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 Ministerstwo Gospodarki 

Departament Innowacji  

i Przemysłu  

 
Z/9-AK/134/2015 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Zarząd Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-ściekowej  

(SEOGWiŚ) w nawiązaniu do interpretacji Ministerstwa Gospodarki (pismo DIP-II-053-

6/2/12 z 14.09.2012r.) wydanej pod rządami nieaktualnych obecnie przepisów, zwraca się  

z prośbą o ponowną interpretację przepisów dotyczących kierowania odpadów  

do składowania na składowisku odpadów, tj.: Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. 2013, poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.  

w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015, poz. 1277) 

w odniesieniu do odpadów o kodzie 19 08 01 – skratki.  

Zgodnie z Ustawą o odpadach (art. 110) podstawową charakterystykę odpadów,  

bez przeprowadzenia badań o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h Ustawy  

o odpadach, sporządza się dla odpadów: 

1) obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118, 

2) dla których wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia podstawowej 

charakterystyki są znane i uzasadnione, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

składowania odpadów, określonymi w decyzjach właściwych organów, 

3) dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne lub dla których testy 

zgodności nie mogą zostać wykonane  ze względów technicznych lub właściwe 

metody badań poszczególnych kryteriów dopuszczania,  o których mowa  

w przepisach wydanych na podstawie art. 118, są niedostępne, 
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4) komunalnych - o ile pochodzą od jednego wytwórcy odpadów i stanowią jeden 

strumień odpadów. 

Zwracamy uwagę na okoliczność, że skratki są odpadem powstającym na każdej 

oczyszczalni ścieków i charakteryzują się bardzo dużą zmiennością składu,  który w żądnym 

razie nie jest jednorodny.  Powoduje to, że wykonywanie badań jest całkowicie niepraktyczne, 

brak bowiem możliwości wygenerowania reprezentacyjnej próbki odpadu, której zbadanie  

da wynik mający realne przełożenie na ogólną zgodność tego rodzaju odpadów. W związku  

z powyższym w naszej ocenie w przypadku skratek znajdzie zastosowanie art. 110 ust 5 pkt 3 

Ustawy o odpadach, co powoduje brak konieczności wykonywania testów zgodności. 

Kontynuując, odpady – skratki, zgodnie z art. 110 ust. 7 Ustawy, winny być dopuszczone  

do składowania na składowisku odpadów danego rodzaju, jeżeli wytwórca przekaże 

uzasadnienie w tym zakresie zarządzającemu składowiskiem odpadów, odpowiednio je 

dokumentując.  

W związku z powyższym, SEOGWiŚ prosi o interpretację rzeczonych przepisów  

i potwierdzenie, czy tok postępowania z odpadem 19 08 01 – skratki, polegający  

na kierowaniu ich na składowisko na podstawie karty charakterystyki bez przeprowadzenia 

badań  jest w ocenie Ministerstwa dopuszczalny  w świetle przepisów nowej Ustawy  

o odpadach. 

W przypadku odmiennej interpretacji przepisów przez Ministerstwo, niż 

zaprezentowana powyżej, zwracamy się z prośbą o podanie  rekomendowanego  sposobu  

zagospodarowania skratek. 

 

Z poważaniem  

 

 


