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Postępowanie  

z odpadami, 

w szczególności z tzw. 

„odpadami z wypadków” 

według przepisów ustawy z 14.XII.2012 r. 

o odpadach (Dz.U.2013 poz.21) 

i innych aktów 

prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział  Prawa i Administracji 



Źródła nowej regulacji 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 

sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre 

dyrektywy (dyrektywa ramowa) 

• Termin transpozycji – 12.12.2010 

• Wymagania wynikające z dyrektyw 

szczegółowych 
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z 27 kwietnia 2001r.

z 27 kwietnia
 2001 r.

PRZEPISY 

SZCZEGÓŁOWE 

PRZEPISY  

UZUPEŁNIAJĄCE 

USTAWA  
O ODPADACH  

z 14.12.2012 



ZASADY OGÓLNE I 

DEFINICJE USTAWY P.O.Ś. 

Zasady ogólne i definicje  

ustawy o odpadach 

PRZEPISY MATERIALNE - USTAWA O ODPADACH 

                                          - USTAWY SZCZEGÓLNE  
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Zakres przedmiotowy regulacji 

• Art. 1  

• Regulacje dotyczą – 

• postępowania z odpadami – 

• definicja pojęcia i terminów powiązanych 

• wyłączenia (art. 2) 

• użytkowania zasobów środowiska (pod 

kątem zakresu i efektywności) 
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Wyłączenia  

• Art. 2 - Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

• (wyliczenie szeregu substancji lub przedmiotów, 

spełniających cechy „odpadu” według definicji 

ustawy, ale w stosunku do których stosowanie 

przepisów ustawy jest wyłączone), m.in. – 

• gazy i pyły wprowadzane do powietrza 

• ścieki 

• odpady promieniotwórcze 

• biomasa w określonych postaciach i do wskazanych celów 

•  produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zwłoki 

zwierząt (rozporz. 1069/2009) 
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Definicja pojęcia „odpady” 

• art. 3 ust. 1 pkt. 6 – 

• odpadach – rozumie się przez to każdą 

substancję lub przedmiot, których posiadacz 

pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do 

których pozbycia się jest obowiązany; 

• decydujące kryterium – „pozbycie się” 

• brak odesłania do wyliczenia kategorii 

• dookreślenie przez nowe konstrukcje prawne – 

pojęcie „produkt uboczny”, ustalenie warunków 

utraty statusu odpadu 
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Definicja  

„odpadów niebezpiecznych” 

• Art. 3 ust. 4 

• Odpady niebezpieczne oznaczają 

odpady wykazujące co najmniej 

jedną spośród właściwości 

niebezpiecznych. Właściwości 

powodujące, że odpady są 

odpadami niebezpiecznymi, 

określa załącznik nr 3 do ustawy. 
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Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (1) 

• Art. 6. Odpadami niebezpiecznymi są 

odpady wskazane w katalogu odpadów, 

określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4 ust. 3,  jako odpady 

niebezpieczne 

• Dopuszczalna zmiana klasyfikacji – art. 7 
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Klasyfikowanie odpadów  

jako niebezpiecznych (2) 

• Klasyfikacja bezwzględna 

• 03 02 03* - metaloorganiczne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna 

• 16 01 07* - filtry olejowe   

• Klasyfikacja względna (lustrzana) 

• 03 01 04*  - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne 

 03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 

© MAREK GÓRSKI 14 



Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (3) 

• Art. 4 ust. 3 - Minister … określi … katalog odpadów z 

podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem 

odpadów niebezpiecznych, kierując się źródłem 

powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów 

określonymi w załączniku nr 3 do ustawy. 

• Ust. 4 - Minister … uwzględnia wartości graniczne 

stężeń substancji niebezpiecznych dla składników 

odpadów, o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy 

– w przypadku ich ustalenia na podstawie przepisów 

Unii Europejskiej – poniżej których uznaje się, że  

odpady nie są odpadami niebezpiecznymi. 
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Zmiana klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych  

• art. 7 ust. 1 - Posiadacz odpadów może dokonać 

zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na 

odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że 

nie posiadają one właściwości odpadów 

niebezpiecznych (zał.3) 

• rozporządzenie - szczegółowe warunki uznania 

odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 

niebezpieczne, sposób ustalenia spełnienia tych 

warunków 
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Zmiana klasyfikacji – tryb postępowania 

