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NOWE PODMIOTY 

 sprzedawca odpadów („dealer”) rozumie się przez to 

podmiot, który nabywa  a następnie zbywa odpady, we 

własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje 

odpadów fizycznie w posiadanie

 pośrednik w obrocie odpadami („broker”) - rozumie się 

przez to każdego kto organizuje przetwarzanie odpadów w 

imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie 

obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie



Sprzedawca i pośrednik w obrocie odpadami nie 

przejmują  odpowiedzialności, jeżeli nie są posiadaczami 

tych odpadów.

Pośrednik i sprzedawca



Określenie kryteriów i procedur:

Uznania za produkt uboczny – dotyczy procesów 

produkcyjnych (nie dochodzi do wytworzenia odpadów)

Utraty statusu odpadów – dotyczy odzysku odpadów 

powodującego wytworzenie produktu (zakończenie bytu 

odpadów)



Regulacja wprowadzona zostanie przez nową ustawę

Substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu 

produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich 

produkowanie, mogą być uznane za produkt uboczny, a nie 

za odpady, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki:

 dalsze wykorzystywanie substancji lub przedmiotu 

jest pewne;

 dana substancja lub przedmiot mogą być 

wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego 

przetwarzania innego niż normalna praktyka 

przemysłowa;

Uznanie za produkty uboczne (1)



 dana substancja lub przedmiot są produkowane jako 

integralna część procesu produkcyjnego; oraz

 dana substancja lub przedmiot spełniają wszelkie 

istotne wymagania (również prawne) w zakresie 

produktu, ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi dla 

określonego zastosowania i wykorzystanie to nie 

prowadzi do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na 

środowisko lub zdrowie ludzi.

Wszystkie cztery warunki muszą być spełnione łącznie.

Minister właściwy ds. środowiska może w rozporządzeniu  określić 

szczegółowe wymagania uznania za produkt uboczny 

Uznanie za produkty uboczne (2)



Procedura

Wytwórca przedmiotu lub substancji będzie obowiązany do 

przedłożenia marszałkowi województwa (właściwemu ze 

względu na miejsce ich wytwarzania) zgłoszenia uznania 

przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny 

następuje, jeżeli marszałek województwa w terminie 3 miesięcy 

od dnia otrzymania zgłoszenia nie wyrazi sprzeciwu, w drodze 

decyzji

Uznanie za produkty uboczne ( 5)



Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, gdy 

zostały poddane procesowi odzysku, w tym recyklingu, i 

łącznie spełniają następujące kryteria:

 substancja lub przedmiot jest powszechnie 

stosowana do konkretnych celów;

 istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów 

bądź popyt na nie;

Utrata statusu odpadów (1)



 dana substancja lub przedmiot spełniają 
wymagania techniczne dla konkretnych celów 
oraz wymagania obowiązujących przepisów i 
norm mających zastosowanie do produktów; 
oraz

 zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie 
prowadzi do ogólnie niekorzystnych skutków
dla środowiska lub zdrowia ludzkiego

oraz wymagania określone w odpowiednich przepisach 
prawa Unii Europejskiej.

Utrata statusu odpadów następuje poprzez proces 
odzysku

Utrata statusu odpadów (2)



Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 
marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, 
kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami 
na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE –obowiązuje od 9 października 2011 
r.

Rozporządzenie dotyczy złomu:

 żelaza 

 stali  

 aluminium, w tym również złomu stopów aluminium

Rozporządzenie Rady (UE) nr 

333/2011



Rozporządzenie Komisji Nr 1179/2012 z dnia 10 

grudnia 2012 r. ustanawiające kryteria określające, 

kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na  

podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/98/WE – stosuje się od 11 czerwca 2013 r.

Rozporządzenie Rady (UE) Nr 

1179/2012



odpady komunalne – rozumie się przez to 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 zmieszanymi 

odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane 

czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w 

sposób znaczący ich właściwości

Odpady komunalne



Odzysk 

ODZYSK – rozumie się przez to proces, którego głównym 

wynikiem jest to, że odpady służą użytecznemu 

zastosowaniu, przez zastąpienie materiałów, które zostałyby 

zastosowane, lub w wyniku którego odpady są 

przygotowywane do takiego zastosowania – w danym 

zakładzie lub ogólnie w gospodarce



Odzysk

Kategorie odzysku:

 przygotowanie do ponownego użycia 

 recykling 

 inne metody odzysku (w tym odzysk energii)



Recykling –nowa ustawa

RECYKLING - rozumie się przez to odzysk, w ramach którego 

odpady są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub 

substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych 

celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału 

organicznego (recykling organiczny)

nie obejmuje 

odzysku energii

ponownego przetwarzania na materiały, które mają być 

wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk



Inny odzysk

Inne metody odzysku – brak odrębnej definicji. Inne metody 

odzysku oznaczają każdy proces spełniający wymogi definicji 

odzysku, ale niespełniający szczególnych wymogów 

dotyczących przygotowania do ponownego użycia lub 

recyklingu.

