
 
 
 
 
 

Sprawozdanie ze spotkań  
Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia  

w 2019 r. 
 
Rok 2019 był zdominowany przez zmiany w ustawie o odpadach. Najpierw niepewność 
posiadaczy kompostowni, spalarni itp. o ciągłość procesów przetwarzania osadów, wynikająca 
z wygasających z mocy ustawy decyzji. Następnie grudniowa „ostra jazda bez trzymanki” czyli 
wdrażanie BDO. 
Wiadomo, że w grupie raźniej, zatem zorganizowane zostały dwa spotkania, na których można 
było skonfrontować swoja wiedzę z innymi uczestnikami, a także podzielić się 
doświadczeniami oraz wątpliwościami. 
Obydwa spotkania zostały zorganizowane wspólnie ze stowarzyszeniem Forum Wodociągów 
Zachodniopomorskich i odbyły się w Sali konferencyjnej Oczyszczalni Ścieków Pomorzany  
w Szczecinie.  
 
Pierwsze ze spotkań odbyło się 26 kwietnia 2019 r. z udziałem gościa dr Jędrzeja Bujnego, 
który w ciekawej prezentacji przedstawił główne zagadnienia związane z nowelizacją Ustawy 
o Odpadach. Po prezentacji odbyła się dyskusja. Na spotkaniu omówione zostały zagadnienia 
związane z wygaśnięciem decyzji oraz konsekwencjami złożenia wniosku nie spełniającego 
wymagań formalnych, konieczność sporządzenia operatu p.poż., w tym palności odpadów, 
monitoring wizyjny miejsc magazynowania, ponadto kwestie związane z zabezpieczeniem 
roszczeń oraz specyficzne tematy wynikające stricte z prowadzonej przez nasze 
przedsiębiorstwa działalności np. zbieranie osadów z kilku mniejszych oczyszczalni.  
    

  
 
 
 
Kolejne spotkanie - warsztaty odbyło się 16.12.2019 r., a tematem przewodnim była wymiana 
wiedzy dotycząca implementacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych  
i sprawozdawczych za pośrednictwem platformy BDO. W spotkaniu wzięła udział rekordowa 

 

 



liczba uczestników – około 50 osób. W trakcie warsztatów omówiono nowe obowiązki 
związane z gospodarowaniem odpadami wchodzące w życie z dniem 01.01.2020: 

 wpis do rejestru BDO, w tym konieczność wskazania wszystkich miejsc działalności, 
związanych z wytwarzaniem, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, 

 procedury związane z wystawianiem i potwierdzaniem kart przekazania odpadów  
za pośrednictwem elektronicznej platformy BDO, w tym obowiązek sporządzania KPO 
przy transporcie odpadów pomiędzy własnymi miejscami działalności,  

 prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości za pośrednictwem platformy BDO, 

 wymagania przy przekazywaniu odpadów niebezpiecznych. 
Dodatkowo na spotkaniu potwierdzono konieczność omawiania i prowadzenia wspólnych 
działań i ujednolicenia praktyk stosowanych w naszych przedsiębiorstwach wodociągowych, 
tak, aby nie dochodziło do precedensów i różnić w interpretacji przepisów prawnych. 
   
     

  

 


