Projekt z dnia 2 września 2020 r.

USTAWA
z dnia …
o zmianie ustawy o odpadach
Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

tytuł działu V otrzymuje brzmienie:
„Ewidencja odpadów, rejestr faktur i rachunków oraz sprawozdawczość”;

2)

w art. 66 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami są obowiązani do
prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.”;

3)

w art. 67:
a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami – karty
ewidencji obrotu odpadami;”,
b)

w ust. 4:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Karta ewidencji obrotu odpadami zawiera dodatkowo:”
– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) informację o numerze karty przekazania odpadów lub numerze karty przekazania
odpadów komunalnych.”,
c)

po ust. 4b dodaje się ust. 4c i 4d w brzmieniu:
„4c. Posiadacz odpadów, który w obrocie odpadami korzysta z usług świadczonych

przez sprzedawcę odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami, przekazując odpady, jest
obowiązany informować tego sprzedawcę lub pośrednika o numerze karty przekazania
odpadów lub numerze karty przekazania odpadów komunalnych.
4d. Sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami, dokonujący między
sobą obrotu odpadami, są obowiązani do przekazania informacji, o której mowa w ust.
4c.”,
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d)

po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
„11a. W przypadku awarii, o której mowa w ust. 7, posiadacz odpadów oraz

sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami, o których mowa w art. 72a
ust. 1, wprowadzają informacje, o których mowa w art. 79 ust. 5a do Bazy danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po ustaniu awarii,
nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.”,
e)

ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Wzór karty ewidencji obrotu odpadami sporządzanej w przypadku awarii

systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik 5g do ustawy.”;
4)

w dziale V po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:
„Rozdział 1a
Rejestr faktur i rachunków.
Art. 72a. 1. Posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie
odpadami, wystawiający fakturę lub rachunek, które obejmują przekazanie odpadów
zrealizowane na podstawie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów
komunalnych, jest obowiązany wprowadzić do Bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami informacje, o których mowa w art. 79 ust. 5a,
w terminie do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wystawiono fakturę lub rachunek, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
2. Informacje, o których mowa w art. 79 ust. 5a są wprowadzane do Bazy danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wraz z informacją o numerach
kart przekazania odpadów lub numerach kart przekazania odpadów komunalnych,
których dotyczą.”;

5)

w art. 79 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W BDO gromadzi się również informacje o:
1)

fakturze, o której mowa w art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106), lub fakturze
korygującej, dokumentującej co najmniej jedną czynność z zakresu gospodarowania
odpadami, obejmujące numer faktury, datę wystawienia faktury, numer identyfikacji
podatkowej nabywcy, kod odpadu i jego

masę wyrażoną w tonach, wartość

sprzedaży netto oraz kwotę należności ogółem wskazaną na fakturze;
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2)

rachunku, o którym mowa w art. 87 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa, lub rachunku korygującym dokumentującym co najmniej jedną
czynność z zakresu gospodarowania odpadami, obejmujące numer rachunku, datę
wystawienia rachunku, kod odpadu i jego masę wyrażoną w tonach oraz kwotę
należności ogółem wskazaną na rachunku.”;

6)

w art. 83:
a)

w ust. 1:
– w pkt 21 po wyrazie „górniczego” dodaje się przecinek,
– dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) organy Krajowej Administracji Skarbowej”,

b)

ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7 oraz 12-22, posiadają

możliwość weryfikacji zgodności ze stanem rzeczywistym prowadzonej przez posiadaczy
odpadów ewidencji odpadów.”,
c)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister właściwy do spraw klimatu udostępnia Szefowi Krajowej Administracji

Skarbowej, za pośrednictwem BDO, dane z zakresu gospodarowania odpadami, o których
mowa w art. 79 ust. 5a.”;
7)

w art. 180 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 72a nie
wprowadza do BDO w terminie informacji, o których mowa w art. 79 ust. 5a, wraz z
informacją o numerach kart przekazania odpadów lub numerach kart przekazania
odpadów komunalnych.”;

8)

w art. 251w ust. 3 pkt 6-13 otrzymują brzmienie:
„6) 2021 r. – 17 400 tys. zł;
7)

2022 r. – 3600 tys. zł;

8)

2023 r. – 2860 tys. zł;

9)

2024 r. – 2860 tys. zł;

10) 2025 r. – 2860 tys. zł;
11) 2026 r. – 2860 tys. zł;
12) 2027 r. – 2860 tys. zł;
13) 2028 r. – 2860 tys. zł.”;9) załącznik nr 5g otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszej ustawy.
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Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Dyrektor Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Klimatu
Anna Kozińska-Żywar
(- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załącznik do ustawy
z dnia… (Dz. U. z …poz. ..)

Załącznik nr 5g
WZÓR KARTY EWIDENCJI OBROTU ODPADAMI
KARTA EWIDENCJI OBROTU ODPADAMI1)
Nr karty
Rok kalendarzowy
Kod odpadu2)
Rodzaj odpadu2)
Sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami3)
Nr rejestrowy4)
NIP5)
6)
Adres sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami
Województwo
Gmina
Miejscowość
Telefon służbowy
E-mail
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Podmiot prowadzi działalność jako7)
 sprzedawca odpadów
pośrednik w obrocie odpadami
Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad
Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad
Nr karty przekazania
Masa
data
odpadów lub
odpadów Imię i nazwisko Adres zamieszkania
Imię i nazwisko Adres zamieszkania
4)
4)
(dd-mm-rrrr)
nr
karty
przekazania
Nr
rejestrowy
Nr
rejestrowy
[Mg]8)
lub siedziby
lub nazwa
lub nazwa
lub siedziby
odpadów komunalnych9)

Imię i nazwisko
osoby sporządzającej

Objaśnienia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Kartę sporządzają sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach..
Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Podać imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.
Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
O ile posiada.
Podać adres zamieszkania lub siedziby sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.
Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat.
Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.
W przypadku, gdy jeden z posiadaczy odpadów, przekazujący lub przyjmujący odpady, zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji, należy wpisać – Z.

