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Zmiany w prawie –

nowa ustawa o odpadach



Zagadnienia

• Najważniejsze różnice w stosunku do ustawy           

z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach,

• Aktualne regulacje w zakresie składowania 

odpadów



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach to 

transpozycja Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia                   

19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy tzw. dyrektywy 

ramowej



Za najważniejsze cele wprowadzenia nowej regulacji 

można więc uznać: 

• wyjaśnienie kluczowych pojęć, takich jak odpad, odzysk 

i unieszkodliwianie, 

• wzmocnienie środków koniecznych do przeciwdziałania 

powstawaniu odpadów, 

• wprowadzenie podejścia uwzględniającego cały cykl 

życia produktów i materiałów, a nie tylko fazę

odpadu, 

• skupienie się na zmniejszaniu oddziaływania na 

środowisko, jakie wywiera wytwarzanie odpadów 

i gospodarowanie nimi, 

• podniesienie wartości ekonomicznej odpadów, 

• zachęcenie do poddawania odpadów odzyskowi oraz 

wykorzystywania odzyskanych materiałów w celu 

ochrony zasobów naturalnych, 

• uściślenie zasad sprawozdawczości i ewidencji. 



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.             
o odpadach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.   o 
odpadach

Ilość artykułów 80 253

konstrukcja Rozdziały (10) Działy (XI) i rozdziały

Art.1 1. Ustawa określa zasady postępowania 

z odpadami w sposób zapewniający 

ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

ochronę środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, a w 

szczególności zasady zapobiegania 

powstawaniu odpadów lub ograniczania 

ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, a także 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Ustawa określa środki służące 

ochronie środowiska, życia i zdrowia 

ludzi zapobiegające i zmniejszające 

negatywny wpływ na środowisko oraz 

zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania 

odpadów i gospodarowania nimi oraz 

ograniczające ogólne skutki 

użytkowania zasobów i poprawiające 

efektywność takiego użytkowania.

2. Przepisy ustawy nie naruszają 

postanowień działu II w tytule I ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150, z późn. zm

Brak określenia relacji z ustawą P.o.ś. 



Rozszerzenie w nowej ustawie zakresu przepisów, do 

których nie stosuje się ustawy: 

- gruntu w pierwotnym położeniu (w miejscu), w tym 

niewydobytej zanieczyszczonej gleby, i budynków 

trwale związanych z gruntem; 

- niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów 

występujących w stanie naturalnym, (…),

- wycofanych z użytku materiałów wybuchowych; 

- biomasy (..),

- osadów przemieszczanych w obrębie wód 

powierzchniowych (..),

- produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym 

produktów przetworzonych (…), 



Definicja pojęcia „odpady”- art. 3 ust. 1 pkt. 6 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

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” – nie 

zdefiniowane

• brak odesłania do wyliczenia kategorii (dawny załącznik 

nr 1)

• dookreślenie przez nowe konstrukcje prawne – pojęcie 

„produkt uboczny”, ustalenie warunków utraty statusu 

odpadu



Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów 

niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Art. 4 ust. 1 - Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie 

do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju 

odpadów, uwzględniając: 

• źródło ich powstawania 

• właściwości powodujące, że odpady są odpadami 

niebezpiecznymi (załącznik nr 3 do ustawy) 

• składniki odpadów (załącznik nr 4) 

• ust. 3 - Minister właściwy do spraw środowiska określi, 

w drodze rozporządzenia, katalog odpadów                     

z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze 

wskazaniem odpadów niebezpiecznych… 



Zgodnie z art. 10 ustawy, substancja lub przedmiot, 

powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego 

podstawowym celem nie jest ich produkowanie 

(wytwarzanie), mogą być uznane za produkt uboczny, 

a nie za odpady, jezeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

• dalsze wykorzystywanie danej substancji lub tego 

przedmiotu jest pewne, 

• dana substancja lub przedmiot mogą być

wykorzystywane bezpośrednio bez jakiegokolwiek 

dalszego przetwarzania innego niż normalna 

praktyka przemysłowa, 

Uznawanie za produkt uboczny 



• dana substancja lub przedmiot są produkowane jako 

integralna część procesu produkcyjnego, 

• dana substancja lub przedmiot spelniają wszystkie 

istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie 

produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia 

ludzi, dIa określonego ich wykorzystania 

i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych 

negatywnych oddziaływań na środowisko ani życie 

lub zdrowie ludzi. 



