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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 października 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw 
 

(druk nr 225) 

 
 
USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. O ODPADACH WYDOBYWCZYCH (Dz. U. Nr 138, 

poz. 865, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) 

 
Art. 1. 

1. Ustawa, mając na celu zapobieganie powstawaniu w przemyśle wydobywczym odpadów 
wydobywczych, ograniczanie ich niekorzystnego wpływu na środowisko oraz życie i 
zdrowie ludzi, określa: 

1) zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczoną glebą; 
2) zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
3) procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń związanych z gospodarką 

odpadami wydobywczymi; 
4) procedury związane z zapobieganiem poważnym wypadkom w obiektach 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A. 
[2. W sprawach dotyczących składowania odpadów wydobywczych w górotworze, w tym w 

podziemnych wyrobiskach górniczych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).] 

<2. W sprawach dotyczących składowania odpadów wydobywczych w górotworze, w 
tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).> 

3. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) z wyłączeniem rozdziału 7. 

4. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi będącymi odpadami 
promieniotwórczymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo 
atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 583). 

 
Art. 2. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
1) odpadów powstałych w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania 

kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki, które nie są bezpośrednio 
związane z tymi działaniami; 
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[2) odpadów powstałych w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania 
kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki z obszarów morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) wtłaczania wód do górotworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze; 

4) mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze 
złóż, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż udzielona na podstawie ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określa warunki i sposób 
ich zagospodarowania.] 

<2) odpadów powstałych w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania 
kopalin ze złóż oraz ich przeróbki z obszarów morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

3) wtłaczania wód do górotworu w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – 
Prawo geologiczne i górnicze; 

4) mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem 
kopalin ze złóż, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż lub plan ruchu 
zakładu górniczego zatwierdzony decyzją, o których mowa w ustawie z dnia 
9 czerwca 2011  r. – Prawo geologiczne i górnicze, lub miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają warunki 
i sposób ich zagospodarowania.> 

2. Do odpadów wydobywczych obojętnych oraz niezanieczyszczonej gleby powstałych w 
wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich 
magazynowania i przeróbki oraz do odpadów powstałych w wyniku wydobywania, 
przeróbki i magazynowania torfu nie mają zastosowania przepisy art. 10 ust. 4 i 5, art. 
14-23, art. 27 ust. 2, art. 28-32 i art. 55, chyba że są one składowane w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A. 

3. Do odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i obojętne nie mają zastosowania 
przepisy art. 10 ust. 4 i 5, art. 27 ust. 2, art. 28, art. 31 ust. 4-8, art. 32 oraz art. 55, chyba 
że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii 
A. 

 
Art. 3. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) cyjanek dysocjujący w słabym kwasie - cyjanek i związki cyjanku, które ulegają 

dysocjacji w słabym kwasie o określonym pH; 
2) hałda - obiekt przeznaczony do składowania stałych odpadów wydobywczych na 

powierzchni ziemi; 
3) kopalina - kopalina w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), z wyłączeniem wód leczniczych, 
wód termalnych i solanek; 

4) niezanieczyszczona gleba - glebę, która została usunięta z górnej warstwy 
powierzchni ziemi w trakcie działalności wydobywczej i która nie przekracza 
standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 105 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708); 

[5) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - obiekt przeznaczony do 
składowania odpadów wydobywczych w formie stałej, ciekłej, w roztworze lub 
zawiesinie, w tym tamy, hałdy i stawy osadowe; za obiekty unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych nie uznaje się wyrobisk górniczych wypełnianych odpadami 
wydobywczymi w celach rekultywacyjnych i technologicznych;] 

<5) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – obiekt przeznaczony do 
składowania odpadów wydobywczych w formie stałej, ciekłej, w roztworze lub 
zawiesinie, w tym hałdy i stawy osadowe, obejmujący tamy lub inne konstrukcje 
służące do powstrzymywania, zatrzymywania, ograniczania lub umacniania 
takiego obiektu; za obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie 
uznaje się wyrobiska górniczego wypełnianego odpadami wydobywczymi 
w celach rekultywacyjnych i  technologicznych;> 

6) odpady przeróbcze - odpady wydobywcze w formie stałej lub szlamu, które 
pozostają po przeróbce kopalin, przeprowadzonej w drodze procesów 
mechanicznych, fizycznych, biologicznych, termicznych lub chemicznych, a także z 
połączenia tych procesów; 

7) odpady wydobywcze - odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, 
wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż; 

[8) poważny wypadek - zdarzenie w miejscu prowadzenia działalności związanej z 
gospodarowaniem odpadami wydobywczymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, prowadzące do natychmiastowego lub występującego po pewnym 
czasie poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, w miejscu 
prowadzenia działalności lub poza nim;] 

<8) poważny wypadek – zdarzenie w miejscu prowadzenia działalności związanej 
z gospodarowaniem odpadami wydobywczymi, w  szczególności w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, prowadzące do natychmiastowego 
lub występującego po pewnym czasie poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub środowiska, w miejscu prowadzenia działalności lub poza nim;> 

9) przemysł wydobywczy - dział gospodarki zajmujący się odkrywkowym, 
podziemnym lub otworowym wydobywaniem kopalin ze złóż lub ich przeróbką; 

10) przeróbka - procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne i chemiczne, a 
także połączenie tych procesów, którym są poddane wydobyte kopaliny, prowadzone 
w celu przygotowania ich do wykorzystania, w tym zmiana ich objętości, 
klasyfikacja, rozdzielanie i ługowanie, a także ponowna przeróbka poprzednio 
odrzuconych odpadów, z wyłączeniem procesów wytapiania, produkcyjnych 
procesów termicznych (innych niż wypalanie wapienia) i procesów metalurgicznych; 

[11) rekultywacja terenu - zagospodarowanie terenu, na który miał wpływ obiekt 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z funkcją wynikającą z planu 
zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku tego planu - zgodnie z 
zamierzonym sposobem użytkowania terenów przyległych, w tym przywrócenie stanu 
jakościowego gleby i ziemi do poziomu wymaganego standardami jakości gleby i 
ziemi;] 

