Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r., Nr 185, poz. 1243) przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do odchodów
zwierząt, obornika, gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania
w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu. Jednocześnie
dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca
niektóre dyrektywy precyzuje, jaki jest status odchodów. Art. 2 ust. 1 pkt f wyłącza ze
stosowania ww. dyrektywy odchody, które są wykorzystywane w rolnictwie […]
z wyjątkiem tych, które są przewidziane do przekształcenia termicznego, składowania na
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w kompostowni. Oznacza to, że ww. przypadkach odchody traktowane są jako odpady.
Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i
nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) obornik, gnojówka i gnojowica traktowane są jako
nawóz naturalny. W związku z powyższym uznać należy, iż w sytuacji przekazywania
obornika/gnojowicy/gnojówki do wykorzystania rolniczego (niezależnie od tego czy
rozprowadzenie ich zachodzi na ziemi własnej bądź innego podmiotu/osoby fizycznej) nie
należy wykazywać go w sprawozdaniu w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) jako transferu odpadów.
Dotychczasowa interpretacja przepisów w powyższym zakresie prezentowana
w „Poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnej hodowli i chowu
drobiu” podyktowana była zapisami zawartymi w Wytycznych Komisji Europejskiej
dotyczących wdrażania Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu zanieczyszczeń, oraz
stanowiskiem Komitetu Regulacyjnego z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 166/2006, zgodnie
z którymi rozprowadzanie po powierzchni ziemi osadów ściekowych lub gnojowicy stanowi
operacje odzysku. Jednakże, w wyniku ponownej analizy obowiązujących przepisów
krajowych, jak i unijnych, oraz w celu zachowania spójności danych, Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska przyjmuje nowe stanowisko w powyższym zakresie. Jednocześnie
wyjaśnić należy, iż prowadzący instalacje, którzy jak dotąd w sprawozdaniu PRTR
wykazywali w ww. przypadkach transfer odpadów, zgodnie z obowiązującą dotychczas
interpretacją, nie mają obowiązku składania korekty sprawozdania w tym zakresie.