Możliwość dookreślenia wymagań 

Art. 11 ust. 6 

• Minister właściwy do spraw środowiska może określić,  

w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 

uznania przedmiotu lub substancji za produkt 

uboczny, kierując się względami ochrony 

środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz przepisami 

prawa Unii Europejskiej. 

Art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/2008 

• Na podstawie warunków określonych w ust. 1 można 

przyjąć środki określające kryteria, jakie muszą być 

spełnione, aby konkretne substancje lub przedmioty 

mogły być uznane za produkty uboczne, a nie za 

odpady 



Wymagania

Art. 11 ust. 1 - 3 

• Wytwórca substancji lub przedmiotu ma obowiązek 

przedłożenia marszałkowi (właściwemu ze względu na 

miejsce wytwarzania) zgłoszenia uznania przedmiotu lub 

substancji za produkt uboczny 

• Wymagania, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie –

ust. 2 

• Obowiązek dołączenia do zgłoszenia dowodów

potwierdzających spełnienie warunków, o których 

mowa w art. 10, oraz szczegółowych wymagań, o ile 

zostały określone (dowody – m.in. wyniki badań 

wykonanych przez akredytowane laboratorium) 



postępowanie z „produktami ubocznymi” 

Art. 13 

• Zakaz łącznego magazynowania produktów ubocznych     

i odpadów 

• Zakaz magazynowania produktów ubocznych                         

w miejscach przeznaczonych do magazynowania 

odpadów lub składowania odpadów, 

• Substancje lub przedmioty, które przestały spełniać 

warunki i wymagania – z mocy ustawy są 

przekwalifikowane do kategorii „odpadów”



Utrata statusu odpadu 

Utrata statusu odpadów może natomiast nastąpić, 

zgodnie z art. 14 ustawy, jeżeli na skutek poddania ich 

odzyskowi, w tym recyklingowi, łącznie spełniają one 

następujące warunki: 

• przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do 

konkretnych celów, 

• istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji bądź

popyt na nie, 

• dany przedmiot lub substancja spelniają wymagania 

zarówno techniczne dIa zastosowania do 

konkretnych celów, jak i okreslone w przepisach 

i normach mających zastosowanie do produktu, 

• zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi 

do negatywnych skutków dIa życia i zdrowia ludzi 

ani dIa środowiska. 



Dodatkowo muszą być spełnione wymagania określone 

w odpowiednich przepisach prawa UE. Przyjmuje je 

Komisja Europejska, zgodnie z tzw. procedurą regulacyjną

połączoną z kontrolą. J est ona uregulowana w Decyzji 

Rady 1999/468/WE w sprawie ustanowienia warunków 

wykonywania uprawnien wykonawczych (art. 5a ust. 1- 4 

oraz wart. 7 i 8). Dotychczas przyjęto dwa akty prawne 

w tej sprawie: 

• Rozporządzenie Rady 333/20111UE z 31 marca 2011 r. 

ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne 

rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE, , 

• Rozporządzenie Komisji 1179/2012/UE z 10 grudnia 2012 r. 

ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka 

szklana przestaje być odpadem na podstawie 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE. 



W sytuacji, gdy nie ustalono kryteriów na szczeblu 

wspólnotowym w ramach procedury, o której mowa 

w ust. 1, państwa członkowskie mogą decydować

odrębnie w każdym przypadku, czy dany odpad przestał

nim być, z uwzględnieniem odnośnego orzecznictwa. 

O decyzjach takich zawiadamiają Komisję. Trzeba 

przyjąć, że jest to obowiązek ministra. Oznacza to też, że 

nie można takich kryteriów ustanowié w drodze aktu 

generalnego - w przypadku Polski jest nim ustawa lub 

rozporządzenie. Innymi slowy, w sytuacji braku kryteriów 

wspólnotowych każda sprawa może być rozpatrywana 

indywidualnie przy wydawaniu stosownych decyzji 

administracyjnych (np. pozwolenia zintegrowanego czy 

innej decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami). 



Klasyfikacja odpadów do kategorii niebezpiecznych

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

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.



