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Postępowanie z odpadami „okazjonalnymi” 

  

 Użyte w tytule określenie ma charakter umowny, w ustawodawstwie nie 
występuje. Celem jego użycia jest z jednej strony próba objęcia jednym pojęciem 
grupy odpadów pojawiających się w sposób niezamierzony, z reguły w 
okolicznościach o charakterze jednorazowym typu wypadki komunikacyjne, awarie 
przemysłowe, zdarzenia takie jak pożar, katastrofa budowlana czy podobne. Cechą 
wspólną tego rodzaju odpadów jest to, że ich bezpośrednim wytwórcą jest osoba 
fizyczna w sensie takim, że zdarzenie, w związku z którym te odpady powstają, jest 
skutkiem działania czy zaniechania osoby fizycznej, a nie skutkiem działania sił 
przyrody, ale ich powstanie nie było z góry założone jako jeden z efektów 
prowadzonych działań (co dotyczy np. odpadów powstających w związku z 
prowadzeniem działalności gospodarczej czy zaspokajaniem potrzeb bytowych). Z 
drugiej natomiast strony wyodrębnienie ma związek z funkcjonowaniem pewnych 
przepisów, dość fragmentarycznie odnoszących się do tego rodzaju odpadów, a 
także stawianiem pytań dotyczących zakresu stosowania do nich ogólnych przepisów 
dotyczących postępowania z odpadami. Pozostawiam natomiast na boku odpady 
powstające w wyniku działania sił natury, w postaci takich zdarzeń, jak powódź, 
huraganowe wiatry, trzęsienie ziemi i inne zdarzenia będące konsekwencją 
wymienionych, włączając również epidemiczne choroby zwierzęce czy roślinne.  
Analiza bierze pod uwagę przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (dalej określanej skrótem u.oo.; Dz.U. z 2013 r. nr 21 z późn. 
zm.). 

Przepisy ustawy o odpadach do odpadów możliwych do zaliczenia do 
sugerowanej grupy odnoszą się przez wprowadzenie pojęcia „odpady z wypadków”, 
zdefiniowanie go w słowniczku ustawy (art. 3 ust. 1 pkt. 13) oraz przyjęcie pewnych 
wybranych szczególnych zasad postępowania z takimi odpadami w przepisach 
zawartych w rozdziale 6, zatytułowanym właśnie „Odpady z wypadków”, a 
umieszczonym w dziale VII regulujących zasady postępowania ze szczególnymi 
rodzajami odpadów. W takiej sytuacji zacząć należałoby od przyjrzenia się 
wspomnianej definicji „odpadów z wypadków”. 

Zgodnie z powołanym art. 3 ust.1 pkt. 13 „odpady z wypadków” to odpady 
powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem: 

a) odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii 
przemysłowej, w rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.4); 

b) odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w 
art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.5).  
Oba wyłączenia zostały jak się wydaje wprowadzone przede wszystkim z tego 
względu, że zasady ewentualnego postępowania z odpadami powstającymi w 
ramach poważnej awarii (poważnej awarii przemysłowej) czy w związku ze 
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zdarzeniem mającym cechy „szkody w środowisku” zostały uregulowane odrębnie w 
e wskazanych aktach prawnych i te uregulowania uznano za wyczerpujące, a także 
chyba i odpowiednio dostosowane do szczególnych cech wskazanych sytuacji. 
 Zwracając uwagę na zasadniczą część definicji rzuca się w oczy ograniczenie 
kategorii odpadów, nazywanych „odpadami z wypadków”, tylko do odpadów 
powstających podczas (w wyniku?) prowadzenia akcji ratowniczej czy gaśniczej, w 
definicji do „odpadów z wypadków” ustawodawca nie włączył odpadów powstałych 
bezpośrednio wskutek wypadku. Można byłoby się zastanawiać, czy był to zabieg 
celowy, czy też może w sformułowaniu zabrakło słowa „także”, a więc stwierdzenia, 
że same „odpady z wypadków”, czyli odpady bezpośrednio wskutek wypadku 
powstałe, definiowane nie są, a traktuje się tak, jak takie odpady, właśnie także 
odpady powstające wskutek prowadzenia akcji ratowniczej czy gaśniczej. 
Wskazanego słowa jednak w definicji nie ma, brak jest podstaw do założenia, że 
definicja jest legislacyjnie wadliwa. Jej treść wydaje się wystarczająco jasna od 
strony językowej, chociaż oczywiście może budzić wątpliwości, zwłaszcza zawarte w 
pytaniu, dlaczego akurat odpady będące pośrednim skutkiem wypadku nazwano 
„odpadami z wypadku”, nie obejmując tym pojęciem odpadów będących skutkiem 
bezpośrednim. Ma ta wątpliwość także uzasadnienie w treści przepisów, o czym 
dalej. 
 Jeżeli jednak oprzeć się na ustalonym brzmieniu językowym definicji to jego 
konsekwencje dla interpretacji przepisów zawartych w rozdz. 6 działu VII wydają się 
dość oczywiste. Przepisy te mają zastosowanie tylko do zdefiniowanej kategorii 
odpadów i mają charakter szczególny w stosunku do ogólnych zasad postępowania z 
odpadami. Ten szczególny charakter polega po pierwsze na przeniesieniu 
odpowiedzialności za odpady powstałe podczas akcji ratowniczej czy gaśniczej z ich 
bezpośredniego wytwórcy (czyli podmiotu prowadzącego taką akcję) na sprawcę 
wypadku, przy czym przeniesienie takie następuje w drodze decyzji administracyjnej 
wydawanej z urzędu, przy zaistnieniu warunków wskazanych w art. 101 ust. 1; 
kompetencja do wydania takiej decyzji ma jednak charakter uznaniowy. Ta 
uznaniowość jest kłopotliwa dla podmiotów prowadzących akcje ratunkowe, 
formalnie bowiem to te podmioty są wytwórcami odpadów w ramach takiej akcji 
powstających i ponoszą za te odpady odpowiedzialność. Po drugie szczególny 
charakter polega na tym, że tą samą decyzją właściwy organ ogranicza zakładaną 
przepisami swobodę w realizacji obowiązku zagospodarowania odpadów, ustalając 
konkretne obowiązki, w tym nakładając obowiązek przekazania odpadów 
wskazanemu posiadaczowi. 
 Taki sposób odczytania definicji „odpadów z wypadków”, zgodnie z jej 
językowym brzmieniem wynikającym z treści przepisu art. 3 ust. 1 pkt. 13, skutkuje 
jeszcze jedną, co najmniej równie istotną konsekwencją. Otóż zasady szczególne 
dotyczące postępowania z odpadami z wypadków, określone w art. 101 i 
następnych, nie dotyczą odpadów będących bezpośrednim skutkiem wypadku, te 
odpady nie mają w rozumieniu ustawy charakteru „odpadów z wypadku”. W takim 
razie postępowanie z tymi odpadami oparte być musi na ogólnych zasadach 
postępowania z odpadami, ustalonych przepisami ustawy o odpadach, a więc 
generalnie na zasadzie obciążenia odpowiedzialnością za zagospodarowanie 
wytwórcy odpadów (art. 27 ust. 1), z możliwością przeniesienia tej odpowiedzialności 
na innego posiadacza, przy spełnieniu warunków określanych u.oo., oraz obciążeniu 
kosztami takiego zagospodarowania odpowiednio wytwórcy bądź posiadacza 
przejmującego odpady (art. 22). Dodatkowo trzeba pamiętać o obowiązku usunięcia 
odpadów nielegalnie zgromadzonych na powierzchni ziemi, egzekwowanym przez 
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wójta (art. 26).  Na gruncie nowej ustawy nie ma już przy tym problemu z pytaniem o 
