DGO-III.021.470.2020.MK

Warszawa, dnia 06-11-2020 r.

1284222.3910119.3363919

Pan
dr n. pr. Marek Woch
Radca Rzecznika
Wydział Prawno-Legislacyjny
Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców

Szanowny Panie Doktorze,
w związku z pismem z dnia 21 sierpnia 2020 r. oraz 30 października 2020 r.
(znak: WPL.565.2020.JJ) w sprawie klasyfikacji odpadów w postaci zużytych olejów
jadalnych, które zostało przekazane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska również przez
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przy piśmie (znak:
OI.016.1.2020.KM) oraz przez firmę ENERGO-ECO-PLUS pismem (znak: 14/EEP/2020),
poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.
Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu
odpadów odpady należy klasyfikować ze względu na źródło ich powstawania1.
Ponadto przez odpady komunale rozumie się odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych2.
W związku z powyższym zużyte oleje jadalne powstające w gospodarstwach
domowych, ale również w wyniku np. świadczenia usług gastronomicznych, należy uznać
jako odpady komunalne oraz klasyfikować je pod kodem 20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne).
Oznacza to również, że odpady te mogą zostać przekazane do zagospodarowania w ramach
gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

1
2

§ 2 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).
Art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
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Przy czym, jeśli wytworzone odpady w postaci zużytych olejów jadalnych,
zaklasyfikowanych jako 20 01 25, po ich przejęciu od wytwórcy odpadów są wstępnie
przetwarzane, to powinny zostać po takim procesie zaklasyfikowane do grupy 19
(odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów).
Należy jednak pamiętać, że za ostateczną klasyfikację odpadów odpowiada zawsze
wytwórca odpadów.
Jednocześnie w przypadku konieczności wpisu do Rejestru-BDO przez wytwórców
odpadów3 z tego obowiązku zwolnione zostały podmioty, które nie mają obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów4. Do takich podmiotów zaliczani są wytwórcy odpadów
komunalnych, przy czym jeśli w wyniku prowadzonej działalności wytwarzane są nie tylko
odpady komunalne, taki podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, a tym samym
uzyskania wpisu do Rejestru-BDO w zakresie odpadów innych niż odpady komunalne.
Jeżeli jednak dany podmiot jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru-BDO, firma
przyjmująca taki odpad nie wystawia Karty Przekazania Odpadów Komunalnych, a jedynie
w prowadzonej przez siebie ewidencji odpadów wpisuje, że odpad został przyjęty od pomiotu
zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji.
Należy zaznaczyć, że dostępna na stronie www.bdo.mos.gov.pl ankieta dotycząca
ewentualnego obowiązku wpisu do Rejestru-BDO ma charakter jedynie poglądowy
i uwzględnia co do zasady najczęściej występujące sytuacje, dlatego nie stanowi ona w żaden
sposób wiążącej wykładni obowiązujących przepisów w zakresie ustawy o odpadach.
Niniejsza odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa, w szczególności nie jest
prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.
Z poważaniem
Marzena Berezowska
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Pan Mateusz Ćwikła – Dyrektor ds. ochrony środowiska certyfikacji i BHP ENERGO-ECO-PLUS Sp. z o. o.
Pan Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
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Art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach.
Art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach.
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