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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie niezb´dnego zakresu informacji obj´tych obowiàzkiem zbierania i przetwarzania
oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczàcej wytwarzania
i gospodarowania odpadami
Na podstawie art. 37 ust. 12 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 i Nr 88, poz. 587) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Obowiàzkiem zbierania i przetwarzania,
w celu prowadzenia centralnej bazy danych i wojewódzkiej bazy danych dotyczàcej wytwarzania i gospodarowania odpadami, obejmuje si´ nast´pujàce
informacje:
1) o iloÊciach i rodzajach wytworzonych odpadów;
2) o iloÊciach i rodzajach odbieranych odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci ogó∏em,
w tym z gospodarstw domowych;
3) o iloÊciach i rodzajach zbieranych odpadów;
4) o sposobach gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów, z podaniem metod odzysku
i unieszkodliwiania odpadów;
5) o gospodarce komunalnymi osadami Êciekowymi,
z wyszczególnieniem sk∏adu i w∏aÊciwoÊci komunalnych osadów Êciekowych oraz miejsc ich stosowania;
6) o rejestrze wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz decyzji zmieniajàcych i decyzji, które utraci∏y moc, wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiàzku uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
7) o gminnych, powiatowych i wojewódzkich planach gospodarki odpadami oraz o sprawozdaniach z ich realizacji;
8) o instalacjach s∏u˝àcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyodr´bnieniem sk∏adowisk
odpadów oraz spalarni i wspó∏spalarni;
9) o gospodarowaniu pojazdami wycofanymi z eksploatacji, przyj´tymi do stacji demonta˝u;
10) o uzyskiwanych frakcjach materia∏owych przez
przedsi´biorców prowadzàcych strz´piarki w wyniku próby strz´pienia pojazdów wycofanych
z eksploatacji;
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 246).

11) o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek krajowy
opakowaƒ i produktów, z podzia∏em na poszczególne rodzaje opakowaƒ i produktów, z wyszczególnieniem odpowiednio masy lub iloÊci; o osiàgni´tych wielkoÊciach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z wyszczególnieniem odpowiednio masy lub iloÊci i sposobu ich odzysku
i recyklingu, oraz odpadów pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje, oraz o wp∏ywach z op∏at produktowych wraz z odsetkami,
z podzia∏em na poszczególne rodzaje opakowaƒ
i produktów;
12) uzyskiwane na podstawie odr´bnych przepisów.
2. W celu prowadzenia wojewódzkiej bazy danych
zbiera si´ i przetwarza informacje dotyczàce danego
województwa.
3. W celu prowadzenia centralnej bazy danych
zbiera si´ i przetwarza informacje dotyczàce odr´bnie
ka˝dego województwa oraz ca∏ego kraju.
§ 2. 1. Zbieranie danych dla centralnej bazy danych odbywa si´ z wykorzystaniem raportów wojewódzkich i sprawozdaƒ, o których mowa w przepisach
o odpadach.
2. Zbieranie danych dla wojewódzkiej bazy danych
odbywa si´ z wykorzystaniem zbiorczych zestawieƒ
danych i sprawozdaƒ, o których mowa w przepisach
o odpadach.
3. Zbieranie danych dla centralnej bazy danych odbywa si´ w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem wojewódzkich baz danych.
4. Zbieranie danych dla wojewódzkiej bazy danych
odbywa si´ w formie dokumentu elektronicznego
z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych oraz
w formie pisemnej.
§ 3. 1. Centralna baza danych i wojewódzka baza
danych sà prowadzone w formie bazy danych dost´pnej przy u˝yciu Êrodków elektronicznych.
2. Centralna baza danych i wojewódzka baza danych sà prowadzone w sposób zapewniajàcy zgodnoÊç programowà i zgodnoÊç danych.
3. Centralna baza danych i wojewódzka baza danych majà jednakowe interfejsy.
4. Odpowiadajàce sobie pola opisowe w centralnej
bazie danych i wojewódzkiej bazie danych majà jednakowe nazwy oraz jednakowy format i typ zawartoÊci
danych.
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5. Pola opisowe majà okreÊlonà niestandardowà
iloÊç znaków, pozwalajàcà na wpisanie w nich odpowiednio kilku numerów decyzji administracyjnych
oraz szczegó∏owego opisu sposobu post´powania.

