
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
Zbieranie odpadów niebezpiecznych […] środowisko Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26:
Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
odbywa się wyłącznie na
oddziaływać na środowisko zalicza się następujące
nieruchomości, której właścicielem,
rodzaje przedsięwzięć […]:
użytkownikiem wieczystym,
§ 3 pkt 83 b) punkty do zbierania, w tym
użytkownikiem albo dzierżawcą jest
przeładunku:
posiadacz odpadów gospodarujący
odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na
odpadami.
zbieranie odpadów
Umowa dzierżawy nieruchomości, na
z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów
której będą zbierane lub przetwarzane selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
odpady, wymaga zawarcia w formie
Udostępnianie informacji o środowisku i jego
aktu notarialnego […]
ochronie, udział społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz oceny oddziaływania na
Ustanawiający użytkowanie oraz
środowisko Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31:
dzierżawca są obowiązani zawrzeć, […], Art. 72 ust. 1 pkt 21) Wydanie decyzji o
oświadczenie, że są świadomi
środowiskowych uwarunkowaniach następuje
odpowiedzialności solidarnej, o której przed uzyskaniem:
mowa w art. 12 ustawy z dnia 13
zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i
szkodom w środowisku i ich naprawie.
przetwarzanie odpadów wydawanych na
podstawie przepisów uo.

Art. 41, 41a, 41b i 42 uo

Art. 27 ust. 3a-3c uo dodany przez art. 6 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
(Dz.U.2019.1579) zmieniającej ustawę z dniem 6 września 2019 r.

Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za
gospodarowanie odpadami […]:
Jeżeli po przekazaniu odpadów przez wytwórcę odpadów następnemu posiadaczowi
odpadów nie jest możliwe ustalenie wytwórcy odpadów, za zagospodarowanie odpadów
odpowiada aktualny lub poprzedni posiadacz odpadów.
Wytwórca odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem wytwórcy pojazdów wycofanych z
eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest zwolniony z
odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami z chwilą przekazania ich do
ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
posiadacza odpadów prowadzącego taki proces […]
Posiadacza odpadów, który przekazał odpady transportującemu odpady, nie zwalnia
się z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie odpadów, do czasu przejęcia
odpowiedzialności przez następnego posiadacza odpadów, który posiada decyzję […].

Transport odpadów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
(Dz.U.2016.1742 z dnia 2016.10.21) – obowiązuje od 24 stycznia 2018 r.

Transport odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne
w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382) odbywa się z zachowaniem
przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych.
Przepisów § 8-10 nie stosuje się w przypadku gdy:
1) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z 66 ust.4 uo
2) środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości
nieprzekraczającej 100 kg.

Nowe akty wykonawcze 2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2019.2531 z dnia 2019.12.30)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U.2020.10 z dnia 2020.01.03)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 stycznia 2020 r.

Dziękuję za uwagę.