Również procesy przygotowujące do odzysku



Usunięcie z załącznika określającego procesy odzysku 

procesów R14 i R15

Przepis przejściowy

Określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku 

R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, 

R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy

Została zachowana możliwość odzysku określonych odpadów 

poza instalacjami i urządzeniami – w procesach R3, R5, R11 i 

R12

Procesy odzysku



Unieszkodliwianie –nowa ustawa

Unieszkodliwienie: 

Wszelkie procesy przetwarzania odpadów, które nie 

spełniają kryteriów definicji odzysku, są domyślnie 

kwalifikowane jako unieszkodliwianie



 zapobieganie powstawaniu odpadów

 przygotowywanie do ponownego użycia

 recykling

 inne procesy odzysku 

 unieszkodliwianie

Hierarchia w ustawie z 14 grudnia 2012 r.



Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić 

wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie 

podmiotom, które posiadają:

zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów, lub 

decyzje na podstawie odrębnych przepisów (koncesję na 

podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, 

decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych) lub 

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  lub 

wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5

– chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu 

do rejestru

Przekazanie odpadów – art. 27



wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 

1 pkt 5 (na wniosek):

a) posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie 

odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów (z wyjątkiem os. fiz. I j.org. 

wykorzystujących odpady na potrzeby własne i 

władającego nieruchomością, na kt. są stosowane 

k.o.ś.) –zwolnienia określi Min. Gospodarki

b) transportujący odpady, 

c) sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami    

Przekazanie odpadów



Przekazanie odpadów następnemu posiadaczowi odpadów, 

który posiada w.wym. decyzję albo wpis do rejestru w 

zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, 

przenosi odpowiedzialność za gospodarowanie 

odpadami, z chwilą ich przekazania, na tego następnego 

posiadacza odpadów

Przekazanie odpowiedzialności



Transportujący odpady, sprzedawca odpadów oraz pośrednik w 

obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za 

gospodarowanie odpadami.

Przekazanie odpowiedzialności



W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze 

wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie 

odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz 

jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli 

podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w 

sposób zgodny z niniejszą ustawą

Przekazanie odpowiedzialności



Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne

 Wytwórca odpowiada za te odpady do momentu 

unieszkodliwienia tych odpadów w spalarni odpadów 

niebezpiecznych

Potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności  jest dokument 

potwierdzający unieszkodliwienie (DPU) – wydawany na 

podstawie art. 95 ust. 4

Przekazanie odpowiedzialności



W zakresie wytwarzania odpadów:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  (pow. 1 Mg 
niebezpiecznych lub 5 tys. Mg innych niż niebezpieczne w 
związku z eksploatacją instalacji)

Pozwolenie zintegrowane

Wymagania dla tych decyzji określa wyłącznie ustawa POŚ.

Nie ma:

Informacji o wytwarzanych odpadach  oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami

Decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi

Decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami

Decyzje - wytwarzanie odpadów



 Decyzje

zatwierdzające program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi

zatwierdzające program gospodarki odpadami

wygasają z dniem wejścia w życie nowej ustawy

Uwaga: zawarta w tych decyzjach część dotycząca zbierania 

odzysku lub unieszkodliwiania zachowuje ważność na czas, na 

jaki decyzje te zostały wydane, nie dłużej niż przez 2 lata

Informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na 

podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z 

dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach

Decyzje - wytwarzanie odpadów



 Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie 

przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia 

(art. 41 ust. 1 nowej ustawy o odpadach). 