q) cel stosowania komunalnych osadów Êciekowych (zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach),

6. Centralna baza danych i wojewódzka baza danych sà prowadzone zgodnie z przepisami o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania
publiczne.

s) typ sk∏adowiska odpadów,

r) rodzaj instalacji,

t) klasa sk∏adowiska odpadów,
u) typ spalarni lub wspó∏spalarni odpadów,
v) odzysk energii [GJ],

§ 4. 1. Administratorzy centralnej bazy danych
i wojewódzkiej bazy danych wykonujà kopie danych
zawartych w bazach danych, w celu zabezpieczenia
ich przed utratà, oraz przenoszà je na inne noÊniki danych, okresowo, nie rzadziej ni˝ raz w roku.

w) projektowana moc przerobowa instalacji,
x) decyzja lokalizacyjna,
y) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2. Przez administratora centralnej bazy danych rozumie si´ ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.

z) pozwolenie na budow´,
za) pozwolenie na u˝ytkowanie,

3. Przez administratora wojewódzkiej bazy danych
rozumie si´ marsza∏ka województwa.

zb) decyzja o wykonaniu przeglàdu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy
wprowadzajàcej2),

§ 5. 1. Centralna baza danych i wojewódzka baza
danych sà prowadzone w sposób umo˝liwiajàcy:

zc) decyzja o wykonaniu przeglàdu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzajàcej,

1) przetwarzanie danych poprzez wybór jednego lub
kilku z nast´pujàcych kryteriów wyboru danych:

zd) decyzja o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzajàcej,

a) jeden kod odpadów lub wi´cej,
b) jeden rodzaj odpadów lub wi´cej,

ze) decyzja o zamkni´ciu sk∏adowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzajàcej,

c) jedna podgrupa odpadów lub wi´cej,
d) jedna grupa odpadów lub wi´cej,

zf) zgoda na zamkni´cie wydzielonej cz´Êci
sk∏adowiska na podstawie art. 54 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

e) masa odpadów,
f) wytwarzanie,

zg) zgoda na zamkni´cie sk∏adowiska odpadów
na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

g) odbieranie odpadów komunalnych,
h) liczba obs∏ugiwanych w∏aÊcicieli nieruchomoÊci (liczba ogó∏em, liczba gospodarstw
domowych),

zh) decyzja zatwierdzajàca instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska,

i) zbieranie,

zi) decyzja w sprawie wstrzymania dzia∏alnoÊci sk∏adowiska,

j) jeden rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci lub
wi´cej (wytwarzanie, zbieranie, transport,
odzysk, unieszkodliwianie),

zj) rodzaj decyzji i wpisu do rejestrów,
zk) rodzaj planu gospodarki odpadami,

k) procesy odzysku,
l)

zl) okres, którego dotyczy plan gospodarki odpadami (rok—rok),

procesy unieszkodliwiania,

m) wytwórca odpadów (NIP, REGON, nazwa
lub imi´ i nazwisko, adres, PKD),

zm) okres, którego dotyczy sprawozdanie z planu gospodarki odpadami (rok—rok),

n) posiadacz odpadów (NIP, REGON, nazwa
lub imi´ i nazwisko, adres, PKD),

zn) rodzaj opinii dotyczàcej planu gospodarki
odpadami,

o) wytwórca komunalnych osadów Êciekowych (NIP, REGON, nazwa lub imi´ i nazwisko, adres),
p) miejsce stosowania komunalnych osadów
Êciekowych (województwo, powiat, gmina,
numer dzia∏ki, numer obr´bu geodezyjnego),