• Obowiązek przedłożenia marszałkowi (właściwemu ze 

względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania 

odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 

• Wymagania dotyczące zgłoszenia – art. 8 ust. 2 

• Do zgłoszenia - wyniki badań właściwości odpadów 

przewidzianych do zmiany klasyfikacji (przeprowadzone 

w zgodzie z rozporządzeniem przez akredytowane 

laboratorium) 

• Marszałek - decyzja (art.8.5) zatwierdzająca zmianę 

klasyfikacji albo decyzja o wyrażeniu sprzeciwu 

(odwołanie → minister; art. 169) 
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Zakaz dotyczący sposobu zmiany 

klasyfikacji odpadów niebezpiecznych 

• Art. 5 - Zakazuje się zmiany klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 

przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, 

lub z innymi odpadami, substancjami lub 

materiałami, prowadzące do obniżenia 

początkowego stężenia substancji niebezpiecznych 

do poziomu niższego niż poziom określający 

odpady jako niebezpieczne. 
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Inne szczególne kategorie 

odpadów  (1) 

• Dział VII ustawy - Szczególne zasady gospodaro-

wania niektórymi rodzajami odpadów 

• PCB oraz odpady zawierające PCB 

• Oleje odpadowe 

• Odpady medyczne i odpady weterynaryjne 

• Komunalne osady ściekowe 

• Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku 

tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów 

• Odpady z wypadków 
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Inne szczególne kategorie 

odpadów  (2) 

• Szczególne rodzaje odpadów definiowane w 

słowniczku ustawy i objęte niektórymi przepisami 

szczegółowymi – 

• Odpady komunalne 

• Odpady zielone 

• Odpady ulegające biodegradacji 

• Bioodpady 

• Odpady obojętne 
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Odpady komunalne 

• Art. 3 pkt.7 - odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 

odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych; 
zmieszane odpady komunalne pozostają zmiesza- 
nymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 
poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie 
zmieniła w sposób znaczący ich właściwości; 
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Odpady z wypadków 
• Art. 3 ust. 1 

• 13) odpadach z wypadków - rozumie się  

przez 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, 

• b) odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o 

której mowa w art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007  

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; 
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Akcja ratownicza i gaśnicza 

• Pojęcia niedefiniowane 

• Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej - art. 2: 

• pkt. 2) działaniach ratowniczych - rozumie się 

przez to każdą czynność podjętą w celu ochrony 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także 

likwidację przyczyn powstania pożaru, 

wystąpienia klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 
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Podmioty uczestniczące w 

gospodarce odpadami 

• Adresaci przepisów ustawy (podmiotowy  

zakres obowiązywania ustawy) – 

• Wytwórcy odpadów 

• Posiadacze odpadów 

• Sprzedawcy odpadów 

• Pośrednicy w obrocie odpadami 

• Organy państwa nadzorujące działalność 

adresatów przepisów ustawy i organizujące 

gospodarkę odpadami 
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Wytwórca odpadów (art.3.1 p.32) 

• wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego,  

•  którego działalność lub bytowanie powoduje powsta-

wanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz  

•  każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, 

mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 

charakteru lub składu tych odpadów;  

• wytwórcą odpadów powstających w wyniku 

świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 

remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń 

oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który 

świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi 

stanowi inaczej; 
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Posiadacz odpadów (art.3.1. p. 19)  

• posiadacz odpadów – rozumie się 

przez to : 

•  wytwórcę odpadów lub  

•  osobę fizyczną, osobę prawną  

oraz jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, 

będące w posiadaniu odpadów;  

• domniemywa się, że  władający 

powierzchnią ziemi jest posiada-

czem odpadów znajdujących się na 

nieruchomości; 
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Organy administracji publicznej właściwe 

w sprawach gospodarki odpadami 

• Organy wykonujące zadania organizatorskie 

• sejmik województwa (plany gospodarki odpadami) 

• Organy wykonujące funkcje reglamentacyjne 

(zezwolenia, rejestry) 

• marszałek województwa 

• starosta 

• regionalny dyrektor o.ś. (tereny zamknięte) 

• Organy wykonujące funkcje nadzorcze 

• wojewódzki inspektor o.ś. (wstrzymywanie działalności, 

administracyjne kary pieniężne) 

• organy reglamentujące (cofnięcie decyzji) 
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Gospodarka i gospodarowanie 

odpadami (funkcjonalny zakres ustawy) 

• Art. 3 ust. 1 pkt. 3 

• gospodarka odpadami – rozumie się przez to 

wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami 

• (obejmuje też zapobieganie powstawaniu odpadów) 

• Art. 3 ust. 1 pkt. 2  

• gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to 

zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z 

nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również 

późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania 

odpadów oraz działania wykonywane w charakterze 

sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami 
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Wytwarzanie odpadów 

• Pojęcie w ustawie i dyrektywie ramowej 

niedefiniowane 

• Definicja – „wytwórca odpadów” 

• Wytwarzanie – działania  

wytwórcy skutkujące  

powstaniem odpadów  
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Zgoda na wytwarzanie odpadów 

• Art. 231.  

