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1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami),

2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami) – dalej ustawa o utrzymaniu czystości,

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 
ze zmianami),

4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpa-
dów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206).

1. Podstawy prawne opinii

3. Wnioski

2. Przedmiot informacji.

Przedmiotem niniejszej informacji jest analiza zagadnienia dotyczącego obowiązków ciążą-
cych na podmiotach przekazujących do zniszczenia nośniki danych (w szerokim tego słowa 
znaczeniu) w kontekście regulacji dotyczących gospodarki odpadami, a w szczególności
w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadowej, posiadania uprawnień
do wytwarzania odpadów oraz relacji związanych z organizowaniem przez gminy zadań 
związanych z gospodarką i odpadami komunalnymi. 

1) Nośniki danych (pamięci komputerowe, pamięci przenośne, płyty cd, dokumenty
lub ich projekty w formie papierowej etc.) z uwagi na ich charakter, zawartość, odrębne obo-
wiązki prawne (np. w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnicy handlowej, przedsię-
biorstwa etc.) nie muszą być traktowane jako odpad w chwili przekazania
ich do zniszczenia profesjonalnemu podmiotowi,

2) To czy dany przedmiot (rzecz) należy uznać za odpad, zależy w głównej mierze
od charakteru tej rzeczy, jej cech i właściwości oraz subiektywnego „odczucia”
podmiotu ją przekazującego,

3) Do wytworzenia odpadu dochodzi w chwili zniszczenia przekazanego nośnika, 
zatem wytwórcą odpadów staje się podmiot prowadzący ten proces, który dokonuje
takiego przetworzenia nośnika, ponieważ dopiero w takim momencie odpowiada on defi-
nicji ustawowej odpadu,

4) Po stronie przekazującego nośniki (np. banku) brak jest obowiązków związanych
z gospodarowaniem odpadami (np. w zakresie uzyskiwania potwierdzeń przekazania 
odpadów – karta przekazania odpadów). Naturalnie wskazane jest, by podmiot, który będzie 
przeprowadzał proces niszczenia nośników posiadał stosowne zezwolenia
odpadowe w związku z faktem, iż stanie się wytwórcą odpadów,

5) Aktualnie obowiązujące regulacje prawne nie obligują do posiadania decyzji 
zatwierdzających programy gospodarki odpadami, czy też pozwoleń na wytwarzanie 
odpadów (które jest wymagane dopiero w sytuacji wytwarzania bardzo istotnych
ilości odpadów),
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6) Przy założeniu, że wybrane nośniki mogą być traktowane (klasyfikowane) jako 
odpady komunalne, wytwórca odpadów komunalnych jest zwolniony z obowiązku prowa-
dzenia jakiejkolwiek ewidencji odpadowej (vide art. 66 ustawy o odpadach),

7) W sytuacji podjęcia przez gminę stosownej uchwały (art. 6c ustawy o utrzymaniu 
czystości), wytwórca odpadu zobligowany będzie przekazać tego typu odpad wyłącznie 
podmiotowi wskazanemu przez gminę, który naturalnie nie może zagwarantować prze-
prowadzenia procesu niszczenia nośnika (nie będzie to zresztą jego zadanie w ramach 
usługi świadczonej na rzecz gminy). W takiej sytuacji podmiot taki (np. bank, firma usługo-
wo-biurowa etc.) zmuszony będzie do uiszczenia na rzecz gminy tzw. podatku śmieciowego, 
którego wysokość uwzględniać będzie masę (względnie objętość) wytworzonych odpadów. 

4. Uzasadnienie

W wyniku szeregu zmian w tzw. prawodawstwie odpadowym (zmiana ustawy o utrzymaniu 
czystości z lipca 2011 r., „nowa” ustawa o odpadach z grudnia 2012 r.)  doszło do istot-
nych korekt w zakresie obowiązków ciążących na wytwórcach odpadów. Zmiany te w istotny 
sposób dotyczą także podmiotów prowadzących działalność komercyjną, a wytwarzających 
w szczególności odpady komunalne, względnie „podobne” do komunalnych (np. banki, 
centra biurowo-usługowe etc.).

W pierwszym rzędzie należy wskazać na istotną liberalizację obowiązków ciążących na 
wytwórcach tego typu odpadów. Wedle regulacji prawnych tzw. starej ustawy o odpadach 
(z 2001 r.) wytwórcy odpadów (nawet w niewielkiej relatywnie skali) zobligowani byli
do uzyskania szeregu decyzji administracyjnych, dokonania zgłoszeń, czy  też prowadzenia 
w znacznym zakresie ewidencji odpadowej. 