konieczność uzyskania zgody na wytworzenie odpadów (zarówno bezpośrednio, jak i 
pośrednio związanych z zaistniałym wypadkiem), ponieważ ta ustawa generalnie ze 
zgód na wytworzenie odpadów zrezygnowała (pomijając przypadek wytwarzania 
odpadów w związku z eksploatacją instalacji i konieczność uzyskania na takie 
wytwarzanie pozwolenia emisyjnego w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz.U. 2013.1232 z późn.zm.). 
 Przy takiej, a nie innej konstrukcji pojęcia „odpady z wypadków” nie dziwi 
milczenie ustawodawcy co do sposobu rozumienia terminu „wypadek”, nie ma ono tu 
specjalnego znaczenia. Wystarczy przyjąć założenie, że jest to tego typu zdarzenie, 
w związku z zajściem którego zaistniała konieczność podjęcia działań o charakterze 
akcji ratowniczej czy gaśniczej, można też oczywiście odwołać się do językowego, 
powszechnie przyjętego znaczenia tego terminu; istotniejsze jest wobec powyższego 
ustalenie, co to takiego właśnie akcja gaśnicza czy ratownicza. Tu należałoby 
sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), gdzie znajduje się definicja pojęcia 
„działania ratownicze” (art. 2 pkt. 2). Działaniem takim jest to każda czynność podjęta 
w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacja przyczyn 
powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego 
zagrożenia. Z definicji wynika, że pojęcie obejmuje również i akcje gaśnicze, w 
ustawie o odpadach więc wyodrębnienie „akcji gaśniczej” nie było potrzebne. Pojęcie 
„działania ratowniczego” jest bardzo szerokie, odnosi się ono do każdego zdarzenia 
powodującego konieczność podjęcia tego działania, niezależnie od przyczyn tego 
zdarzenia (przyczyny naturalne czy działalność człowieka). Wobec powyższego 
definicja z ustawy o odpadach dotycząca „odpadów z wypadków” odnosiłaby się  
również do wszystkich odpadów powstałych wskutek prowadzenia akcji ratowniczej, 
niezależnie od źródła zdarzenia będącego powodem prowadzenia takiej akcji. 
Jednakże postanowienia art. 101 wskazują, że szczególne zasady określone tym 
przepisem mają zastosowanie tylko odpadów powstałych wskutek prowadzenia akcji 
ratowniczych w związku ze zdarzeniami (wypadkami) spowodowanymi przez 
człowieka, chodzi bowiem w tych przepisach o nałożenie obowiązków na sprawcę 
wypadku; chodzi więc tylko o odpady nazwane na początku opracowania 
„okazjonalnymi”. 
 Z konstrukcją kompetencji starosty (ewentualnie innego właściwego organu) 
zawartą w art. 101 ust. 1 jest jednak, jak wspominano już wyżej, pewien kłopot. Treść 
przepisu sugeruje bowiem, że obowiązki nakładane na sprawcę wypadku, 
uzasadnione względami związanymi z ochroną życia, zdrowia ludzi lub środowiska, 
dotyczą wszystkich odpadów powstałych w wyniku wypadku (bezpośrednio i 
pośrednio), a nie tylko „odpadów z wypadku” w sensie ustawowej definicji, co zresztą 
byłoby logiczne. Nie bardzo bowiem wiadomo, dlaczego te obowiązki miałyby mieć 
zastosowanie wyłącznie do odpadów powstałych wskutek prowadzenia akcji 
ratowniczej, a nie także do odpadów będących bezpośrednim skutkiem wypadku 
(które w takim razie powinny być zagospodarowane na zasadach ogólnych, już bez 
możliwości ingerencji organu). To samo można zresztą odnieść i do innych 
przepisów art. 101. Brakuje podstaw do interwencji starosty  w oparciu o przepis 
ust. 5 w odniesieniu do opadów będących bezpośrednim skutkiem wypadku, nie ma 
też możliwości skorzystania w takich sytuacjach ze środków funduszy ochrony 
środowiska (ust. 6) - jeżeli w związku z wypadkiem akcja ratownicza czy gaśnicza nie 
była prowadzona, w obecnej konstrukcji przepisy art. 101 nie mają przecież 
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zastosowania. Sprawa wymagałaby więc przemyślenia i prawdopodobnie możliwie 
szybkiej nowelizacji, dotyczącej zwłaszcza definicji pojęcia „odpady z wypadków”.  

Gdyby jednak konstrukcja była celowo tak właśnie pomyślana, to jej 
konsekwencje wskazano wyżej. Najważniejszą z tych konsekwencji jest konieczność 
stosowania do odpadów powstających bezpośrednio lub pośrednio w związku z 
wypadkiem ogólnych zasad ich zagospodarowywania i odpowiedzialności za to 
zagospodarowanie, a tylko w odniesieniu do odpadów powstałych wskutek 
prowadzonej w związku z wypadkiem akcji ratowniczej zastosowanie miałyby 
ewentualnie przepisy szczególne, zawarte w rozdz. 6 działu VII. 
 