———————
2)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy —
Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085,
z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190,
poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, poz. 935),
zwana „ustawà wprowadzajàcà”.
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zo) dla ca∏ego kraju,

zzs) symbol PKWiU,

zp) dla jednego województwa lub wi´cej,

zzt) kwota wp∏aconej op∏aty produktowej (z∏),

zq) dla jednego powiatu lub wi´cej,

zzu) kwota wp∏aconej zaleg∏ej op∏aty produktowej wraz z odsetkami za zw∏ok´ oraz dodatkowej op∏aty produktowej (z∏),

zr) dla jednej gminy lub wi´cej,
zs) rok sprawozdawczy,

zzv) odsetki za zw∏ok´ od zaleg∏ej op∏aty produktowej;

zt) rok wydania decyzji,
zu) znak decyzji,
zv) rok przeprowadzenia przeglàdu ekologicznego,

2) generowanie w ramach struktury centralnej bazy
danych i wojewódzkiej bazy danych, zgodnie z wybranymi kryteriami, raportów zawierajàcych sumy
odpowiadajàce wybranym kryteriom;

zw) termin wa˝noÊci decyzji (rok—rok),
zx) data wydania decyzji,

3) eksportowanie wygenerowanych raportów do plików w nast´pujàcych formatach: doc, xls oraz pdf.

zy) zmiana terminu wa˝noÊci decyzji,
zz) organ wydajàcy decyzj´ lub dokonujàcy
wpisu do rejestru,
zza) status decyzji (uchylona, obowiàzujàca),

2. Informacje, które podlegajà udost´pnieniu
zgodnie z ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,
z póên. zm.3)), sà generowane na zasadach okreÊlonych w przepisach odr´bnych.

zzb) znak wpisu do rejestru,
zzc) numer zestawienia nadawany indywidualnie przez urzàd marsza∏kowski ka˝demu
zbiorczemu zestawieniu danych, które zosta∏o z∏o˝one w formie papierowej,
zzd) przedsi´biorca prowadzàcy stacj´ demonta˝u (NIP, REGON, nazwa lub imi´ i nazwisko, adres),
zze) adres stacji demonta˝u,
zzf) marka pojazdów wycofanych z eksploatacji,
zzg) rok produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
zzh) rodzaj przeznaczonych do ponownego u˝ycia przedmiotów wyposa˝enia i cz´Êci,
zzi) osiàgni´ty poziom odzysku (%),
zzj) osiàgni´ty poziom recyklingu (%),
zzk) przedsi´biorca prowadzàcy strz´piark´ (NIP,
REGON, nazwa lub imi´ i nazwisko, adres),
zzl) data przeprowadzenia próby strz´pienia,
zzm) miejsce przeprowadzenia próby strz´pienia,
zzn) rodzaj frakcji materia∏owych uzyskanych
w wyniku próby strz´pienia,
zzo) procentowy udzia∏ frakcji materia∏owych
uzyskanych w wyniku próby strz´pienia,
zzp) rodzaj opakowania, z którego powsta∏ odpad,
zzq) masa wprowadzonych na rynek opakowaƒ
(ogó∏em, wielomateria∏owych, podlegajàcych obowiàzkowi odzysku, podlegajàcych
obowiàzkowi recyklingu),
zzr) rodzaj produktu, z którego powsta∏ odpad,

§ 6. 1. Administratorzy centralnej bazy danych
i wojewódzkiej bazy danych wykonujà aktualizacj´ baz
danych.
2. Administrator wojewódzkiej bazy danych wykonuje aktualizacj´ danych zawartych w wojewódzkiej
bazie danych w formie korekty raportu wojewódzkiego, nie rzadziej ni˝ raz w roku i nie cz´Êciej ni˝ raz na
kwarta∏.
3. Administrator centralnej bazy danych wykonuje
aktualizacj´ danych zawartych w centralnej bazie danych niezw∏ocznie po uzyskaniu korekty raportu wojewódzkiego.
§ 7. Centralna baza danych i wojewódzka baza danych sà prowadzone w sposób umo˝liwiajàcy graficznà prezentacj´ danych obejmujàcà przedstawienie rozmieszczenia wytwórców odpadów oraz instalacji do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odpowiednio
na mapie kraju, województwa, powiatu i gminy.
§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezb´dnego zakresu informacji obj´tych obowiàzkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczàcej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1740).
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Minister Ârodowiska: J. Szyszko
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859.