<11) rekultywacja terenu – zagospodarowanie terenu, w tym oczyszczanie gruntu, 
na który miał wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w taki 
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sposób, aby przywrócić go do  właściwego stanu użytkowego i  przyrodniczego, 
ze szczególnym uwzględnieniem jakości gleby, dzikiej fauny i flory, siedlisk 
naturalnych, systemów słodkiej wody oraz krajobrazu;> 

12) staw osadowy - obiekt przeznaczony do składowania drobnoziarnistych odpadów 
wydobywczych, w tym powstałych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniającą się 
ilością wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki kopalin ze złóż, oraz z 
oczyszczania wody technologicznej; 

13) tama - obiekt budowlany przeznaczony do zatrzymania lub zamknięcia wody 
technologicznej lub odpadów wydobywczych w stawie osadowym; 

[14) zainteresowana społeczność - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są lub mogą być dotknięte 
skutkami wydania zezwolenia lub mają interes w procesie jego wydania lub w 
procesie ustalania procedur związanych z zapobieganiem poważnym wypadkom w 
obiektach unieszkodliwiania odpadów kategorii A; do organizacji pozarządowych 
ma zastosowanie przepis art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego.] 

<14) zainteresowana społeczność – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są lub mogą być 
dotknięte skutkami wydania zezwolenia lub mają interes w procesie jego 
wydania lub w procesie ustalania procedur związanych z zapobieganiem 
poważnym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
kategorii A, a także organizacja ekologiczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
10 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 (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. 
zm.);> 

<15) przemieszczanie – gospodarowanie masami ziemnymi i skalnymi związane z 
wydobywaniem kopalin ze złóż w obrębie wyrobiska górniczego w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.> 

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych, 
kierując się właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, w szczególności 
rozpuszczalnością, palnością, biodegradacją, zdolnością do wymywania, zawartością 
zanieczyszczeń w odpadach wydobywczych oraz negatywnym oddziaływaniem na 
środowisko wód odciekowych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z 
uwzględnieniem ich potencjalnego zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych lub 
podziemnych. 

 
Art. 4. 

1. Wytwórca odpadów wydobywczych jest obowiązany do stosowania takich sposobów 
poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania, które 
zapobiegają powstawaniu odpadów wydobywczych lub pozwalają utrzymać na 
możliwym najniższym poziomie ich ilość, jak również ograniczają negatywne 
oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia i zdrowia ludzi, przy uwzględnieniu 
najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 
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[2. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do ograniczania negatywnego 
oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko, życie i zdrowie ludzi, przy 
uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.] 

<2. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do ograniczania negatywnego 
oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko, życie i zdrowie ludzi oraz 
zapobiegania lub zmniejszania, w możliwie najszerszym zakresie, wszelkich 
niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi, powstałych w wyniku 
gospodarowania odpadami wydobywczymi, również po zamknięciu obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, przy uwzględnieniu najlepszych 
dostępnych technik, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska.> 

3. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania 
ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest 
uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, do ich unieszkodliwienia zgodnie z 
wymaganiami ochrony środowiska lub programem gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik, o których mowa w 
art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

4. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przekazania odpadów 
wydobywczych, które z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych nie mogą być 
poddane odzyskowi, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane 
unieszkodliwieniu, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik, o których mowa 
w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w 
szczególności do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

5. Jeżeli są spełnione wymagania, o których mowa w ust. 1-4, marszałek województwa 
może, w drodze decyzji, zezwolić na odstąpienie od wymagań określonych w przepisach 
ustawy w odniesieniu do: 

1) składowania odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne, powstałych w 
wyniku poszukiwania kopalin, z wyłączeniem ropy naftowej, soli kamiennej, soli 
potasowo-magnezowych oraz soli strontu, lub 

2) składowania niezanieczyszczonej gleby i odpadów powstałych w wyniku wydobycia, 
przeróbki i magazynowania torfu. 

6. Dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 
2027, z późn. zm.), decyzję, o której mowa w ust. 5, wydaje regionalny dyrektor ochrony 
środowiska. 

 
Art. 5. 

[1. Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.] 

[2. Do odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odpadów, o 
których mowa w art. 2 ust. 2, nie mają zastosowania przepisy art. 61 i art. 270 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, chyba że są one składowane w 
obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.] 
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<2. Do odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odpadów, 
o których mowa w art. 2 ust. 2, nie mają zastosowania przepisy art. 270 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i art. 109 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, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych kategorii A.> 

 
Art. 6. 

1. Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dzieli się na: 
1) obiekty unieszkodliwiania od padów wydobywczych kategorii A, jeżeli: 

a) brak działania lub niewłaściwe działanie mogłoby spowodować poważny 
wypadek, 

b) składowane są w nim odpady niebezpieczne, 
[c) składowane w nim odpady wydobywcze zawierają substancje lub preparaty 

niebezpieczne;] 
<c) składowane w nim odpady wydobywcze zawierają substancje lub 

mieszaniny niebezpieczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z  dnia 25 
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, 
poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908);> 

2) pozostałe obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decydujące o 
zaliczeniu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do kategorii A, kierując 
się wpływem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na środowisko oraz 
możliwością wystąpienia poważnego wypadku. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, normy 
zharmonizowane odnoszące się do metod pobierania próbek i przeprowadzania analiz 
niezbędnych do technicznego wykonywania niniejszej ustawy, biorąc pod uwagę 
przepisy prawa wspólnotowego w tym zakresie. 

 
Art. 7. 

1. Odpady wydobywcze niebezpieczne po ich wytworzeniu powinny być niezwłocznie 
poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w tym składowaniu w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

2. Dopuszcza się magazynowanie, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odpadów 
wydobywczych niebezpiecznych, których wytworzenie było wcześniej niemożliwe do 
przewidzenia. 

3. Dopuszcza się magazynowanie odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i 
obojętne przez okres nie dłuższy niż rok. 

4. Dopuszcza się magazynowanie niezanieczyszczonej gleby, odpadów wydobywczych 
innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów 
powstałych w wyniku wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu oraz odpadów 
wydobywczych obojętnych przez okres nie dłuższy niż 3 lata. 
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[5. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 2-4, posiadacz odpadów wydobywczych jest 
obowiązany poddać odpady wydobywcze odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w tym 
składowaniu w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.] 

