
 

Czynności konieczne do wykonania przez podmioty w łańcuchu wartości 

Odbierający odpady w Polsce lub 

przewożone w tranzycie przez Polskę 

Przewoźnik Nadawca odpadów 

1. Zaloguj się na PUESC. Jeśli reprezentujesz 

podmiot wysyłający, sprzedający, 

odbierający lub nabywający, wybierz 

kontekst firmy, dla której chcesz złożyć 

zgłoszenie SENT 

2. Wypełnij właściwy formularz (dla przewozu 

odpadów - SENT200)  

3. Wyślij formularz i uzyskaj numer 

referencyjny zgłoszenia  

4. Przekaż numer referencyjny zgłoszenia 

przewoźnikowi (system nie powiadamia 

automatycznie pozostałych uczestników) 

Podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o 

informację o odbiorze towaru, nie później niż w 

następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia 

odpadu. 

Jeżeli dane, które podałeś w zgłoszeniu (inne niż 

dotyczące odpadu) uległy zmianie, musisz je 

zaktualizować. Uwaga! Zmian nie można 

dokonywać w przypadku danych dotyczących 

odpadu (kod EWC i masa). 

W przypadku awarii systemu dopuszcza się 

przesyłanie zgłoszenia na dedykowaną skrzynkę 

mailową. 

Jakie dane zawiera zgłoszenie? 

1) dane podmiotu odbierającego obejmujące 

imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 

zamieszkania albo siedziby 

2) dane nadawcy towarów obejmujące imię i 

nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania 

albo siedziby 

3) NIP podmiotu odbierającego albo numer 

PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i 

numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej będącej podmiotem odbierającym 

4) w przypadku wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

numer, za pomocą którego nadawca towarów 

jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od 

wartości dodanej;  

5) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru 

6) dane dotyczące odpadu - pozycja CN0005, 

ilości, masy brutto w kg i kodu EWC 

 

 

Jeżeli jesteś przewoźnikiem, to przed 

rozpoczęciem przewozu towarów uzupełnij 

zgłoszenie o wymagane informacje z 

wykorzystaniem formularza SENT_EDIT 

Przed rozpoczęciem przewozu drogowego 

odpadu do Polski przewoźnik jest obowiązany 

uzupełnić zgłoszenie o: 

• dane przewoźnika obejmujące imię i nazwisko 

albo nazwę oraz adres zamieszkania albo 

siedziby,  

• NIP, 

• numery rejestracyjne środka transportu 

(ciągnik i naczepa) 

• miejsce i datę rozpoczęcia przewozu odpadu 

na terytorium kraju (przejście graniczne,  

• planowaną datę zakończenia przewozu towaru,  

• numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym, o ile są 

wymagane,  

• numer dokumentu przewozowego 

towarzyszącego przewożonemu towarowi,  

• numer lokalizatora albo numer urządzenia. 

Dodatkowo przewoźnik jest zobowiązany do 

zapewnienia przekazywania danych 

geolokalizacyjnych, a kierujący do 

posiadania numeru referencyjnego oraz 

uruchomienia lokalizatora w trakcie całej 

podróży na terenie kraju. 

 

Nie wykonuje żadnych czynności         

w systemie SENT ale przed 

rozpoczęciem przewozu odpadów do 

Polski powinien awizować podmiotowi 

odbierającemu planowaną wysyłkę 

podając dane dot. transportowanego 

odpadu (m.in. dane nadawcy, pozycja 

CN0005, ilości, masy brutto w kg i 

kodu EWC). 

UWAGA! Odpad nie może zostać 

przewieziony na teren Polski bez 

zgłoszenia w SENT. 
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Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków 

• Brak zgłoszenia, nieprawidłowości           

w towarze – 46% wartości brutto 

towaru, min. 20 000 zł 

• Brak aktualizacji, niezgodność                 

w zgłoszeniu – 10 000 zł 

 

• Brak zgłoszenia, nieprawidłowości         

w towarze, niestawienie do kontroli – 

20 000 zł 

• Brak uzupełnienia zgłoszenia –  

10 000 zł 

• Brak aktualizacji, niezgodność w 

zgłoszeniu, nieprzekazywanie danych 

geolokalizacyjnych – 10 000 zł 

• Niedostarczenie towaru – 100 000 zł 

Kierujący: 

• Rozpoczęcie przewozu bez numeru 

referencyjnego – mandat 5 000 – 

7 500 zł 

• Włączenie / wyłączenie 

geolokalizatora – mandat 5 000 – 

7 500 zł 

 

Brak sankcji wynikających z przepisów. 