W świetle ustawy o odpadach z 2012 r. obowiązki w tym zakresie są zdecydowanie mniej 
„uciążliwe”, bowiem:

• Zgodnie z art. 231 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r., decyzje zatwierdzające 
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program 
gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasają
z dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. z dniem 23 stycznia 2013 r. Natomiast regulacje 
ustawy o odpadach (z 2012 r.) nie zobowiązują już do uzyskiwania wskazanych wyżej decy-
zji. Zatem wytwarzanie różnych frakcji odpadów (a szczególnie np. z grupy 15 czy 17)
nie podlega już ograniczeniom natury administracyjnej,

• W myśl art. 180a ustawy prawo ochrony środowiska, pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
-  o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
-  o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
W świetle takiej regulacji cezurą, warunkująca obowiązek uzyskania zezwolenia na wytwa-
rzanie odpadów, jest masa wytwarzanych odpadów. W przypadku odpadów, nie będących 
odpadami niebezpiecznymi, ustawodawca zdecydował o zwolnieniu w tym zakresie
aż do 5000 ton odpadów rocznie (co jest ilością bardzo istotną).
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Analogicznie, w zakresie prowadzenia ewidencji odpadowej wprowadzono szereg wyłączeń. 
Zgodnie bowiem z art. 66 ustawy o odpadach:

• Wytwórca odpadów komunalnych zwolniony jest z obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadowej,
• Na podstawie (jeszcze nie wydanego) rozporządzenia – w tym zakresie obowiązujące 
jest do czasu jego wydania rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić 
uproszczoną ewidencję odpadów – wskazane będą rodzaje odpadów lub ilości odpadów, 
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Najpoważniejsze zmiany zaszły w zakresie działalności usługowej dotyczącej odbierania 
odpadów komunalnych (oraz ich przetwarzania). W świetle regulacji ustawy o utrzymaniu 
czystości, jeśli (stosownie do 6c ust. 2) gmina zdecyduje o objęciu tzw. nieruchomości 
komercyjnych „centralnym systemem gospodarki odpadami”, to właściciele tych nieru-
chomości zobligowani są do:

• ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(tzw. podatek śmieciowy) w wysokości obliczanej jako iloczyn masy (lub objętości) wytwa-
rzanych odpadów komunalnych i ustalonej przez daną gminę ceny,
• przekazywania wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych wyłącznie 
wskazanemu przez gminę podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.

W konsekwencji taki wytwórca odpadów nie ma żadnego wpływu na wysokość opłat pono-
szonych w związku z ich wytwarzaniem, na jakość świadczonych przez odbierającego 
odpady usług, na dalszy sposób postępowania z odebranymi odpadami etc. Są to okolicz-
ności niezmiernie istotne, szczególnie w sytuacji, w której odbierane są jako odpady 
komunalne np. nośniki danych w rozumieniu materiałów zawierających informacje,
np. wydruki danych, zestawienia, błędnie sporządzone projekty umów, czy też inne pisma 
zawierające tzw. dane wrażliwe lub tajemnice przedsiębiorcy. 

Jednocześnie wiadomo, iż takie nośniki danych podlegają profesjonalnemu niszczeniu,
a usługa taka świadczona jest przez wyspecjalizowane podmioty. W tym też kontekście 
należy postawić pytanie, czy wskazane nośniki danych mogą być przekazywane do takiego 
usługodawcy, czy też podmioty je wytwarzające muszą jednak obligatoryjnie „oddać”
je podmiotowi wskazanemu przez gminę. Wydaje się, iż w świetle regulacji ustawy o odpa-
dach możliwe jest przekazanie takich odpadów firmie zajmującej się profesjonalnym 
niszczeniem, z pominięciem „udziału” gminy i wskazanego przez nią podmiotu odbiera-
jącego odpady komunalne.  

Powyższy pogląd wynika z kilku przesłanek, a jednocześnie znajduje umocowanie także
w stanie faktycznym i prawnym. Po pierwsze bowiem, zagadnienie to dotyczy tego typu 
nośników, które w żadnym razie nie są klasyfikowane w grupie 20 rozporządzenia w sprawie 
katalogu odpadów, tj. w grupie właściwej dla odpadów komunalnych. Po wtóre wreszcie
(i co najistotniejsze), należy stwierdzić, iż nośniki (w dowolnej formie) przekazywane do 
niszczenia nie muszą lub nawet nie powinny być traktowane jako odpady. 
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Przedmiotem przekazania firmie niszczącej tego rodzaju nośniki nie jest bowiem odpad, 
w rozumieniu ustawy o odpadach, lecz materiał (przedmiot) zawierający dane i informa-
cje, który z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. ustawa o ochronie 
danych osobowych, regulacje w zakresie ochrony tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsię-
biorstwa) oraz zobowiązania umowne podlega w pierwszej kolejności utajnieniu (zniszcze-
niu), a dopiero później utylizacji.