 Działalność:

- transportującego odpady

- sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami

wymaga uzyskania wpisu do rejestru (po jego utworzeniu)

Zezwolenia



Możliwość uzyskania jednego zezwolenia na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów na wniosek posiadacza 

odpadów prowadzącego działalność wymagającą 

uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu 

różnych przedsięwzięć, organem właściwym do wydania 

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest 

marszałek województwa 

Zezwolenia



Właściwość organów (miejscowa)

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ 

właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania 

lub przetwarzania odpadów

Zezwolenia



Właściwość organów (rzeczowa):

I. r.d.o.ś. – dla terenów  zamkniętych

II. marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych 
odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu 
terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość 
umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie 
mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność 
wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych;

III. starosta – w pozostałych przypadkach

Zezwolenia



Wymagania dla wniosku i zezwolenia na zbieranie –

analogiczne do dotychczasowych, dodatkowo:

szczegółowy opis stosowanej metody lub metod 

zbierania odpadów

opis czynności podejmowanych w ramach 

monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem;

opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku 

zakończenia działalności objętej zezwoleniem i 

związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność 

ta była prowadzona

Zezwolenie na zbieranie odpadów



Pełną zawartość :

 wniosku posiadacza odpadów o wydanie zezwolenia 

na zbieranie odpadów - określa art. 42 ust. 1, 

 zezwolenia na zbieranie odpadów – określa art. 43 ust. 

1 

Zezwolenie na zbieranie odpadów



W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile został nadany; 

2) rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju 
magazynowanych odpadów;

5) opis metody lub metod zbierania odpadów;

6) dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego 
specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba 
zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska;

7) wymagania wynikające z przepisów odrębnych;

8) czas obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie na zbieranie odpadów



Wymagania dla wniosku i zezwolenia na przetwarzanie –

analogiczne do dotychczasowych, dodatkowo:

określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów 

poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku 

przetwarzania w okresie roku

szczegółowy opis stosowanej metody lub metod 

przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu 

przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, 

oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej 

mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w 

uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy 

przerobowej

Zezwolenie na przetwarzanie



opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku 

zakończenia działalności objętej zezwoleniem i 

związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność 

ta była prowadzona;

określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów 

niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości 

kalorycznej oraz maksymalnej zawartości 

zanieczyszczeń, w szczególności PCB, 

pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali 

ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji 

do termicznego przekształcania odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie



Dodatkowe wymagania dla zakaźnych odpadów 

medycznych i weterynaryjnych oraz z przemysłu 

dwutlenku tytanu

Informacje wymagane na podstawie odrębnych 

przepisów

Zezwolenie na przetwarzanie



Pełną zawartość :

 wniosku posiadacza odpadów o wydanie zezwolenia 

na przetwarzanie - określa art. 42 ust. 2, 

 zezwolenia na przetwarzanie– określa art. 43 ust. 2 

Zezwolenie na przetwarzanie



W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się (1):

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON 
posiadacza odpadów, o ile został nadany; 

2) rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i 
powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku (lub 
cała ilość – jeżeli na krócej niż rok);

3) miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania 
odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z 
załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu 
technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej 
instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach –
także godzinnej mocy przerobowej;

4) dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga 
tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub 
potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi 
lub środowiska;

Zezwolenie na przetwarzanie



W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się (2):

potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub 
środowiska;

5) miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj 
magazynowanych odpadów;

6) minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich 
najniższą i najwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalną 
zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, 
pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich 
– w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów;

7) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 – w przypadku 
instalacji lub urządzeń do unieszkodliwiania zakaźnych 
odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych;

8) informacje wynikające z przepisów odrębnych;

9) czas obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie na przetwarzanie



W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów można określić:

 warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych 

oraz czas ich utrzymywania (uzasadnione względami 

technologicznymi)

 warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych na 

czas potrzebny do rozruchu instalacji i osiągnięcia mocy 

przerobowych, nie dłużej niż na rok

Zezwolenie na przetwarzanie



załączniki, jakie należy dołączyć do odpowiedniego 

wniosku:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile była 

wymagana

świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika 

odpowiednio spalarni lub współspalarni albo 

składowiska odpadów w zakresie gospodarowania 

odpadami

dodatkowe dokumenty wymagane dla przetwarzania 

zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych 

dotyczących unieszkodliwiania, o których mowa w art. 

95 ust. 10.

Zezwolenia



Odmowa i cofnięcie zezwolenia – na dotychczasowych 
zasadach (art46 i 47).