Inne rodzaje odpadów 

Oprócz "odpadu" oraz "odpadu niebezpiecznego" ustawa 

definiuje kilkanaście różnych rodzajów odpadów, a 

mianowicie: 

 bioodpady, 

 komunalne osady sciekowe, 

 odpady komunalne, 

 odpady medyczne, 

 odpady obojętne, 

 odpady ulegające biodegradacji, 

 odpady weterynaryjne, 

 odpady zielone, 

 odpady z wypadków, 

 oleje odpadowe, 

 odpady zawierające PCB (definicja PCB)

W dziale VII ustawy przedstawione są szczególne zasady gospodarowania 

niektórymi rodzajami odpadów 



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 



wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego, 

• którego działalność lub bytowanie powoduje 

powstawanie 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; 



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 

posiadaczem odpadów znajdujących się na 

nieruchomości; 

sprzedawca odpadów – 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; 

nowa



pośrednik w obrocie odpadami – rozumie się przez to 

• każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w 

imieniu innych podmiotów, 

• w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów 

fizycznie w posiadanie; 

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) 



gospodarka odpadami – rozumie się przez to wytwarzanie 

odpadów i gospodarowanie odpadami 

• (obejmuje też zapobieganie powstawaniu odpadów) 

• 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



zapobieganie powstawaniu odpadów – rozumie się przez 

to środki zastosowane w odniesieniu do produktu, 

materiału lub substancji, zanim staną się one 

odpadami, zmniejszające: 

• ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub 

wydłużenie okresu dalszego używania produktu, 

• ngatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na 

środowisko i zdrowie ludzi lub 

• zawartość substancji szkodliwych w produkcie                           

i materiale; 

Pojęcie w ustawie i dyrektywie ramowej niedefiniowane

• Definicja – „wytwórca odpadów” 

• Wytwarzanie – działania wytwórcy skutkujące 

powstaniem odpadów 



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. 



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. 



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 zasadniczej 

zmiany charakteru i składu odpadów i nie powoduje 

zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe 

magazynowanie odpadów 

Selektywne zbieranie - rozumie się przez to  zbieranie,                  

w ramach którego dany strumień odpadów, w celu 

ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie 

odpady charakteryzujące się takimi samymi 

właściwościami i takim samym charakterem; 



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 

przetwarzanie – rozumie się przez to: 

procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 

przygotowanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie 



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 



Przygotowanie do ponownego użycia (regeneracja)

przygotowanie do ponownego użycia – rozumie się przez 

to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub 

naprawie, w ramach którego produkty lub części 

produktów, które wcześniej stały się odpadami, są 

przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie 

wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności 

wstępnego przetwarzania; 

Unieszkodliwianie odpadów 

(każdy) proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli 

wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji 

lub energii 



Recykling 

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), 

• ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego 

przetwarzania na materiały, które mają być 

wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania 

wyrobisk 



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) 



Hierarchia sposobów postępowania z odpadami

zmiana

Art. 17. 

Wprowadza się następującą hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowywanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie 



Art. 18. 

1. Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub  

mogące powodować powstanie odpadów, powinien 

takie działania planować, projektować i prowadzić 

przy użyciu takich sposobów produkcji lub form 

usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej 

kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub 

ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 

oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na 

środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, 

podczas i po zakończeniu ich użycia. 

2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, 

posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest 

obowiązany poddać odzyskowi. 



3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej 

kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich 

posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu 

recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn 

technologicznych lub nie jest uzasadnione                      

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych –

poddaniu innym procesom odzysku. 

4. Przez recykling rozumie się także recykling organiczny 

polegający na obróbce tlenowej, w tym 

kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej 

odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu 

w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu 

mikroorganizmów, w wyniku której powstaje 

materia organiczna lub metan; składowanie na 

składowisku odpadów nie jest traktowane jako 

recykling organiczny. 



5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe 

z przyczyn, o których mowa w ust. 3, posiadacz 

odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać. 

6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których 

unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe  

z przyczyn, o których mowa w ust. 3. 

7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których 

uprzednio wysegregowano odpady nadającesię do 

odzysku. 



Zasada bliskości 
Art. 20. 

1. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów 

ostępowania z odpadami, w pierwszej kolejności 

poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. 

Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich 

powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię 

sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą 

dostępną technikę lub technologię, o której mowa         

w art. 143 ustawy P.o.ś. do najbliżej położonych 

miejsc, w których mogą być przetworzone. 

3. Zakazuje się: 

• stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

• unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 

medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych 

poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone 



7. Zakazuje się przetwarzania: 

• zmieszanych odpadów komunalnych, 

• pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych, o ile są przeznaczone do 

składowania, 

• odpadów zielonych 

poza obszarem regionu gospodarki odpadami 

komunalnymi, na którym zostały wytworzone 

8. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki 

odpadami komunalnymi odpadów, o których mowa 

w ust. 7, wytworzonych poza obszarem tego 

regionu. 



Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi 

Rozdzial 4 "Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi" 

zawiera tylko jeden przepis - art. 21. 

Stanowi on odpowiednik art. 11 ust. 1-3 ustawy z 2001 r. 

Zwrócić można jednak uwagę na wprowadzenie 

wyraźnego zakazu mieszania odpadów z materią

niebędącą odpadem. Wynikało to również

z dotychczasowych przepisów, choć oczywiscie wyraźny 

zakaz jest bardziej czytelny. 



Zbieranie i transport odpadów 

Rozdzial 6 "Zbieranie i transport odpadów" zawiera art. 23 

i 24. Pierwszy z nich dotyczy zbierania i stanowi 

rozbudowany odpowiednik postanowień zawartych 

w rozdziale 2 ustawy z 2001 r. (art. 9, 10 i l3a). 

Zakaz zbierania poza miejscami wytworzenia odpadów 

obejmuje:

• pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile 

są przeznaczone do składowania, 

• komunalne osady ściekowe 

• oraz zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne. 

Natomiast poza obszarem RGOK-u, na którym zostały one 

wytworzone, nie wolno zbierać zmieszanych odpadów 

komunalnych ani odpadów zielonych. 



Z kolei art. 24 dotyczy transportu

Należy tu zwrócić uwagę na: 

• rozszerzenie zasad ogólnych związanych z transportem 

na wszystkie rodzaje odpadów (nie tylko 

niebezpieczne),

• rezygnację z odrębnego przepisu dotyczącego 

transportu odpadów komunalnych - obecnie 

szczegółowe rozwiązania w tej mierze wynikają

z postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, 

• wprowadzenie indywidualnych numerów rejestrowych 

oraz oznakowania pojazdów, 

• rozszerzenie prawodawczych kompetencji ministra -

nowy zakres aktu wykonawczego - m.in. 

znakowanie pojazdów. 



Magazynowanie odpadów - 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. 

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 



Usuwanie odpadów 

Rozdział 8 "Usuwanie odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub 

magazynowania" obejmuje jeden przepis (art. 26), 

stanowiący odpowiednik art. 34 ustawy z 2001 r. 

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłoczne-

go usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczo-

nego 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 (…) 



Przekazywanie odpadów i przenoszenie 

odpowiedzialności 

Rozdział 9 "składa się z art. 27 i 28. W części stanowią one 

odpowiednik postanowień zawartych w art. 25 i 33 ustawy 

z 2001 r. 

Wprowadzono tu nową listę rozstrzygnięć administracyj-

nych, uprawniających do przejmowania odpowiedzialności 

(art. 27 ust. 3), oraz uścislono zasady przejęcia 

odpowiedzialności w wypadku transportu odpadów (art. 27 

ust. 4). Doprecyzowano też moment przejęcia 

odpowiedzialności w wypadku zakaźnych odpadów 

medycznych lub weterynaryjnych (świadectwo 

unieszkodliwienia) - art. 27 ust. 5 i 6 - oraz określono 

sytuację sprzedawcy i pośrednika (art. 27 ust. 7). Ponadto 

uzależniono "wykorzystanie na potrzeby własne" od 

zapewnienia bezpieczeństwa (art. 27 ust. 8). 



Przetwarzanie odpadów 

Rozdzial 10 "Przetwarzanie odpadów w instalacjach i 

urządzeniach" obejmuje trzy przepisy (art. 29-31), które 

dotychczas znajdowały się w art. 13 ust. 1-5. 

