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WSTĘP

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej trzeba spełnić wiele  
wymogów. Za te najbardziej trudne i kłopotliwe uważane są wymogi 
związane z podatkami i polityką fiskalną państwa. Tymczasem regulacji 
prawnych związanych z ochroną środowiska jest nie mniej niż tych zwią-
zanych z podatkami.

Polskie przepisy prawne związane z szeroko rozumianą ochroną śro-
dowiska nakładają obowiązki uzyskania decyzji, zezwoleń, pozwoleń oraz 
licencji w zakresie różnych aspektów prowadzonej działalności gospodar-
czej, tak aby była ona zgodna z prawem. Problem w tym, że przedsiębiorcy 
często nie zdają sobie sprawy, że podlegają wymogom ochrony środowiska. 
A w rzeczywistości nawet właściciele niewielkich firm mają do spełnienia 
wiele obowiązków.

Wystarczy używać samochodu służbowego, wytwarzać odpady (od czego 
nie jest wolna prawie żadna działalność gospodarcza) czy wprowadzać na 
rynek produkty w opakowaniach, aby mieć obowiązki wynikające z przepi-
sów ochrony środowiska. Ich dokładne określenie nie jest prostą sprawą, 
bo zarówno ogromna liczba przepisów, nierzadko niezbyt precyzyjnych, 
a do tego pisanych hermetycznym prawniczym językiem, jak i częste ich 
zmiany powodują, że przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją ustaw 
czy rozporządzeń.

Dlatego też przygotowaliśmy publikację, w której prezentujemy listę 
najważniejszych i najczęściej spotykanych regulacji z zakresu ochrony 
środowiska, z którymi mają do czynienia przedsiębiorcy, tak aby szybko 
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można było sprawdzić, czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów 
dany wymóg dotyczy typu działalności prowadzonej przez konkretnego 
przedsiębiorcę.

Dzięki dobrze przeprowadzonemu audytowi mamy ogromną szansę 
bardzo dobrze wypaść podczas kontroli WIOŚ. Co jednak, jeśli inspek-
torzy będą mieli inne zdanie? Czy taka kontrola zawsze przebiega zgod-
nie z prawem i jak odwołać się od niekorzystnej decyzji urzędnika? Tym 
zagadnieniom poświęcona jest druga część książki. Podpowiadamy, jak 
może przebiegać taka kontrola, na co może pozwolić sobie inspektor oraz 
jakie prawa ma kontrolowana firma.
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WAŻNE DEFINICJE

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce od-
padami (BDO) – system teleinformatyczny pozwalający m.in. na sporzą-
dzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie elektronicznej. W BDO 
gromadzi się informacje o:
1) wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach 

w opakowaniach, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz  
odpadach z nich powstających;

2)  wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach 
oraz o odpadach z nich powstających;

3)  wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających;

4)  osiągniętych poziomach:
a)  odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań i produktów, 

o których mowa w pkt 1 i 2,
b)  odzysku i recyklingu pojazdów,
c)  zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyk-

lingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
d)  zbierania, recyklingu i wydajności recyklingu zużytych baterii i zu-

żytych akumulatorów;
5)  rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach;
6)  ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejs-

cach zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi,  
na której te osady zostały zastosowane;




