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Definicja terminu „odpad” 

Dyrektywa 2008/98/WE 

 

„odpady” oznaczają każdą substancję lub 
przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 
zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia 
został zobowiązany 
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PRZEPISY 

KONWENCJA BAZYLEJSKA o kontroli 
transgranicznego przemieszczania i usuwania 
odpadów niebezpiecznych, sporządzona w 
Bazylei dnia 22 marca 1989 r. 

• Polska ratyfikowała – 22.03.1992 r. 
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PRZEPISY 

• Rozporządzenie WE Nr 1013/2006 z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów 

 

• Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o 
międzynarodowym przemieszczaniu  
odpadów 
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PRZEPISY 

Rozporządzenie ma zastosowanie do przemieszczeń 
odpadów: 

• pomiędzy Państwami Członkowskimi UE, na terytorium 
Wspólnoty lub z tranzytem przez państwa trzecie; 

• przywożonych do UE z państw trzecich; 

• wywożonych z UE do państw trzecich; 

• przewożonych w ramach tranzytu przez terytorium UE, na 
trasie z oraz do państw trzecich. 
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GIOŚ 

Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska jest właściwym 

organem w zakresie importu, 
eksportu i tranzytu odpadów. 
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PROCEDURY NOTYFIKACYJNE 

Procedury notyfikacyjne zależą od: 

• rodzaj odpadów 

• rodzaju procesu do którego przeznaczony 
jest odpad 

• kraju wysyłki i przeznaczenia odpadów 
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PROCEDURY NOTYFIKACYJNE 

Rodzaje odpadów: 

• zielona lista odpadów 

• bursztynowa lista odpadów 
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PROCEDURY NOTYFIKACYJNE 

Rozporządzenie 1013/2006 określa dwie 
procedury kontrolne: 

- procedura uprzedniego pisemnego 
zgłoszenia i zgody (procedura zgłoszeniowa 
lub notyfikacyjna) – tytuł II rozporządzenia, 

 - ogólne obowiązki w zakresie informowania 
artykuł 18 oraz załącznik VII rozporządzenia. 
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Przywóz do Polski – Decyzje GIOŚ 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w 
2015 r. wydał 197 decyzji dotyczących 
przywozu odpadów do instalacji 
zlokalizowanych na terenie Polski, w tym 151 
zezwoleń na przywóz odpadów na łączną 
masę 393,3 tys. ton oraz 46 decyzji 
sprzeciwiających się przywozowi odpadów na 
łączną masę prawie 298,9 tys. ton. 
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Wywóz odpadów – Decyzje GIOŚ 

W 2015 r. Główny Inspektor wydał  56 decyzji na 
wywóz odpadów z Polski, w tym: 

• 52 decyzje zezwalające na wywóz odpadów z 
kraju, obejmujące masę ponad 193,7 tys. ton, w 
tym 34 dotyczące odpadów niebezpiecznych na 
łączną masę prawie 78,7 tys. ton,  

• 4 decyzje nie zezwalające na wywóz odpadów, 
obejmujące masę ponad 6,6 tys. ton, w tym 2 
dotyczące odpadów niebezpiecznych na łączną 
masę 550 ton 
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Przebieg procedury wysyłkowej 

Dokumenty dołączane do każdego transportu: 

- dokument przesyłania - ORYGINAŁ 

- dokument  zgłoszeniowy zawierający pisemne 
zgody  właściwych organów kraju wysyłki i 
przeznaczenia odpadów - KOPIE, 

- warunki określone przez zainteresowane właściwe 
organy – w Polsce decyzja administracyjna GIOŚ - 
KOPIE 
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Przebieg procedury wysyłkowej 

Prowadzący instalację zobowiązany jest do przekazania 
pisemnego potwierdzenia otrzymania odpadów w 
terminie trzech dni od ich odbioru. 

Dokument przesyłania zachowuje prowadzący instalację 
odbierającą odpady. 

Prowadzący instalację przesyła podpisane kopie 
dokumentu przesyłania zawierające potwierdzenie 
przyjęcia odpadów zgłaszającemu oraz 
zainteresowanym właściwym organom. 
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Przebieg procedury wysyłkowej 

Prowadzący instalację, w której dokonano operacji R/D, 
wystawia zaświadczenie potwierdzające, że został 
wykonany ostateczny odzysk lub unieszkodliwienie 
odpadów. 