• 1. Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program 

gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów 

dotychczasowych, wygasają z dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 232 ust. 3. 

• 2. Informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na 

podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność  

z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

• 3. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują 

ważność na czas, na jaki zostały wydane. 
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Pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów 

• Art.180a ustawy P.o.ś. 

• Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest 

wymagane do wytwarzania odpadów: 

• 1) o masie powyżej 1 Mg rocznie –  

w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 

• 2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w 

przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. 

© MAREK GÓRSKI 33 



Zbieranie odpadów (art.3.1 p.34) 

• zbieranie odpadów – rozumie się przez to 

•  gromadzenie odpadów przed  

ich transportem do miejsc 

przetwarzania,  

• w tym   wstępne sortowanie  

polegające na takim sortowaniu,  

które  nie prowadzi do zasad- 

niczej zmiany charakteru i   

składu odpadów i nie powoduje  

zmiany klasyfikacji odpadów oraz 

tymczasowe magazynowanie odpadów 
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Magazynowanie odpadów (art.3.1 p.5) 

• magazynowanie odpadów – rozumie się przez to 

czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:  

• wstępne magazynowanie odpadów przez ich 

wytwórcę, 

• tymczasowe magazynowanie  

odpadów przez prowadzącego  

zbieranie odpadów, 

• magazynowanie odpadów  

przez prowadzącego  

przetwarzanie odpadów 
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Przetwarzanie odpadów  

(art.3.1. p.21) 

• przetwarzanie – rozumie się przez to 

 procesy odzysku lub 

unieszkodliwiania,  

w tym  przygotowanie  

poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie 
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Odzysk odpadów (art.3.1 p.14) 

• odzysk – rozumie się przez to jakikolwiek proces, 

którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły 

użytecznemu zastosowaniu przez  zastąpienie 

materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby 

użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego 

odpady  są przygotowywane do spełnienia takiej 

funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce 

• Szczególne rodzaje odzysku – 

• przygotowanie do ponownego użycia 

• recykling 

• Przykładowy (!) katalog procesów odzysku – zał.1 
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Unieszkodliwianie odpadów 

• Art. 3 ust. 3 pkt.30 – 

• (każdy) proces niebędący 

odzyskiem, nawet jeżeli 

wtórnym skutkiem takiego 

procesu jest odzysk substancji 

lub energii 
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Konstrukcja prawna w ustawie 

• Dział II ustawy „Zasady ogólne gospodarki 

odpadami” 

• Faktycznie – przepisy konstruujące ogólne 

wymagania odnoszące się do działań 

mających charakter gospodarki odpadami 

• Zasady ogólne (w sensie teoretyczno-

prawnym i w rozumieniu RDO) – tylko 

część z tych przepisów 
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Zasady ogólne 
• zasada ochrony zdrowia i życia ludzi oraz 

przestrzegania wymagań ochrony środowiska (rozdz.1 

w dziale II), 

• zasada przestrzegania hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami (rozdz. 2), 

• zasada bliskości (rozdz. 3), 

• zasada „zanieczyszczający płaci”, połączona z zasadą 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta (rozdz. 5), 

• zasada odpowiedzialności posiadacza za zgodne z 

prawem zagospodarowanie odpadów (rozdz. 9, art. 28 

ust. 1 w rozdz. 8) 
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Odpowiedzialność posiadacza (1) 

• Art. 27 

• 1. Wytwórca odpadów  

jest obowiązany do 

gospodarowania 

wytworzonymi  

przez siebie odpadami. 
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Odpowiedzialność posiadacza (2) 

• Obowiązek przekazania odpadów – 

„LEGALNEMU” POSIADACZOWI 

ODPADÓW  

• Art. 27 

• 2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz 

odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, 

które posiadają: 
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Przeniesienie odpowiedzialności    

za zagospodarowanie odpadów 

• Art. 27 

• 3. Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz 

odpadów przekazuje odpady następnemu 

posiadaczowi odpadów, który posiada (wymaganą 

zgodę), odpowiedzialność za gospodarowanie 

odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na 

tego następnego posiadacza odpadów 

• Wyjątki  - transportujący odpady 

  - sprzedawca odpadów oraz pośrednik  

 - wykorzystanie na potrzeby własne 

 - współwłasność albo najem lokalu (art.28) 
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Utrzymanie czystości i porządku 

na nieruchomościach 
• Ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach –  

• Art. 3 ust. 2 (zadania gmin) – 

• 11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów 

otwartych (z zastrzeż. przepisu art. 5 ust. 4) 

• Art. 5 ust. 4 - Obowiązki utrzymania czystości i porządku 

na drogach publicznych należą do zarządu drogi.  

