
 

 

Komunikat 

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 701 ze zm.) wpisane zostały nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących 

działalność w obszarze gospodarowania odpadami.  

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie 

odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia 

wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 

6b–6f, 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a ustawy o odpadach. 

Przedmiotowy obowiązek nie dotyczy wstępnego magazynowania odpadów przez ich 

wytwórcę oraz popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych 

niezanieczyszczonej gleby lub ziemi. 

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 lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie 

odpadów lub zarządzający składowiskiem 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. 

6f). 

Wskazany powyżej posiadacz odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie 

rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przez przekazanie 

informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca 

magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych 

informacji w poufności (art. 25 ust. 6h). 

W związku z powyższym, zobowiązane podmioty winny dostarczyć do WIOŚ w Kielcach: 

login, hasło oraz instrukcję logowania do użytkowanego systemu kontroli wizyjnej. Wymagane 

informacje można dostarczyć do siedziby WIOŚ w Kielcach osobiście lub wysłać pocztą 

(zalecane jest przesyłanie danych w dwóch kopertach w sposób określony dla dokumentów 

chronionych). 

Zgodnie z art. 25 ust. 6g ustawy o odpadach, wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

wykorzystuje dostęp do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym w przypadku:  



1)     prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 

Ochrony Środowiska;  

2)     powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku 

określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń, albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1–15 ustawy z dnia 20 lipca 

1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.  

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 194 ust. 1 pkt 2c ustawy o odpadach, za 

nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 ust. 6a ustawy 

o odpadach, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza administracyjną karę 

pieniężną.  