Wygaśnięcie zezwolenia (art. 48):

 po upływie czasu, na jaki zostało wydane;

 jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności 
objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało 
się bezprzedmiotowe;

 na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;

 jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności 
objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym 
zezwolenie stało się ostateczne;

 jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności 
objętej zezwoleniem przez 2 lata

Zezwolenia



Zezwolenia dotychczasowe zachowują moc na czas na jaki 

zostały wydane , nie dłużej niż:

Na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie – 2 lata (również 

ta część tzw. decyzji łącznych)

Na transport – do czasu upływu terminu na złożenie wniosku 

o wpis do rejestru lub uzyskania takiego wpisu

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia 

zintegrowane obejmujące wytwarzanie odpadów i 

gospodarowanie – na czas na jaki zostały wydane, z tym, iż w 

przypadku zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na 

inne niż niebezpieczne należy je dostosować w ciągu 2 lat

Zezwolenia – przepisy przejściowe



Art. 233

Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie 

przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na 

jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu 

terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego 

rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie 

wcześniejszym.

Do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są 

obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów 

lub wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę na 

podstawie przepisów dotychczasowych.

Zezwolenia – przepisy przejściowe



Nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów 

- zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci 

zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i 

opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych 

artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania 

odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, 

urzędach i instytucjach przez podmiot prowadzący działalność 

inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania 

odpadami

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia



Podmiot prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie 

zbierania odpadów jest zwolniony z obowiązku:

uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów

wpisu do rejestru

prowadzenia ewidencji i składania sprawozdań

Warunek:

Podmiot jest obowiązany posiadać umowę zawartą w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z posiadaczem 

odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów 

lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dotyczącą co 

najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia



osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące 

przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby 

własne

osoba władająca powierzchnią ziemi, na której są 

stosowane komunalne osady ściekowe w celach 

rolniczych i do upraw roślin

podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego

składowanie w składowiskach podziemnych, (wymagana 

koncesji na podstawie Prawa geologicznego i 

górniczego)

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia



posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania decyzji 
zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi 
lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, o których  mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o 
odpadach wydobywczych;

posiadacz odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, 
niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich 
wytworzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 
wykonawczych

posiadacz odpadów, którzy poddaje odzyskowi odpady zgodnie z 
wymaganiami określonymi w przepisach w przepisach 
wykonawczych

władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, 
wytwarzane na terenie tej nieruchomości;

wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w 
miejscu ich wytworzenia.

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia



Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów 
lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z 
obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na 
prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie 
na wytwarzanie odpadów - z tym, że jest obowiązany 
uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla 
wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów 
lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów

W takim przypadku pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia 
na przetwarzanie

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia



Rejestr  obejmuje m.in. :

podmioty wprowadzające opakowania, produkty 

w opakowaniach, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, pojazdy oraz gospodarujące odpadami z nich 

powstającymi, organizacje odzysku

podmioty gospodarujące odpadami

Jest to połączenie rejestrów funkcjonujących na podstawie ustawy o 

odpadach (z ich rozszerzeniem) oraz na podstawie odrębnych ustaw 

Rejestr



Marszałek województwa prowadzi rejestr 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty

w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Marszałek województwa dokonuje wpisu do 

rejestru na wniosek lub z urzędu

Rejestr stanowić będzie integralną część Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami.

Rejestr



 Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje 

podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o 

nadanym numerze rejestrowym.

 Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy 

indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami.

 Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta 

oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta

Rejestr



 W zasadzie w zakresie ewidencji odpadów do nowej ustawy o 

odpadach zostały przeniesione rozwiązania przyjęte w art. 

36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

 Dodatkowo ewidencję mają prowadzić sprzedawcy i 

pośrednicy w obrocie odpadami niebezpiecznymi.

 Dodano doprecyzowania, np. zbiorcze karty przekazania 

odpadów oraz wpisy do kart ewidencji odpadu mają być 

dokonywane niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, 

którego dotyczą.

Ewidencja odpadów



Ewidencję odpadów jest obowiązany 

prowadzić:

 posiadacz odpadów (transportujący odpady 

jest posiadaczem)

 sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie 

odpadami niebędący posiadaczami odpadów

Ewidencja odpadów



Zwolnienia i uproszczona ewidencja odpadów –

na analogicznych zasadach jak obecnie

Dodatkowo zwolnienie dla podmiotów prowadzących tzw. 

nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania 

odpadów .