• Ust. 5 - Obowiązki utrzymania czystości i porządku na 

terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 należą do 

gminy.  
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Koszty gospodarowania odpadami 

• Art.22 (zasada sprawcy – zanieczyszczający 

płaci) 

• Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone 

przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez 

obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. 

• W przypadkach określonych w przepisach 

odrębnych koszty gospodarowania odpadami 

ponosi producent produktu lub podmiot 

wprowadzający produkt na terytorium kraju, 

określony w tych przepisach  (zasada rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta) 
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Zakres wymagań ogólnych 

• Ogólne określenie obowiązków posiadacza odpadów 

(wraz z możliwością ich dookreślania aktami 

wykonawczymi) 

• Ustalenie zasad postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi, 

• Określenie wymagań związanych z prowadzeniem 

magazynowania odpadów, 

• Wymagania dotyczące prowadzenia działań 

polegających na zbieraniu lub transporcie odpadów, 

• Wymagania związane z prowadzeniem przetwarzania 

odpadów w instalacjach i urządzeniach. 
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0gólne obowiązki  

posiadacza odpadów 
• Art.33 

• Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z 

odpadami w  sposób  zgodny z zasadami gospodarki 

odpadami, o których mowa w art. 16 – 31, w tym do 

prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w 

sposób  zapewniający, aby procesy te oraz powstające 

z nich odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub 

zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób  

 zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami 

gospodarki odpadami. 
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Postępowanie z odpadami 

niebezpiecznymi 

• Art.21 

• Zakaz mieszania różnych rodzajów odpadów 

niebezpiecznych, mieszania z odpadami innymi 

niż niebezpieczne, mieszania odpadów 

niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub 

przedmiotami, w tym rozcieńczania substancji 

niebezpiecznych; wyjątki 

• Obowiązek rozdzielenia odpadów zmieszanych 
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Wymagania dotyczące  

transportu odpadów 

• Art.24 

• 1. Obowiązek przestrzegania  

wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi 

• 2. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa 

się z zachowaniem przepisów obowiązujących 

przy transporcie towarów niebezpiecznych. 

• 6. Środki transportu odpadów są oznakowane w 

sposób zgodny z przepisami wydanymi na 

podstawie ustawy 
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Transport odpadów - obowiązki 

• Art.24 

• 3. Zlecający usługę transportu odpadów jest 

obowiązany wskazać transportującemu odpady 

wykonującemu usługę transportu odpadów 

miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza 

odpadów, do którego należy dostarczyć odpady. 

• Transportujący odpady wykonujący usługę 

transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć 

odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i 

przekazać (wskazanemu) posiadaczowi odpadów 
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Magazynowanie odpadów (1) 

• Art.25 

• 1. Obowiązek prowadzenia magazynowania 

zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i  

zdrowia  ludzi (wytyczne) 

• 2. Magazynowanie odpadów odbywa się na 

terenie, do którego posiadacz odpadów ma   

tytuł prawny. 

• 3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone 

wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub 

przetwarzania odpadów. 
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Magazynowanie odpadów (2) 

• Art.25 

• 4. Odpady… mogą być magazynowane, jeżeli 

konieczność magazynowania wynika z procesów 

technologicznych lub organizacyjnych i nie 

przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem 

tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. 

• 5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być 

magazynowane wyłącznie w  celu zebrania 

odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu  

na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż  

przez rok. 

• 6. Okresy składowania sumowane 
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Usuwanie odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich  

składowania lub magazynowania 

• Art.26 

• 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłoczne-

go usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego  

do ich składowania lub magazynowania. 

• 2. W przypadku nieusunięcia odpadów (…) wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji 

wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów 

usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 

składowania lub magazynowania (…) 
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• 3. Nakaz usunięcia odpadów … z terenów zamkniętych oraz z 

nieruchomości, którymi gmina włada jako władający 

powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego 

podmiotu - wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. 