    Prowadzący instalację przesyła podpisane kopie  
dokumentu przesyłania zawierające powyższe 
zaświadczenie zgłaszającemu oraz zainteresowanym 
właściwym organom. 
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Baza SI TPO 

Systemu informatyczny do obsługi Transgranicznego 
Przemieszczania Odpadów (TPO). System wspomaga pracę 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie 
ewidencjonowania i kontrolowania transportów. 

Baza obejmuje dane dotyczące zgłoszeń wysyłki odpadów 
wpływających do GIOŚ, decyzji wydanych przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie 
międzynarodowego obrotu odpadami  –  importu, eksportu i 
tranzytu, faktycznie realizowanych przemieszczeń odpadów 
na podstawie zezwoleń wydanych przez GIOŚ oraz informacje 
dotyczące postępowań w sprawie nielegalnego 
przemieszczania odpadów 
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Baza SI TPO 
 

Baza działa od 2011 roku 

 

Dostęp do danych: 

• dostęp przez pracowników merytorycznych GIOŚ 
(modyfikacja, dodawanie danych) 

• podgląd danych – dostęp przez służby kontrolne 

Ilość użytkowników: około 500 
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Baza SI TPO 

Ilość użytkowników: około 500 

Służba Celna – 222 

Straż Graniczna – 113 

WIOŚ – 50 

ITD – 46 

UTK – 8 

Policja - 18 
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Baza SI TPO 

Wprowadzanie danych: 

W systemie można wyróżnić następujące 
pochodzenie danych: 

• dane z formularzy, otrzymywanych przez 
GIOŚ 

• skany dokumentów wpływających do GIOŚ 

• dane wprowadzane przez pracowników 
GIOŚ  
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Baza SI TPO 

Dane wychodzące ze systemu: 

• w postaci zdefiniowanych raportów 

• prezentacja danych zgromadzonych w postaci 
rejestrów 

 

Można wyróżnić następujące typy danych, które 
obsługuje system: 

• data 

• liczbowe 

• opisowe (pola alfanumeryczne) 

• pliki (możliwość załączania skanów) 
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Baza SI TPO 

Celem przygotowania systemu było zastąpienie obsługi 
informacji z baz cząstkowych w formacie Microsoft Excel 
powstałych dla obsługi poszczególnych stanowisk pracy, 
przez zintegrowaną bazę danych obejmującą cały zakres 
informacji związanych z Transgranicznym Przemieszczaniem 
Odpadów. 

Integracja informacji umożliwiła korzystanie z jednolitych 
słowników kategorii odpadów, sposobów przetwarzania, 
podmiotów uprawnionych oraz instalacji. Jednolity dostęp do 
poszczególnych obszarów tematycznych umożliwił 
ujednolicony sposób tworzenia raportów, szybszy i 
umożliwiający łączenie informacji z kilku obszarów 
tematycznych. 
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Baza SI TPO 

Korzyści:  

• Skrócenie czasu przygotowywania raportów, skrócenie 
czasu wyszukiwania informacji, zmniejszenie ryzyka 
popełnienia błędów przy wprowadzaniu danych.  

• Obniżenie ilości błędów, przyspieszenie wykrywalności 
wad w dokumentach otrzymywanych, skrócenie czasu 
weryfikacji kompletności  dokumentów otrzymanych 
oraz wysyłanych. 

• System umożliwia kontrolę kompletności otrzymanych 
dokumentów oraz wspomaga ewentualne 
przekroczenie lub zagrożenie przekroczeniem terminów 
związanych z przekazywaniem dokumentów.  
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Baza SI TPO 

System udostępnia organom kontrolnym (WIOŚ, SC, ITD, UTK, SG, Policja) 
informacje o warunkach udzielonego zezwolenia na przemieszczenie, co 
usprawnia weryfikację legalności transportu odpadów. System wspomaga 
wychwytywanie informacji uprawdopodobniających przekroczenie 
warunków zezwolenia takich jak:  

• brak informacji potwierdzającej odebranie odpadów w kraju 
przeznaczenia (przez instalację) 

• brak informacji o zakończeniu przetwarzania lub unieszkodliwieniu 
odpadów w dopuszczalnym zezwoleniem terminie,  

• wcześniejsze niż wynikałoby z daty obowiązywania zezwolenia 
wyczerpanie limitu wolumenu odbieranych odpadów lub liczby 
zrealizowanych transportów wyliczone w oparciu o wartości rzeczywiście 
zaraportowane.  

Korzyści: zmniejszenie ryzyka nielegalnego transportu odpadów. 

•   
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