Ewidencja odpadów



Uwaga:

Nowa ustawa nie zawiera zwolnienia z obowiązku 

prowadzenia ewidencji władającego powierzchnią 

ziemi, na której są stosowane komunalne osady 

ściekowe  (podlega ewidencji uproszczonej).

Ewidencja odpadów - zwolnienia



Art. 236. 

Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się 

przepisy dotychczasowe, z tym, że obowiązują już nowe 

zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji (wymienione w 

art. 66 ust. 4).

Ewidencja – przepisy przejściowe



W ustawie zostaną wprowadzone dwa rodzaje sprawozdań:

 o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami 

z nich powstającymi

 o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Sprawozdania



Termin składania rocznych sprawozdań – do dnia15 marca  za  

poprzedni rok kalendarzowy

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności 

przedsiębiorca sporządza i składa  roczne sprawozdania w 

terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej 

działalności

Adresat – marszałek województwa właściwy odpowiednio 

ze względu na miejsce działalności lub miejsce siedziby lub 

zamieszkania

Sprawozdania



Sposób składania

Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wypełnienie 

elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie 

internetowej, za pośrednictwem indywidualnego konta.

Przepisy przejściowe stanowią, że BDO ma powstać w 

okresie do 36 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, do 

tego czasu sprawozdania składa się sposobem 

tradycyjnym. 

Sprawozdania



Art. 237 

Za lata 2012  - 2014 sprawozdania, w tym zbiorcze 

zestawienia danych, o których mowa w art. 37 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach sporządza się i 

składa, stosując przepisy dotychczasowe

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w 

sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do 

sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 

Nr 249, poz. 1674) 

Sprawozdania – przepisy przejściowe



Za niesporządzenie i nieprzekazanie zbiorczych zestawień 

danych lub nieterminowe wykonanie tego obowiązku lub 

niezgodnie ze stanem rzeczywistym  za lata 2012 – 2014  -

administracyjna kara pieniężna , o której mowa w art. 200:

500 zł i określenie w decyzji o wymierzeniu kary terminu 

przekazania sprawozdania

2000 zł za nieprzekazanie sprawozdania w terminie z decyzji 

Administracyjną karę pieniężną wymierza wioś, łączna 

wysokość kar za dany rok kalendarzowy nie może 

przekroczyć 8.500 zł. 

Sprawozdania – przepisy przejściowe



Przepisy dotyczące składowania odpadów w nowej ustawie o 

odpadach będą stanowiły w większości kontynuację 

dotychczasowych rozwiązań, z przeniesieniem do ustawy 

części rozwiązań  obecnie funkcjonujących w przepisach 

wykonawczych (zwłaszcza kryteria i procedury dopuszczania 

do składowania).

Składowanie odpadów



Składowisko odpadów prowadzi zarządzający składowiskiem 

odpadów.

Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje wszystkie działania 

podejmowane w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej dotyczące 

funkcjonowania składowiska odpadów, w tym monitoring 

składowiska odpadów.

Zarządzający składowiskiem odpadów ponosi 

odpowiedzialność za całokształt działalności 

składowiska odpadów i jest obowiązany do 

realizacji wszystkich obowiązków wynikających 

z obowiązujących przepisów i decyzji

Prowadzenie składowiska



Składowisko jest przeznaczone do składowania odpadów: 

 Zakaz magazynowania odpadów na  składowisku odpadów 

(zakaz dotyczy obiektu czyli kwater, a nie całej działki, na 

której jest składowisko) 

 Zakaz zbierania lub przetwarzania odpadów na 

składowisku odpadów w inny sposób niż składowanie 

odpadów, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach 

wykonawczych



przedeksploatacyjną – okres poprzedzający uzyskanie 

pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję 

prowadzenia składowiska odpadów;

eksploatacyjna – okres od dnia uzyskania pierwszej 

ostatecznej decyzji  zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji 

składowiska odpadów;

poeksploatacyjna – okres 30 lat liczony od dnia zakończenia 

rekultywacji składowiska odpadów.

Fazy składowiska



UWAGA

Dzień zakończenia rekultywacji składowiska odpadów 

jest równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska.