<5. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 2–4, posiadacz odpadów 
wydobywczych jest obowiązany poddać odpady wydobywcze odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu, w tym składowaniu w obiekcie unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, w którym można składować poszczególne rodzaje odpadów 
wydobywczych, o których mowa w ust. 2–4.> 

 
Art. 8. 

1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przedłożenia właściwemu 
organowi programu gospodarowania odpadami wydobywczymi przed rozpoczęciem 
działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami 
wydobywczymi. 

2. Celem programu gospodarowania odpadami wydobywczymi jest: 
1) zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie ilości 

wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko, w szczególności poprzez: 

[a) racjonalne gospodarowanie odpadami wydobywczymi w fazie działalności 
wydobywczej i przy wyborze metody wydobywania kopalin ze złóż oraz ich 
przeróbki,] 

<a) racjonalne gospodarowanie odpadami wydobywczymi w fazie 
projektowania działalności wydobywczej, przy wyborze metody 
wydobywania kopalin ze złóż i ich przeróbki oraz w  fazie działalności 
wydobywczej,> 

b) analizę zmian, którym mogą ulec odpady wydobywcze w związku ze 
zwiększeniem się powierzchni ich kontaktu z czynnikami atmosferycznymi, w 
tym w zakresie ekspozycji na te czynniki, 

[c) umieszczenie odpadów wydobywczych z powrotem w wyrobiskach górniczych, w 
zakresie, w jakim jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione oraz zgodne z 
przepisami o ochronie środowiska, przepisami o odpadach i przepisami prawa 
geologicznego i górniczego,] 

<c) umieszczenie odpadów wydobywczych z powrotem w  wyrobiskach 
górniczych, w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe do wykonania i 
uzasadnione ze względów ochrony środowiska oraz ekonomicznie, jak 
również zgodne z przepisami o ochronie środowiska, przepisami o 
odpadach i przepisami prawa geologicznego i górniczego,> 

d) umieszczenie warstwy uprawnej gleby z gruntów rolnych klasy od I do IV z 
powrotem na miejscu po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych lub, jeżeli nie jest to technologicznie wykonalne, ponowne 
użycie warstwy uprawnej gleby w innym miejscu w celu poprawy wartości 
użytkowej powierzchni ziemi, 

e) stosowanie w procesie przeróbki kopalin ze złóż, substancji jak najmniej 
niebezpiecznych; 



- 8 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[2) zapewnienie w pierwszej kolejności odzysku odpadów wydobywczych, w tym 
ponownego ich wykorzystania tam, gdzie jest to uzasadnione z przyczyn 
technologicznych i ekonomicznych oraz zgodne z przepisami o ochronie 
środowiska;] 

<2) zapewnienie w pierwszej kolejności odzysku odpadów wydobywczych, jeżeli 
jest to uzasadnione ze względów ochrony środowiska, a także technologicznych i 
ekonomicznych oraz zgodne z przepisami o ochronie środowiska;> 

3) zapewnienie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w 
szczególności poprzez dokonanie na etapie projektowania obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych analizy sposobu gospodarowania odpadami 
wydobywczymi w trakcie jego eksploatacji oraz po jego zamknięciu, a także przez 
wybór projektu, który: 

a) wymaga minimalnego, a jeżeli jest to możliwe, nie wymaga żadnego 
monitoringu, kontrolowania i zarządzania zamkniętym obiektem 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

b) zapobiega lub przynajmniej minimalizuje jakiekolwiek długotrwałe negatywne 
skutki, w szczególności związane z przemieszczaniem się zanieczyszczeń do 
powietrza lub wód z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

c) zapewnia długoterminową stateczność każdej tamy lub hałdy wznoszącej się 
ponad istniejącą uprzednio powierzchnię ziemi. 

 
Art. 9. 

1. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera następujące dane: 
1) opis działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i 

ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko; 

2) opis działań mających na celu odzysk odpadów wydobywczych, jeżeli jest on 
technologicznie i ekonomicznie uzasadniony oraz zgodny z przepisami o ochronie 
środowiska; 

3) ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
4) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dokonaną zgodnie 

z oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
5) wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych przewidzianych do składowania 

w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem 
charakterystyki tych odpadów; 

[6) określenie łącznej ilości odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w 
ciągu roku;] 

<6) określenie łącznej ilości poszczególnych rodzajów odpadów wydobywczych 
przewidzianych do wytworzenia w trakcie prowadzenia działalności objętej 
programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, w tym w ciągu roku;> 

7) opis procesów, podczas których powstają odpady wydobywcze; 
8) opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych; 
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9) skutki dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowane unieszkodliwianiem odpadów 
wydobywczych oraz działania zapobiegawcze, które należy podjąć w celu 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamknięciu; 

10) opis technologii i środków technicznych służących zapobieganiu powstawania 
pożarów w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są 
składowane odpady zawierające części palne; 

11) zakres i sposób monitoringu wyrobisk górniczych zgodnie z warunkami, o których 
mowa w art. 39; 

[12) zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 
którym mowa w art. 27 ust. 6;] 

<12) zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 6, w 
szczególności określenie listy substancji i parametrów wskaźnikowych 
przewidzianych do badania w zależności od rodzaju i właściwości składowanych 
odpadów wydobywczych;> 

13) opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z 
rekultywacją terenu oraz procedurami po zamknięciu oraz monitoringu zgodnie z art. 
27 ust. 6, z uwzględnieniem w szczególności: 

a) ustalenia niezbędnych działań dotyczących zamknięcia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

b) ustalenia działań związanych z rekultywacją terenu, 
c) sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych; 
14) opis działań mających na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia stanu 

wód, oraz mających na celu zapobieganie lub minimalizację zanieczyszczenia 
powietrza i gleby; 

[15) wyniki badań terenu, na który może wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, w zakresie ustalenia poziomu naturalnych stężeń substancji 
występujących w glebie.] 

<15) wyniki badań wód powierzchniowych, wód podziemnych i gleby, na które może 
wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w 
szczególności w zakresie ustalenia poziomu naturalnych stężeń substancji na 
danym terenie.> 

2. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi powinien zawierać dane 
umożliwiające organowi właściwemu ocenę osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 8 
ust. 2. 