• 4. Jeżeli posiadacz odpadów nie posiada tytułu prawnego do 

nieruchomości, z której jest obowiązany usunąć odpady, 

władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić 

posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z tej 

nieruchomości, a w przypadku wykonania zastępczego decyzji 

- organowi egzekucyjnemu. 

6. W decyzji … określa się w szczególności: 
• 1) termin usunięcia odpadów; 

• 2) rodzaj odpadów; 

• 3) sposób usunięcia odpadów. 
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Przetwarzanie odpadów 

• Art.29 

• 1. Odpady są przetwarzane w  

instalacjach lub urządzeniach. 

• Art.30 

• 1. Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami 

lub urządzeniami. 

• 2. Wyjątki –  

• Odzysk w procesie R-10 na zasadach ustalonych rozp. 

• Odzysk określonych kategorii odpadów w procesach  

odzysku R3, R5, R11 i R12 na zasadach ustalonych 

rozporządzeniem 

• Spalanie na powierzchni ziemi (zgoda marszałka – art.31)) 
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Zezwolenia na  

gospodarowanie  

odpadami 

• Art.41 

• 1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie 

przetwarzania odpadów wymaga uzyskania 

zezwolenia. 

• 2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie 

na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze 

decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu 

na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. 

(marszałek, starosta, r.d.o.ś. – art.41.3) 
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Zezwolenia  
• Art.42 – wydawane na wniosek;  

wymagania dot. wniosku 

• Art.43 – wymagania dot. treści decyzji 

• Art.44 - Zezwolenie na zbieranie odpadów i 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się 

na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

• Art.45 – zwolnienia z obowiązku 

• Art.47 – cofnięcie zezwolenia 

• Art.48 – wygaśnięcie zezwolenia 
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Odmowa wydania zezwolenia 

• Art.46 – 

• 1. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia 

na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy 

zamierzony sposób gospodarowania odpadami: 

• mógłby powodować zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi lub dla środowiska; 

• jest niezgodny z planami gospodarki odpadami; 

• jest niezgodny z przepisami prawa 

miejscowego. 
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Zezwolenia – zwolnienia  

z obowiązku posiadania 

• Art. 45 – wyliczenie zamknięte  

• 1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na 

zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

zwalnia się  (m.in.) : 

• nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów 

• podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrow. 

• wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, 

niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w 

miejscu ich wytworzenia 

• niektóre rodzaje odzysku (rozporządzenie) 
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Zezwolenia – zwolnienia  

z obowiązku posiadania 

• władający nieruchomością, który zbiera odpady  

komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości 

• wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady 

zbiera w miejscu ich wytworzenia 

• osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne 

• osoba władająca powierzchnią ziemi, na której są stosowane 

komunalne osady ściekowe 

• Podmioty zwolnione – obowiązek posiadania wpisu do 

rejestru (art.50 ust.1 pkt.5 – także transportujący odpady, 

sprzedawcy, pośrednicy); wyjątek – ostatnie dwa punkty 
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Zezwolenia – przepisy przejściowe 

• Art. 232.  

• 1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na 

odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych stają się 

odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i 

zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu 

przepisów niniejszej ustawy. 

• 2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na 

odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują 

ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak 

niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 
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Ewidencja odpadów 
• Art. 66.  

• 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do 

prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i 

jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem 

odpadów .. 

• Przeniesienie odpowiedzialności przez wytwórcę 

– podmiot przejmujący odpowiedzialność (ust.2) 

• Wyłączenia obowiązku  - ust.4 (m.in. Wytwórca 

odpadów komunalnych)  
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Dokumenty ewidencji 
• Art. 67.  

• Ust.1 pkt 1 - w przypadku posiadaczy odpadów: 

• karta przekazania odpadów, 

• karta ewidencji odpadów, 

• karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 

• karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektron., 

• karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

• Ust.1 pkt.2 - w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika 

w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów – 

karty ewidencji odpadów niebezpiecznych. 
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Obowiązki nakładane na sprawcę 
(art.101.1) 

• Dotyczą „odpadów z wypadku” 

• Obejmują - gospodarowanie odpadami , 

ewentualnie także przekazanie wskazanemu 

posiadaczowi odpadów 

• Nakładane z urzędu decyzją starosty (właściwość - 

miejsce powstania odpadów) 

• Na sprawcę wypadku 

• Jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska 
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Terminy – „sprawca”, „wypadek” 

• Terminy w ustawie o odpadach niedookreślone, 

wyjątek art. 101.2 

• Ust. 2 - W przypadku odpadów z wypadków 

powodujących zanieczyszczenie morza za sprawcę 

wypadku uważa się armatora statku, który 

spowodował powstanie odpadu, o ile statek jest 

znany. 