Uwagę przykuwają nowe kody procesów odzysku (co 

wiąże się z rezygnacją z kodów Rl4 oraz RI5), całkowite 

wykluczenie możliwości dokonywania unieszkodliwiania 

poza instalacjami i urządzeniami (za wyjątkiem spalania 

odpadów ze względów bezpieczeństwa) oraz częściowo 

nowy podział kompetencji organów przy wydawaniu 

zezwolenia na spalanie odpadów - na terenach 

zamkniętych wydaje je RDOŚ. 



Plany gospodarki odpadami 

Dzial III "Plany gospodarki odpadami" zawiera siedem 

przepisów (art. 34-40), bez wyodrębnionych rozdziałów. 

Stanowi on odpowiednik postanowień zawartych w 

rozdziale 3 ustawy z 2001 r. 

Zwrócić trzeba uwagę na zamieszczenie w art. 35 definicji 

„regionu gospodarki odpadami komunalnymi" oraz 

„regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych", 

Zasadniczo treść artykułów dotyczących planów 

gospodarki odpadami nie uległa zmianie

Artykuł 38 ust.1 określa, że wraz z uchwaleniem 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik 

województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego 

wykonania. 



Wymagane uprawnienia oraz prowadzenie rejestru 

Dzial IV "Uprawnienia wymagane do gospodarowania 

odpadami oraz prowadzenie rejestru" (art. 41-65) obejmuje 

dwa rozdziały. 

Pierwszy - "Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie 

na przetwarzanie odpadów" - stanowi rozbudowany 

i zmieniony odpowiednik części postanowień zawartych 

w rozdziale 4 ustawy z 2001 r. 

Drugi rozdzial dotyczy rejestru. 



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.46 - Odmowa wydania zezwolenia 

Art.47 – cofnięcie zezwolenia 

Art.48 – wygaśnięcie zezwolenia 



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. 



Rejestr 

Jest to jeden z najobszrniejszych rozdziałów ustawy (art. 49-

65). Jego przepisy stanowią bardzo rozbudowany i zmieniony 

odpowiednik części postanowień zawartych w rozdziale 4 

ustawy z 2001 r. oraz rozwiązań zastosowanych w ustawach 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 

o bateriach i akumulatorach. 

Art.49 

1. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami .. 

2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na 

wniosek (art.50 – prowadzący określoną działalność, 

obowiązek) lub z urzędu (art.51 – na podstawie uzyskanych 

zgód), (opłata) 

Art.54 - Marszałek województwa (…) nadaje podmiotowi 

indywidualny numer rejestrowy (obowiązek posługiwania).



Rejestr - tworzenie 

Art.234 

1. Rejestr … tworzy się najpóźniej w terminie 36 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis 

do rejestru … są obowiązane do złożenia tego 

wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia 

rejestru. 

3. Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na 

podstawie przepisów dotychczasowych są 

wpisywane do rejestru … z urzędu. 



Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że nowy 

rejestr z założenia ma objąć wszystkie podmioty 

zawodowo uczestniczące w szeroko rozumianej 

gospodarce odpadami (łącznie z etapem poprzedzającym 

wytworzenie odpadów). 

Wyjątkiem są tu, oczywiście, podmioty objęte 

obowiązkiem uzyskania zezwolenia na zbieranie 

i przetwarzanie odpadów. Jest to takie samo rozwiązanie, 

jakie zastosowano w przepisach dotyczących zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii 

i akumulatorów. 

Rejestr w ustawie o odpadach z 2001 r. pełnił inne 

funkcje. Obejmował jedynie te podmioty, które 

przetwarzały, zbierały lub transportowały wskazane 

rodzaje odpadów. 



Ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Dzial V obejmuje dwa rozdziały - "Ewidencja odpadów"                            

i "Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz 

gospodarki odpadami". Pierwszy zawiera siedem przepisów 

(art. 66-72), które stanowią rozbudowany i zmieniony 

odpowiednik części postanowień zamieszczonych w rozdziale 

4 ustawy z 2001 r. Natomiast rozdział 2 obejmuje sześć 

artykulów (art. 73-78). Stanowią one względną nowość, bowiem 

dotychczas podobne rozwątzania zastosowano w przepisach 

szczególnych: 

- ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz  opłacie -

produktowej i opłacie depozytowej, 

- ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 

- ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

- ustawie  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

- ustawie o bateriach i akumulatorach. 