3. Jeżeli posiadacz odpadów wydobywczych prowadzi wyłącznie działalność wydobywczą 
lub działalność przeróbczą, lub obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 
program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera dane, o których mowa w 
ust. 1, w zakresie prowadzonej działalności. 

4. [Charakterystyka odpadów wydobywczych, o której mowa w ust. 1 pkt 5, obejmuje:] 
<Charakterystyka odpadów wydobywczych, o której mowa w ust. 1 pkt 5, obejmuje 
informacje dotyczące działań poszukiwawczych, wydobywczych i przeróbczych, złóż 
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przeznaczonych do eksploatacji, typu i właściwości odpadów wydobywczych oraz 
postępowania z nimi, w szczególności:> 

[1) opis właściwości fizycznych i chemicznych odpadów wydobywczych;] 
<1) opis właściwości fizycznych i chemicznych odpadów wydobywczych, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich stabilności w warunkach atmosferycznych 
oraz rodzaju kopaliny;> 

2) wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych; 
[3) opis substancji chemicznych, które będą stosowane w procesie przeróbki;] 
<3) opis substancji chemicznych, które będą stosowane w procesie przeróbki, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich stabilności;> 
4) opis metody składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
5) opis systemu transportu odpadów wydobywczych. 

<4a. Posiadacz odpadów wydobywczych sporządza charakterystykę odpadów 
wydobywczych na podstawie informacji zgromadzonych i zweryfikowanych w 
sposób określony w  przepisach wydanych na podstawie ust. 5.> 

[5. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych oraz wymagania techniczne 
dotyczące charakterystyki odpadów wydobywczych, mając na względzie stateczność i 
chemiczną stabilność obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 
zapobieganie poważnym wypadkom.] 

<5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:   
1) sposób gromadzenia i weryfikacji informacji, na podstawie których sporządza 

się charakterystykę odpadów wydobywczych, kierując się potrzebą uzyskania 
odpowiedniej jakości informacji niezbędnych do sporządzenia charakterystyki 
odpadów wydobywczych; 

2) szczegółowy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych, kierując się 
koniecznością zapewnienia stateczności geomechanicznej i stabilności 
chemicznej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 
zapobiegania poważnym wypadkom.> 

 
Art. 10. 

1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
sporządza ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

2. Ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawiera następujące 
dane: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

2) wskazanie osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami; 

3) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
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4) obecną i planowaną wielkość obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 
określoną przez parametry powierzchni (ha) i pojemności (m3 i Mg) oraz zdolność 
przetwarzania (Mg/dobę); 

[5) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z uzasadnieniem;] 
<5) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wraz z 

uzasadnieniem, dokonaną na podstawie kryteriów klasyfikacji obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;> 

6) określenie wpływu na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na stan 
powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych, gleby oraz krajobrazu; 

7) wskazanie możliwych zagrożeń wystąpienia poważnego wypadku; 
8) określenie stężenia cyjanku dysocjującego w słabym kwasie oraz możliwości jego 

redukcji za pomocą najlepszych dostępnych technik. 
3. W stawie osadowym, w którym jest obecny cyjanek dysocjujący w słabym kwasie, 

posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 
obowiązany wykazać w ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, że stężenie w miejscu zrzutu odpadów przeróbczych do stawu 
osadowego jest zredukowane do najniższego możliwego poziomu za pomocą najlepszych 
dostępnych technik, jednakże nie przekroczy 10 ppm. 

4. Jeżeli posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
wykaże w ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych brak 
wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na środowisko, stężenie 
cyjanku dysocjującego w słabym kwasie nie wymaga dalszego obniżania za pomocą 
najlepszych dostępnych technik. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
wymagania techniczne odnoszące się do określenia cyjanku dysocjującego w słabym 
kwasie oraz metod jego pomiaru, kierując się dokładnością i powtarzalnością 
wykonywania pomiarów. 

 
Art. 11. 

1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do uzyskania decyzji 
zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje właściwy organ na wniosek posiadacza 
odpadów wydobywczych. Do wniosku załącza się program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi. 

<2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zawierać proponowany czas, na jaki ma 
być wydana decyzja, o której mowa w ust. 1. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, właściwy organ wydaje decyzję na czas 
określony, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej działalności związanej z 
gospodarowaniem odpadami wydobywczymi.> 

3. [Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera:] 
<Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, 
odpowiednio do zakresu działalności gospodarczej objętej programem, zawiera:> 

[1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;] 
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<1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 
odpadów wydobywczych;> 

2) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zgodnie z oceną 
ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

3) wyszczególnienie rodzajów odpadów wydobywczych przewidzianych do 
składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z 
uwzględnieniem ich charakterystyki; 

[4) określenie łącznej ilości odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w 
ciągu roku;] 

<4) określenie łącznej ilości poszczególnych rodzajów odpadów wydobywczych 
przewidzianych do wytworzenia w trakcie prowadzenia działalności objętej 
programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, w tym w ciągu roku;> 

5) opis procesów, podczas których powstają odpady wydobywcze; 
6) opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych; 
7) skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowane unieszkodliwianiem 

odpadów wydobywczych oraz działania zapobiegawcze, które należy podjąć w celu 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamknięciu; 

8) opis technologii i środków technicznych służących zapobieganiu powstawania 
pożarów w obiektach unieszkodliwiania odpadów, w których są składowane odpady 
zawierające części palne; 

9) zakres i sposób monitoringu wyrobisk górniczych zgodnie z warunkami, o których 
mowa w art. 39; 

[10) zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 
którym mowa w art. 27 ust. 6;] 

<10) zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 6, w 
szczególności określenie listy substancji i parametrów wskaźnikowych 
przewidzianych do badania w zależności od rodzaju i właściwości składowanych 
odpadów wydobywczych;> 

11) opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z 
rekultywacją terenu oraz procedurami po zamknięciu obiektu oraz monitoringu 
zgodnie z art. 27 ust. 6, z uwzględnieniem w szczególności: 

a) ustalenia niezbędnych działań dotyczących zamknięcia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

b) ustalenia działań związanych z rekultywacją terenu, 
c) sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych; 
12) działania mające na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia się stanu 

wód oraz mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza i gleby lub jego 
minimalizację; 

[13) wyniki badań terenu, na który może wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, pod kątem ustalenia naturalnych stężeń substancji 
występujących w glebie;] 
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<13) wyniki badań wód powierzchniowych, wód podziemnych i  gleby, na które 
może wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w 
szczególności w zakresie ustalenia poziomu naturalnych stężeń substancji na 
danym terenie;> 

14) ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
[15) termin przedłożenia przeglądu programu gospodarowania odpadami 

wydobywczymi.] 
<15) czas, na jaki została wydana decyzja – w przypadku, o którym mowa w ust. 