W takim stanie rzeczy firma zajmująca się niszczeniem tego typu materiałów jest podmio-
tem świadczącym na rzecz swojego klienta (np. banku) usługę ich przetworzenia,
w wyniku której zostanie dopiero wytworzony określony odpad. 

Natomiast dla wytwarzającego nośniki danych, w momencie przekazania ich do firmy 
usługowej, nie mogą stanowić one odpadu, bowiem zawierają takie dane i informacje, 
które uniemożliwiają się ich wyzbycie bez właściwego zabezpieczenia przed ujawnie-
niem osobom nieupoważnionym. Takim zabezpieczeniem jest profesjonalne zniszczenie.  
W efekcie, przekazywane nośniki danych (mające dowolną formę materialną – dyski,  zadru-
kowane danymi wrażliwymi karty papieru etc.) nie są odpadami w rozumieniu definicji legal-
nej, zawartej  w art. 3 ust. 1 pkt. 6) ustawy o odpadach. W myśl tej normy prawnej, przez 
odpad należy rozumieć każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 
zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Tymczasem w przypadku 
omawianych nośników danych pierwotny posiadacz (np. bank) nie zamierza się ich 
pozbyć, lecz jego celem (intencją) jest ich profesjonalne przetworzenie w taki sposób, 
aby utraciły one swój pierwotny charakter, zapewniając trwałe usunięcie zapisanych na 
nich danych. Zamierza on zatem pozbyć się informacji względnie danych zawartych na 
nośniku, a dopiero w drugiej kolejności jego intencją jest wyzbycie się samego nośnika. 
Intencja ta nie może zostać jednak spełniona do momentu przetworzenia nośnika danych, 
zatem nie możemy w takiej sytuacji mówić o chęci wyzbycia się przedmiotu w rozumieniu 
przywołanej wyżej definicji legalnej odpadu. 

W takim stanie rzeczy, firma niszcząca nośniki prowadzi przetwarzanie nie odpadu, lecz 
rzeczy mającej określoną wartość (materialną, handlową, intelektualną). Dopiero przetwo-
rzenie (poprzez zastosowanie odpowiedniego procesu „niszczącego”) prowadzi do wytwo-
rzenia odpadu, klasyfikowanego stosownie do regulacji rozporządzenia w sprawie katalogu 
odpadów. Pogląd taki znajduje również uzasadnienie w orzecznictwie. Przykładowo,
jak podniósł w wyroku z  dnia 29 czerwca 2011 r. (sygn. akt. III SA/Wr 79/11) Wojewódzki 
Sąd Administracyjny we Wrocławiu „o dopuszczalności uznania konkretnego przedmiotu
za odpad decydują przede wszystkim obiektywne przesłanki, czyli posiadanie określonych, 
przypisanych temu przedmiotowi walorów i właściwości (…). W pewnych sytuacjach
o charakterze przedmiotu jako odpadu może decydować wyłącznie intencja zbywcy
(względy subiektywne).”

Efektem takiego rozumowania musi być także brak obowiązku, po stronie np. banku
(pomijając argumentację powyżej) w zakresie prowadzenia tzw. ewidencji odpadowej,
zaś po stronie odbierającego nośniki do przetworzenia (zniszczenia) brak obowiązku  
potwierdzenia przejęcia odpadu (tj. „wydania” karty przekazania odpadów). Przekazaniu 
podlega bowiem nie przedmiot będący odpadem, lecz mający określoną wartość nośnik danych. 
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Naturalnie wiąże się to także z wyłączeniem tych nośników danych z systemu odbierania 
odpadów komunalnych organizowanych przez gminę. Poza naturalną korzyścią (gwarancją) 
w zakresie pewności, iż dane zawarte na odebranych nośnikach nie zostaną np. upublicznio-
ne, wynikiem takiej sytuacji jest zmniejszenie wymiaru tzw. podatku śmieciowego uisz-
czanego na rzecz gminy (z uwagi na mniejszą objętość odpadów odbieranych z danej lokali-
zacji). 

Na koniec wreszcie należy zwrócić uwagę na fakt, iż w świetle odrębnych regulacji prawnych 
(vide np. ustawa o ochronie danych osobowych), jeśli nośniki danych zawierają dane osobo-
we wrażliwe, dysponent tych danych zobligowany jest do takiego ich zabezpieczenia,
aby dane te nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym. Jest to dodatkowy
argument przemawiający za przyjęciem, iż nośniki danych zawierające dane wrażliwe
nie mogą być traktowane jako odpad, aż do momentu ich fizycznego przetworzenia.  

Opracowanie 
radca prawny Jarosław Kulawik

radca prawny Włodzimierz Sobieszek 
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