W ustawie z 2001 r. była to data zaprzestania 

przyjmowania odpadów do składowania na składowisku 

odpadów, określona w zgodzie na zamknięcie składowiska 

odpadów lub jego wydzielonej części 

Data zamknięcia składowiska



Wprowadzenie obowiązku posiadania przez 

zarządzającego składowiskiem odpadów tytułu prawny 

do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko 

odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami 

związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie 

obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

nie stosuje się do zarządzającego składowiskiem 

odpadów istniejącym w dniu wejścia w życie ustawy, 

który w dniu wejścia w życie nowej ustawy o 

odpadach  nie posiada tytułu prawnego do całej 

nieruchomości,

Tytuł prawny



Art. 127. Przed rozpoczęciem prowadzenia składowiska 

odpadów zarządzający musi uzyskać kolejno:

 pozwolenie zintegrowane albo zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów;

 pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów;

 decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska 

odpadów

Decyzje związane z prowadzeniem składowiska



Zarządzający składowiskiem odpadów  istniejącym przed 

dniem wejścia w życie nowej ustawy jest obowiązany złożyć 

wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję 

prowadzenia składowiska odpadów w terminie dwóch lat od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – jeśli tego nie zrobi 

dotychczasowa decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji 

wygasa .

Przepis przejściowy



Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do 

ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia 

negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w 

związku z prowadzeniem składowiska odpadów

Zabezpieczenie roszczeń



W przypadku stwierdzenia, że nie usunięto w wyznaczonym 

terminie negatywnych skutków w środowisku powstałych w 

wyniku prowadzonej działalności, organ właściwy do wydania 

decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 

odpadów orzeka o przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia 

w wysokości niezbędnej do usunięcia tych skutków.

Zabezpieczenie roszczeń



Jeżeli zarządzający składowiskiem odpadów 

 usunął negatywne skutki w środowisku powstałe w wyniku 

prowadzonej działalności lub 

 skutki takie nie wystąpiły, 

po wydaniu decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu decyzji 

zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, 

organ właściwy do wydania tej decyzji orzeka, na wniosek 

zarządzającego składowiskiem odpadów, o zwrocie 

ustanowionego zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczeń



Zatwierdzenie wysokości i formy zabezpieczenia 

roszczeń następuje w decyzji zatwierdzającej instrukcję 

prowadzenia składowiska odpadów. 

Zabezpieczenie roszczeń



Na zarządzającym składowiskiem odpadów ciąży obowiązek: 

ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie później niż 3 

miesiące od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca instrukcję 

prowadzenia składowiska odpadów stała się ostateczna.

utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia roszczeń 

przez okres zarządzania przez niego składowiskiem 

odpadów.

Zabezpieczenie roszczeń



 Fundusz rekultywacyjny służy  gromadzeniu środków 

pieniężnych na realizację obowiązków związanych z 

zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem. 

 Środki powinny być odprowadzane na fundusz w wysokości 

wystarczającej do pokrycia kosztów prowadzenia, w tym 

zamknięcia i rekultywacji, oraz nadzoru, w tym monitoringu 

składowiska odpadów.

Fundusz rekultywacyjny



Zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz 

rekultywacyjny z dniem rozpoczęcia przyjmowania odpadów 

na składowisko odpadów.

Fundusz rekultywacyjny



W przypadku gdy w dniu wejścia w życie nowej ustawy o 

odpadach składowiskiem odpadów zarządza gminna 

jednostka sektora finansów publicznych, gmina jest 

obowiązana dostosować się do wymagań, o których mowa w 

art. 135, w terminie roku od dnia wejścia w życie tej  ustawy –

tj.:

utworzyć podmiot niebędący taką jednostką lub 

powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego 

gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu 

jednostką sektora finansów publicznych 

Przepis przejściowy 



Uruchomienie środków

 Z dniem, gdy decyzja o wyrażeniu zgody na zamknięcie 

składowiska odpadów albo decyzja o zamknięciu składowiska 

odpadów stała się ostateczna, zarządzający składowiskiem 

odpadów może przeznaczyć środki zgromadzone na 

funduszu rekultywacyjnym na realizację obowiązków 

związanych z zamknięciem, rekultywację i nadzorem.

Fundusz rekultywacyjny



Zarządzający składowiskami odpadów są obowiązani 

utworzyć fundusz rekultywacyjny w terminie 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach.

Ustanowione przed dniem wejścia w życie ustawy 

zabezpieczenia roszczeń dla istniejących składowisk 

odpadów staną się zabezpieczeniami roszczeń wymaganymi 

na podstawie nowej ustawy.

Przepisy przejściowe 
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