2a.> 
<3a. Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi może 

określać: 
1) odstępstwa od obowiązku prowadzenia pomiaru poziomu i składu wód 

podziemnych – w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 7; 
2) częstotliwość badań wód powierzchniowych, odciekowych i  podziemnych – w 

przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 9; 
3) odstępstwa od obowiązku wykonywania badań składu wód powierzchniowych, 

odciekowych i podziemnych, pomiaru objętości wód odciekowych oraz pomiaru 
poziomu wód podziemnych – w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 10.> 

[4. Decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi wydaje się 
po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego oraz 
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.] 

<4. Decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi 
wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora okręgowego urzędu 
górniczego oraz właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a w 
przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 9, również właściwego wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska. W przypadku niewydania opinii w terminie, o 
którym mowa w art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego, opinię uznaje się za pozytywną.> 

5. Właściwy organ odmówi wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 
odpadami wydobywczymi, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami 
wydobywczymi: 

1) jest sprzeczny z wymaganiami przepisów o odpadach; 
2) mógłby powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub zagrożenie dla 

środowiska; 
3) jest sprzeczny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach. 
 

[Art. 12. 
1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przeprowadzenia przeglądu 

programu gospodarowania odpadami wydobywczymi co 5 lat. 
2. Posiadacz odpadów wydobywczych informuje właściwy organ o wszelkich zmianach w 

programie gospodarowania odpadami wydobywczymi w formie pisemnego oświadczenia 
na temat zmian dokonanych w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi. 
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3. W przypadku zmiany zezwolenia, o której mowa w art. 17, posiadacz odpadów 
wydobywczych jest obowiązany do przedłożenia nowego programu gospodarowania 
odpadami wydobywczymi.] 

<Art. 12. 
1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przeprowadzenia 

i przedłożenia właściwemu organowi przeglądu programu gospodarowania 
odpadami wydobywczymi co 5 lat.  

2. Jeżeli posiadacz odpadów wydobywczych nie przedłoży przeglądu programu 
gospodarowania odpadami wydobywczymi właściwy organ wzywa go, w drodze 
decyzji, do przedłożenia przeglądu w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.  

3. Nieprzedłożenie przez posiadacza odpadów wydobywczych przeglądu programu 
gospodarowania odpadami wydobywczymi, w terminie, o którym mowa w ust. 2, 
skutkuje wygaśnięciem decyzji zatwierdzającej ten program. 

4. Posiadacz odpadów wydobywczych informuje właściwy organ o wszelkich 
planowanych zmianach w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi w 
formie pisemnego oświadczenia na temat planowanych zmian w  programie 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

5. Zmian w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi można dokonać, 
jeżeli właściwy organ w  terminie 30 dni od dnia przedłożenia pisemnego 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 
Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli planowane zmiany mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia i  życia ludzi lub są sprzeczne z przepisami o ochronie środowiska. 

6. W przypadku zmian, o których mowa w art. 17, lub w  przypadku zmiany rodzaju 
składowanych odpadów wydobywczych, posiadacz odpadów wydobywczych jest 
obowiązany przedłożyć do zatwierdzenia nowy program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, uwzględniający w szczególności przegląd klasyfikacji obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, dokonany zgodnie z art. 10 ust. 2 
pkt 5.> 

 
<Art. 12a. 

1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
jest obowiązany do dokonania przeglądu klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych przed złożeniem wniosku o zgodę na zamknięcie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o której mowa w art. 29. 

2. Przeglądu klasyfikacji, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie 
kryteriów klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 
zgodnie z  oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

3. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
przesyła właściwemu organowi informację o wynikach dokonanego przeglądu 
klasyfikacji, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem.  

4. W przypadku konieczności dokonania zmiany klasyfikacji obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych właściwy organ zobowiązuje, w drodze 
decyzji, posiadacza odpadów wydobywczych do przedłożenia do zatwierdzenia 
nowego programu gospodarowania odpadami wydobywczymi uwzględniającego 
zmianę tej klasyfikacji.> 
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Art. 15. 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
<2a) wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do 

składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu 
roku;> 

3) dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, 
zgodnie z art. 32; 

4) informację o tytule prawnym do obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych; 

5) informację o stosowanych technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł 
powstawania i miejsc emisji; 

6) informację niezbędną do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-
ratowniczego, o którym mowa w art. 37, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

[2. Do wniosku załącza się decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest wymagany.] 

<2. Do wniosku załącza się decyzję zatwierdzającą program gospodarowania 
odpadami wydobywczymi oraz decyzję o  środowiskowych uwarunkowaniach, o 
której mowa w ustawie 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, wydaną dla obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, którego dotyczy wniosek, wraz z raportem o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile był wymagany.> 

<3. Wnioskujący o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie 
transgranicznego oddziaływania w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych kategorii A na podstawie przepisów działu VI rozdział 1 i 2 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, obowiązany jest do sporządzenia dokumentacji, o 
której mowa w ust. 1 i 2, w języku państwa, na którego terytorium może 
oddziaływać ten obiekt.> 

 
<Art. 15a. 

1.  Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych właściwy organ, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej 
wiadomości, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3  października 2008 r. 
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o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacje o: 

1) wszczęciu postępowania;  
2) organie właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;  
3) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, 

w którym jest ona wyłożona do wglądu; 
4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 14-

dniowy termin ich składania; 
5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 
6) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o 

której mowa w ust. 5, jeżeli ma być ona przeprowadzona; 
7) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

jest prowadzone; 
8) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie. 

2. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należą:  
1) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych wraz z wymaganymi dokumentami;  
2) decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi; 
3) wymagane przez przepisy: 

a) postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, 
b) inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w  postępowaniu: 
1) w formie pisemnej;  
2) ustnie do protokołu; 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 
18  września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z 
późn. zm.). 

4. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Organ właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą 
dla społeczeństwa. Przepis art. 91 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 
stosuje się odpowiednio. 

6. Organ prowadzący postępowanie:  
1) rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 3; 
2) w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod 
uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w 
związku z  udziałem społeczeństwa.  
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7. Organ właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej 
decyzji i  o  możliwościach zapoznania się z jej treścią. 

Art. 15b. 
1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych kategorii A, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie przepisów działu VI 
rozdział 1 i 2 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, właściwy organ, bez zbędnej zwłoki, 
przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska: 

1) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych wraz z wymaganymi dokumentami;  

2) decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi; 
3) wymagane przez przepisy: 

a) postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, 
b) inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadamia państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, na którego terytorium może oddziaływać obiekt, o którym mowa w 
ust. 1, o zezwoleniu na prowadzenie tego obiektu, które ma być wydane i  o  organie 
właściwym do jego wydania. 

3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 
2, proponuje termin na odpowiedź, czy państwo członkowskie Unii Europejskiej jest 
zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

4. Jeżeli państwo członkowskie Unii Europejskiej powiadomi, że jest zainteresowane 
uczestnictwem w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska:  

1) w porozumieniu z właściwym organem przeprowadzającym to postępowanie 
uzgadnia z państwem członkowskim Unii Europejskiej terminy etapów 
uczestnictwa właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa w tym 
postępowaniu; 

2) przekazuje temu państwu dokumenty, o których mowa w  ust. 1. 
5. Uwagi i wnioski złożone przez państwo uczestniczące w  postępowaniu, o którym 

mowa w ust. 3, rozpatruje się przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a informacje o  sposobie ich 
uwzględnienia podaje się w uzasadnieniu. 

6. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu 
w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3, zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, bez zbędnej zwłoki.> 

 
Art. 16. 

1. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawiera: 
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1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
3) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
[4) wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów przewidzianych do składowania w 

obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu roku; 
5) informację o posiadaniu gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu;] 
<4) wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do 

składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu 
roku; 

5) wysokość gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu;> 
6) czas obowiązywania zezwolenia; 
7) w przypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A - 

wskazanie terminu sporządzenia polityki zapobiegania poważnym wypadkom, 
wprowadzającego ją w życie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz 
wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. 

2. Załącznikiem do zezwolenia jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 
raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzja zatwierdzająca 
program gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

 
Art. 24. 

[1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 
obowiązany do prowadzenia tego obiektu w sposób zapobiegający pogorszeniu stanu 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku oddziaływania wód odciekowych 
pochodzących z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; skutkom tym jest 
obowiązany zapobiec również po zamknięciu obiektu.] 

<1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych  
prowadzi obiekt w sposób zapobiegający pogorszeniu stanu gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych w wyniku oddziaływania wód odciekowych 
pochodzących z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym określa 
bilans wodny tego obiektu; skutkom tym jest obowiązany zapobiec również po 
zamknięciu obiektu.> 

2. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 
obowiązany do prowadzenia tego obiektu w sposób zapobiegający emisji pyłów i gazów. 

[3. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 
obowiązany do prowadzenia tego obiektu w sposób zapewniający właściwe 
funkcjonowanie urządzeń technicznych, stanowiących jego wyposażenie.] 

<3. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
jest obowiązany do prowadzenia tego obiektu w sposób zapewniający stateczność i 
chemiczną stabilność obiektu oraz ich bieżącą kontrolę, a także w sposób 
zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych, stanowiących jego 
wyposażenie, w szczególności aparatów kontrolnych i pomiarowych oraz kanałów 
przelewowych i  przelewów spływowych; do prowadzenia obiektu unieszkodliwiania 
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odpadów wydobywczych w ten sposób jest również obowiązany po zamknięciu 
obiektu.> 

4. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w 
którym są składowane odpady zawierające części palne, jest obowiązany do stosowania 
środków technicznych zapobiegających powstawaniu pożarów. 

 
Art. 27. 

1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 
obowiązany do monitoringu tego obiektu w trakcie jego prowadzenia, który obejmuje w 
szczególności: 

1) badanie wielkości opadu atmosferycznego dokonane w stacji meteorologicznej 
reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych; 

2) badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, 
odciekowych i podziemnych z listy określonej w przepisach dotyczących 
kwalifikacji wód; 

3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych; 
4) kontrolę osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

w oparciu o ustalone repery. 
2. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 

obowiązany do monitoringu tego obiektu po jego zamknięciu, który obejmuje w 
szczególności: 

1) badanie wielkości opadu atmosferycznego dokonane w stacji meteorologicznej 
reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych; 

2) badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, 
odciekowych i podziemnych z listy określonej w przepisach dotyczących 
kwalifikacji wód; 

3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych; 
4) kontrolę osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

w oparciu o ustalone repery. 
3. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 

obowiązany do gromadzenia danych o wynikach monitoringu i do sporządzenia na ich 
podstawie sprawozdania o wynikach monitoringu. 

4. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 
obowiązany do przedłożenia sprawozdania o wynikach monitoringu właściwemu 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

[5. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 
obowiązany do przechowywania danych o wynikach monitoringu oraz sprawozdań o 
wynikach monitoringu co najmniej przez okres 5 lat.] 

<5. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
jest obowiązany do przechowywania danych o  wynikach monitoringu oraz 
sprawozdań o wynikach monitoringu przez 30 lat, licząc od dnia zaprzestania 
składowania odpadów wydobywczych w tym obiekcie.> 
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6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, czas, 
sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu, a także wzór sprawozdania o wynikach 
monitoringu, częstotliwości jego sporządzania oraz termin składania, kierując się 
potrzebą ustalenia planów, dokumentów i procedur dotyczących monitoringu i 
kontrolowania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz podejmowania 
działań w przypadku wyników wskazujących na brak stateczności i niestabilność 
chemiczną obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

<7. Na wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, w decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, właściwy organ może odstąpić od obowiązku prowadzenia pomiaru 
poziomu i składu wód podziemnych, jeżeli z  załączonej do wniosku dokumentacji 
hydrogeologicznej, w szczególności z zawartych w niej zaleceń, wynika brak 
konieczności monitoringu wód podziemnych. 