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) 

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. 



Baza danych o produktach i opakowaniach oraz                       

o gospodarce odpadami 

Art.79.1 - Tworzy się Bazę danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwaną 

dalej „BDO”. 

• Zakres gromadzonych informacji – ust.2 (w tym 

informacje objęte rejestrem – indywid.konta) 

• Administrator bazy – minister właśc.d/s środow., 

prowadzi i aktualizuje BDO marszałek 

• Podmioty uprawnione do dostępu – art.83.1 



Termiczne przekształcanie odpadów 

W Rozdziale 2 znajduje się kilkanaście przepisów (art. 

155-163) dotyczących termicznego przekształcania 

odpadów. Należy on do najobszerniejszych jednostek 

redakcyjnych ustawy. Przepisy te stanowią odpowiednik 

części postanowień zawartych w rozdziale 6 ustawy z 

2001 r. Sposród najważniejszych zagadnień warto 

wymienić: 

• wyraźne określenie, kto jest zarządzającym spalarnią

lub współspalarnią odpadów, 

• zmianę zasad kwalifikowania procesu termicznego 

przekształcania odpadów jako procesu Rl (odzysk) lub 

D10 (unieszkodliwianie, z wykorzystaniem dodatkowych 

przepisów zawartych w załączniku nr 1, 



• określenie zasad kwalifikowania odpadów jako 

odnawialnego zródła energii w rozumieniu 

przepisów energetycznych, 

• uwzględnienie potrzeby szerszej kontroli pochodzenia 

odpadów przez zarządzającego (m.in. weryfikacji 

dokumentów wymaganych w międzynarodowym 

obrocie odpadami), 

• rozbudowanie regulacji okreslajqcej sposób 

postępowania w przypadku niedopelnienia przez 

zarządzającego spalarnią odpadów lub 

współpalarnią odpadów obowiązków w zakresie 

termicznego przekształcania odpadów. 



Bardzo ważny jest zapis w art. 38 ust. 3. mówiący, 

że Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego 

planu gospodarki odpadami podlega obligatoryj-

nej zmianie w przypadku: 

1) zmiany podziału na regiony gospodarki 

odpadami komunalnymi lub 

2) zakończenia budowy regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych 

określonej w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami. 

W wielu przypadkach nieodłączną częścią regionalnej instalacji do 

przetwarzania  odpadów będzie składowisko

Składowiska



Przepisy dotyczące składowisk w ustawie z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach umieszczone są              

w Dziale VIII – Wymagania dotyczące prowadzenia 

procesów przetwarzania odpadów w rozdziale 1 –

Składowanie odpadów – art. 103 – 154.

Przepisy ustawy dotyczące składowania odpadów bardzo 

doprecyzowano

Art. 18. 6. 

Składowane powinny być wyłącznie te odpady, 

których unieszkodliwienie w inny sposób było 

niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3.



Art. 105. 1. Odpady przed umieszczeniem na 

składowisku odpadów poddaje się procesowi 

przekształcenia fizycznego, chemicznego, 

termicznego lub biologicznego, włącznie z 

segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia dla 

życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska oraz 

ograniczenia ilości lub objętości składowanych 

odpadów, a także ułatwienia postępowania z nimi 

lub prowadzenia odzysku.



Art. 120. 

1. Zarządzający składowiskiem odpadów 

odmawia przyjęcia odpadów do składowania na 

składowisku odpadów w przypadku stwierdzenia:

niezgodności przyjmowanych odpadów                             

z informacjami zawartymi w podstawowej 

charakterystyce odpadów lub niedostarczenia 

testów zgodności, o ile są wymagane, 

niezwłocznie po ich przeprowadzeniu;

Obowiązek odmowy przyjęcia



Obowiązki związane ze składowaniem

• Obowiązek pobierania i przechowywania 

próbek odpadów dostarczonych do 

składowania na składowisku (art. 115).

• Art. 121. 1. Zarządzający składowiskiem 

odpadów jest obowiązany do składowania 

odpadów na składowisku odpadów w sposób 

selektywny

• Art.122  - zakaz składowania na składowisku 

odpadów wskazanych ustawą 



(art. 128) Zarządzający składowiskiem odpadów może 

rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu 

składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:

1) pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów;

2) pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;

3) decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów.

Decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów wydaje, na wniosek zarządzającego 

składowiskiem, marszałek województwa (właściwy 

zgodnie z miejsca lokalizacji składowiska), a w przypadku 

przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych –

regionalny dyrektor ochrony środowiska art. 129.1).



Zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie 

może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina 

może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu 

prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub 

powierzyć wykonywanie praw i obowiązków 

zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów 

podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów 

publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 

20.12.1996 r.  o gospodarce komunalnej (art. 136).

W przypadku gdy w dniu wejścia życie ustawy 

składowiskiem odpadów zarządza gminna jednostka 

sektora finansów publicznych, gmina jest obowiązana 

dostosować się do ww. wymagań, w terminie roku od dnia 

wejścia w życie ustawy (art. 243).



Art. 137.1 podaje, że cena za przyjęcie odpadów do 

składowania na składowisku odpadów uwzględnia                            

w szczególności koszty budowy, prowadzenia, w tym 

zamknięcia i rekultywacji, oraz nadzoru, w tym 

monitoringu składowiska odpadów – odpowiednik    

art. 61 

nowość

Z dniem rozpoczęcia przyjmowania odpadów na 

składowisko odpadów, zarządzający składowiskiem 

odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny, na którym 

gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków 

związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, 

w tym monitoringiem (art. 137.2). Środki są 

odprowadzane na fundusz w wysokości wystarcza-

jącej do pokrycia ww. kosztów z wyłączeniem 

kosztów budowy. 



Fundusz rekultywacyjny może mieć formę 

odrębnego rachunku bankowego, rezerwy lub 

gwarancji bankowej (art. 137.3).  

Zarządzający składowiskiem odpadów tworzy 

fundusz rekultywacyjny w terminie 6 miesięcy od 

dnia wejścia  w życie ustawy (art. 244).



Wydobycie odpadów ze składowiska 

Art. 143. 

1. Dopuszcza się wydobywanie odpadów składowanych 

na składowisku odpadów. 

2. Wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów 

posiadającego instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów odbywa się na zasadach 

ustalonych w tej instrukcji. 

Art. 144. 

• 1. Wydobywanie odpadów: 

• z zamkniętego składowiska odpadów 

nieposiadającego instrukcji prowadzenia 

składowiska odpadów, 

•ze zwałowiska odpadów 

– wymaga uzyskania zgody na wydobywanie odpadów. 



Akty wykonawcze

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 

2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim 

powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) zmienione 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 

2009 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 320).

Wymagania te są zgodne z przepisami dyrektywy 

1999/31/WE w sprawie składowania odpadów a 

szczególnie z zapisami aneksu I zawierającym ogólne 

wymagania dla wszystkich klas składowisk, w tym 

dotyczące: lokalizacji, kontroli wód i zagospodarowania 

odcieków, zabezpieczenia gruntu i wody dla poszczegól-

nych klas składowisk.



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia   

2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków 

prowadzenia monitorowania składowisk odpadów

(Dz. U. Nr 220 poz. 1858) określające wymagania 

dotyczące monitoringu składowisk odpadów zmienione 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 

2010 r. (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588) odpowiada aneksowi 

III dyrektywy dotyczącemu procedurom kontroli                                  

i monitoringu składowisk w okresie eksploatacji i po ich 

zamknięciu.

Kolejne Rozporządzenie istotne zarówno na etapie 

projektowania jak i eksploatacji składowiska to 

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 

mogą być składowane w sposób nieselektywny

(Dz. U. Nr 191, poz. 1595) 



Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. (2003/33/WE)

ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na 

składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do 

dyrektywy Rady (1999/31/WE) z dnia 26 kwietnia 1999 r.                         

w sprawie składowania odpadów dała podstawę do wydania 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia                             

7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur 

dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 

odpadów danego typu (Dz.U. z 2005 nr 186, poz.1553), które 

weszło w życie 13 października 2005 roku zmienione 

jeszcze dwukrotnie w odstępach rocznych 24 lutego 2006 

roku i 12 czerwca 2007 roku (Dz.U.z 2006 r. nr 38, poz. 264 i 

Dz.U z 2007 r. nr 121, poz. 832) raz ostatnio zmienione 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 

2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania 

odpadów do składowania na składowisku odpadów danego 

typu (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 38). 