• W innych przypadkach – bezpośredni sprawca czy 

ewentualnie podmiot, na którego zlecenie działa? 
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Zagospodarowanie przez organ 
(art.101.5) 

• Organ właściwy do wydania decyzji (nakładającej 

obowiązki) dokonuje gospodarowania odpadami z 

wypadków, jeżeli: 

• nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego 

dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z 

wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna , 

lub 

• konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie 

tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia 

nieodwracalnych szkód w środowisku. 
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Koszty zagospodarowania przez 

organ (art. 101.6) 

• W przypadku –  

• braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku albo  

• bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy wypadku  

• koszty gospodarowania odpadami z wypadków,  

• z wyjątkiem kosztów gospodarowania odpadami z 

wypadków powodujących zanieczyszczenie morza,  

• są pokrywane, na wniosek odpowiednio starosty lub 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

• ze środków finansowych wojewódzkiego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
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FORMUŁY 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

• ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA 

(WYKROCZENIOWA) – dział IX rozdz.1 

• ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 

• Sankcyjne decyzje wstrzymujące 

• Sankcyjne decyzje pozbawiające 

• Administracyjne kary pieniężne 

• INSTYTUCJA ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ 
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Sankcyjne decyzje wstrzymujące 

• Dział II rozdz.11 – art. 32 

• 1. Wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska może, w drodze decyzji  

(z urzędu) , kierując się stopniem 

zagrożenia dla środowiska, życia lub 

zdrowia ludzi, wstrzymać działalność 

posiadacza odpadów w przypadku 

naruszenia: 

 

© MAREK GÓRSKI 75 



• hierarchii sposobów postępowania z odpadami, 

polegającego na niewysegregowaniu odpadów nadających 

się do odzysku spośród odpadów przeznaczonych do 

unieszkodliwiania, wbrew art. 18 ust. 7; 

• zakazu dotyczącego postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi (art. 21 – zakaz mieszania); 

• zakazów określonych w art. 23 ust. 2 i 3 (zakazy 

zbierania); 

• obowiązku określonego w art. 27 ust. 2 (przekazanie 

posiadaczowi legalnemu); 

• wymagań dotyczących eksploatacji instalacji lub urządzeń 

do przetwarzania odpadów (art. 29 ust. 2); 

• zakazu przetwarzania odpadów poza instalacjami lub 

urządzeniami (art. 30 ust. 1). 
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Sankcyjne decyzje wstrzymujące 

TRYB WSTRZYMYWANIA 

• Decyzje podejmowane z urzędu 

• Na wniosek posiadacza  możliwe   

ustalenie terminu usunięcia naruszeń 

• Po ustaniu przyczyny decyzją zgoda na wznowienie 

działalności 

• Możliwe nadanie rygoru natychmiastowej 

wykonalności 
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Sankcyjne decyzje pozbawiające 

• Dział IV rozdz. 1 – art. 47 

• 1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał 

zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie 

na przetwarzanie odpadów,  narusza przepisy 

ustawy w zakresie działalności objętej 

zezwoleniem lub  działa niezgodnie z wydanym 

zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do 

niezwłocznego zaniechania naruszeń, 

wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości. 

• Marszałek – zadanie z zakresu admin.rządowej 
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• 2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, mimo 

wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub 

działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, 

właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze 

decyzji, bez odszkodowania. 

• 3. Cofnięcie zezwolenia powoduje zakończenie 

działalności objętej tym zezwoleniem. 

• Postępowanie wszczynane urzędu, możliwy rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

• Po cofnięciu 2 lata karencji. 
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Karencja 

Art. 47 ust. 7 

Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie 

odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień 

wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu 

zezwolenia, o której mowa w ust. 2, a nie 

minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu 

zezwolenia stała się ostateczna.  
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Administracyjne kary pieniężne 

Dział X rozdz.2 

• Kompetencja wojewódzkiego inspektora o.ś. 

• Przyczyny –  

• popełnienie czynów określonych w art. 194 ust.1 

• transport odpadów bez uzyskania zezwolenia na 

transport odpadów lub wpisu do rejestru  

(art.195.1) 

• niezłożenie wymaganego sprawozdania  

(art.200) 
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