8. Jeżeli zmieniona dokumentacja hydrogeologiczna, w przypadku, o  którym mowa w 
art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, 
wskazuje na konieczność monitoringu wód podziemnych, posiadacz odpadów 
prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany 
niezwłocznie  przedłożyć do zatwierdzenia nowy program gospodarowania 
odpadami wydobywczymi.  

9. W przypadku zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 
właściwy organ, na wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt 
unieszkodliwienia odpadów wydobywczych, w decyzji zatwierdzającej program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi, może zmniejszyć częstotliwość badań 
wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, kierując się 
oddziaływaniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na środowisko. 

10. Jeżeli z programu gospodarowania odpadami wydobywczymi wynika, że obiekt 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w którym składowane są wyłącznie 
odpady wydobywcze zaliczone do odpadów wydobywczych obojętnych, nie stanowi 
zagrożenia dla gleby, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych, na wniosek 
posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, w decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, właściwy organ może odstąpić od obowiązku wykonywania badań 
składu wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, pomiaru objętości wód 
odciekowych oraz pomiaru poziomu wód podziemnych, chyba że odpady te są 
składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.> 

 
Art. 29. 

1. Zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części wymaga 
zgody właściwego organu, w drodze decyzji, po przeprowadzeniu przez właściwego 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kontroli w miejscu prowadzenia 
działalności mającej na celu sprawdzenie stanu faktycznego wynikającego ze sprawozdań 
o wynikach monitoringu oraz programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli potrzeba 
zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części wynika z 
zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 
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[3. Zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części 
wydaje się, gdy zachodzi jeden z następujących warunków: 

1) posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych lub jego części; 

2) wojewódzki inspektor ochrony środowiska w zarządzeniu pokontrolnym wskazał 
potrzebę zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego 
części.] 

<3. Zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego 
części wydaje się na wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt.> 

[4. Jeżeli posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, w terminie wskazanym w zarządzeniu pokontrolnym, 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska występuje z wnioskiem do właściwego organu; 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska uczestniczy w postępowaniu na prawach 
strony.] 

<5. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
jest obowiązany wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, w przypadku gdy:  

1) określona w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi pojemność 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych została zapełniona lub  

2) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego część nie jest 
prowadzony zgodnie z art. 24 i jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi. 

6. Jeżeli wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi, że zachodzą podstawy 
do zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, z 
przyczyn, o których mowa w ust. 5, w zarządzeniu pokontrolnym wskazuje termin, 
w  którym posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wydanie zgody na 
zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, 
w  przypadku gdy taki wniosek nie został złożony. 

7. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska informuje właściwy organ o 
stwierdzeniu potrzeby zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych lub jego części i o wskazanym w zarządzeniu pokontrolnym terminie 
wystąpienia z wnioskiem o jego zamknięcie.> 

 
Art. 31. 

[1. Z chwilą technicznego zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
lub jego części, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza 
kontrolę zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części 
zgodnie ze sposobem technicznego zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych i ustala w zarządzeniu pokontrolnym częstotliwość przedkładania 
sprawozdania o wynikach monitoringu; kopię zarządzenia pokontrolnego przekazuje 
niezwłocznie właściwemu organowi.] 

<1. Z chwilą technicznego zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych lub jego części, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
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przeprowadza kontrolę zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych lub jego części zgodnie ze sposobem zamknięcia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych określonym w decyzji o wydaniu zgody 
na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części i 
może w zarządzeniu pokontrolnym ustalić inną niż określona w przepisach 
wydanych na podstawie art. 27 ust. 6, częstotliwość przedkładania sprawozdania o 
wynikach monitoringu; kopię zarządzenia pokontrolnego przekazuje niezwłocznie 
właściwemu organowi.> 

<1a. Sprawozdanie o wynikach monitoringu, w przypadkach o których mowa w ust. 1, 
powinno być przedkładane: 

1) w przypadku stwierdzenia braku oddziaływania obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych na środowisko – nie rzadziej niż raz na 2 lata; 

2) w przypadku stwierdzenia zwiększenia oddziaływania obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na środowisko – nie częściej niż raz 
na 6 miesięcy.> 

2. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 
odpowiedzialny za utrzymanie, monitoring, zgodnie z art. 27 ust. 6, oraz działania po 
zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części. 
<Czynności te powinny być wykonywane z uwzględnieniem charakteru i czasu 
trwania zagrożenia.> 

3. Realizację obowiązków dotyczących utrzymania, monitoringu oraz działań po zamknięciu 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części może przejąć wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia 
działalności na podstawie umowy określającej w szczególności sposób pokrycia przez 
posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
wszelkich kosztów związanych z przejęciem tych obowiązków. 

4. Po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, 
posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
zawiadamia, a następnie bez zbędnej zwłoki potwierdza zawiadomienie w formie 
pisemnej, właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz 
właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wszelkich zdarzeniach lub 
zmianach technologicznych, które mogą mieć wpływ na stateczność obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, oraz o wszelkich istotnych 
niekorzystnych skutkach dla środowiska ujawnionych w wyniku monitoringu, podając w 
zawiadomieniu: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
3) rodzaj zdarzenia z krótkim opisem; 
4) dzień zajścia zdarzenia. 

5. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
kategorii A wprowadza w życie wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy i postępuje 
zgodnie z ustawą. 

6. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
pokrywa koszty działań, o których mowa w ust. 2 i 4. 
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[7. Po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, z 
częstotliwością ustaloną przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska, posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych przedkłada sprawozdanie o wynikach monitoringu.] 

8. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposób 
zawiadamiania o zdarzeniach, o których mowa w ust. 4, kierując się potrzebą 
ujednolicenia sposobu oraz zapewnieniem regularności przekazywania tych informacji. 

 
Art. 33. 

1. Zmiana posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych wymaga przekazania przez posiadacza odpadów przekazującego obiekt 
następnemu posiadaczowi odpadów prowadzącemu obiekt unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, na podstawie umowy cywilnoprawnej, wszystkich dokumentów 
związanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a w 
szczególności dotychczasowych oraz aktualnych dokumentów ewidencji odpadów, 
zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania 
nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania tych 
odpadów, gromadzonych danych o wynikach monitoringu, sprawozdań o wynikach 
monitoringu, zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych i zarządzeń pokontrolnych. 