Zgodnie z zapisami rozporządzenia MG składowanie 

odpadów komunalnych (grupa 20) jak również wybranych 

odpadów z grupy 19, jest możliwe po spełnieniu wymagań 

określonych w załączniku 3 (4), a od dnia 1 stycznia 

2016(3) r. dodatkowych wymagań określonych                        

w z załączniku 4 (4a).

Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 

oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne

Parametr Wartość graniczna

Ogólny węgiel organiczny (TOC) 5% suchej masy

Strata przy prażeniu (LOI) 8% suchej masy

Ciepło spalania maksimum  6 MJ/kg suchej masy

Załącznik nr 4



Wymagania stawiane w załączniku 4 (4a) po 

rozporządzenia mogą być spełnione jedynie po 

termicznym przekształceniu odpadów. 

Oznacza to, że po 1.01.2016(3) r. składowanie 

określonego strumienia odpadów będzie 

niemożliwe.
01.01.

2013 (6) r.



Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo 

geologiczne i górnicze Minister Środowiska wydał 

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 

podziemnych składowisk odpadów (Dz.U. 2011 nr 298 poz. 

1771).

uznane za uchylone zostały rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca  

2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów                     

(Dz.U. nr 110, poz. 935),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 

2007 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być 

składowane na składowiskach odpadów                               

podziemnych (Dz.U. nr 209, poz. 1514),



Bardzo istotne jest również rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1052).

odpady wytwarzane w procesie mechanicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych mają 

być kierowane zgodnie z hierarchią postępowania                         

z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania, 

jednakże powstająca w procesie frakcja ulegająca 

biodegradacji o wielkości co najmniej 0-80 mm oznaczona 

kodem 19 12 12, musi być poddana procesom 

biologicznego przetwarzania),



Rozporządzenie określa sposób postępowania ze 

stabilizatem (w przypadku spełnienia wymagań 

określonych w rozporządzeniu: 

- straty prażenia są mniejsze niż 35% suchej masy, 

- a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 

20% suchej masy lub 

- ubytek masy organicznej w stosunku do masy 

organicznej w odpadach, mierzony stratą prażenia 

lub zawartością węgla organicznego jest większy 

niż 40%, lub 

- wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O2/g suchej 

masy,) 

stabilizat może/ma być unieszkodliwiany poprzez 

składowanie  na składowiskach odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne lub po przesianiu na sicie                         

o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm, może być 

stosowany do odzysku jako odpady o kodzie 19 05 03)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150                     

z późn. zm.)

Uaktualniono przepisy związane z opłatami i karami 

pieniężnymi za składowanie i magazynowanie odpadów          

(z uwzględnieniem zmian nazwy decyzji zatwierdzającej 

instrukcję eksploatacji składowiska). 

Skorygowano przepisy dotyczące finansowania ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej.



opłaty

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 

2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie 

ze środowiska na rok 2013 (M.P. 2012 nr 0 poz. 766) (na 

podstawie art. 290 POŚ)

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

(Załącznik nr 1)

Umieszczenie odpadów na składowisku - 272,10 zł/Mg

A za umieszczenie odpadów na składowisku w roku 2012 była to suma 260,88 

zł/Mg

Zmiany opłat (wzrost) za składowanie odpadów wpływają na 

ograniczenie składowania odpadów i stosowanie innych metod ich 

przetwarzania, bardziej przyjaznych środowisku



Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska 

na rok 2013 - Załącznik nr 2

Tabela L     Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na 

składowisku

np. 

191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje              

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 - 70,97 zł/Mg,

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

- 115,41 zł/Mg

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne - 115,41 zł/Mg

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach - 115,41 zł/Mg



(art. 128 UOO) Zarządzający składowiskiem odpadów 

może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu 

składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:

1) pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów;

2) pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;

3) decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów.

pozwolenie zintegrowane



Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem 

wejścia w życie ustawy, obejmujące wytwarzanie i 

gospodarowanie odpadami, zachowują ważność 

na czas, na jaki zostały wydane 

w wielu przypadkach będzie istniała konieczność 

wystąpienia i uzyskania decyzji zmieniającej 

pozwolenie zintegrowane dla składowiska 

odpadów. 
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