2. Posiadacz odpadów przejmujący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ma 
obowiązek niezwłocznie zawiadomić w formie pisemnej właściwy organ o zmianie 
posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 
podając: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby 
dotychczasowego oraz przejmującego obiekt posiadacza odpadów prowadzącego 
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
3) datę zmiany posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych. 
<2a. Posiadacz odpadów przejmujący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

do zawiadomienia, o którym mowa w  ust. 2, dołącza dokumenty potwierdzające 
posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie z art. 32.> 

[3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ niezwłocznie 
zmienia zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w 
zakresie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1.] 

<3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ 
niezwłocznie zmienia zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych w zakresie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 5.> 

 
Art. 36. 

[1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
kategorii A jest obowiązany do lokalizacji, budowy, prowadzenia i zamknięcia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A w sposób zapobiegający 
wystąpieniu poważnego wypadku i jego następstwom.] 
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<1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
kategorii A jest obowiązany do zaprojektowania, wyboru lokalizacji, budowy, 
prowadzenia i zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
kategorii A w sposób zapobiegający wystąpieniu poważnego wypadku oraz 
ograniczający jego niekorzystne skutki dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, w 
tym zapobiegający transgranicznemu oddziaływaniu.> 

2. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
kategorii A przed rozpoczęciem składowania odpadów wydobywczych w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A sporządza wewnętrzny plan 
operacyjno-ratowniczy na wypadek wystąpienia poważnego wypadku oraz wprowadza 
system zarządzania bezpieczeństwem wdrażając politykę zapobiegania poważnym 
wypadkom. 

3. System zarządzania bezpieczeństwem, o którym mowa w ust. 2, jest określony w 
załączniku nr 1 do ustawy. 

4. Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy powinien zawierać w szczególności dane, o 
których mowa w art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska. 

5. Do posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych kategorii A w razie wystąpienia poważnego wypadku ma zastosowanie 
przepis art. 264 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

6. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
kategorii A zatrudnia kierownika do spraw bezpieczeństwa, który jest odpowiedzialny za 
wdrażanie polityki zapobiegania poważnym wypadkom i wewnętrznego planu 
operacyjno-ratowniczego oraz za realizację zadań i obowiązków z nich wynikających. 

 
Art. 37. 

1. Właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej dla obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A sporządza zewnętrzny plan 
operacyjno-ratowniczy wyszczególniający środki, które należy zastosować poza 
miejscem prowadzenia działalności w razie poważnego wypadku. 

[2. Właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zapewnia możliwość 
udziału zainteresowanej społeczności w postępowaniu, którego przedmiotem jest 
sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.] 

<2. Właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zapewnia 
możliwość udziału zainteresowanej społeczności w  postępowaniu, którego 
przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie 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.> 

3. Po przeprowadzeniu postępowania wymagającego udziału zainteresowanej społeczności, 
o którym mowa w ust. 2, właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
przyjmuje zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. 

4. Pisemna informacja o sporządzeniu zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego jest 
przekazywana niezwłocznie właściwemu organowi. 
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Art. 39. 
1. Wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi powinno odbywać się z 

uwzględnieniem następujących warunków: 
1) zabezpieczenia stabilności odpadów wydobywczych; 
2) zapobiegania zanieczyszczeniu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych; 
3) zapewnienia monitoringu wyrobisk górniczych wypełnianych odpadami 

wydobywczymi. 
[2. Do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi pochodzącymi z 

własnego zakładu górniczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze. 

3. Do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi niż z własnego 
zakładu górniczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 
jeżeli wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi niż z własnego 
zakładu górniczego jest prowadzone w ruchu zakładu górniczego, to zastosowanie mają 
również przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.] 

<2. Do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi pochodzącymi z 
własnego zakładu górniczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – 
Prawo geologiczne i górnicze. 

3. Do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi niż z 
własnego zakładu górniczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach; jeżeli wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi 
innymi niż z własnego zakładu górniczego jest prowadzone w ruchu zakładu 
górniczego, to zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
– Prawo geologiczne i górnicze.> 

4. Szczegółowe warunki, o których mowa w ust. 1, dotyczące wypełniania wyrobisk 
górniczych w ruchu zakładu górniczego odpadami wydobywczymi określają przepisy 
wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 
i górnicze. 

5.  Sposób realizacji warunków, o których mowa w ust. 1, dotyczących wypełniania 
wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi określa się w planie ruchu zakładu 
górniczego, o którym mowa w art. 110 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze. 

 
Art. 40. 

1. Organem właściwym w sprawach odpadów wydobywczych jest: 
1) regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach 

zamkniętych; 
2) marszałek województwa - dla: 

a) przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, 
wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska 
lub marszałek województwa, 

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

[b) instalacji do przerobu kopalin wydobywanych ze złoża metodą podziemną o 
przerobie nie mniejszym niż 100.000 m3 kopaliny rocznie, 

c) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogących przyjmować nie 
mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 
25.000 ton;] 

3) starosta - w pozostałych przypadkach. 
2. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ust. 

1 pkt 2 i 3, organem właściwym jest marszałek województwa. 
 

Art. 41. 
1. Właściwość miejscową właściwego organu ustala się według miejsca prowadzenia 

działalności posiadacza odpadów wydobywczych. 
2. Kopie wydanych decyzji powinny być przekazywane niezwłocznie do wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce prowadzenia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

<2a. Regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz starosta przekazują kopie wydanych 
decyzji także właściwemu marszałkowi województwa.> 

[3. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w rozumieniu 
Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do marszałka województwa w 
sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 11 ust. 2 i 5, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, 
art. 20, art. 21 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 32 ust. 5 oraz art. 33 ust. 3. 

4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 
2 i 5, art. 12 ust. 2, art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15, art. 19 ust. 2 i 3, art. 20, art. 21, art. 29 
ust. 1 i 4, art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1, 5 i 7, art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 4 i 
w art. 59 ust. 2 i 3, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.] 

<3. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w 
rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w  stosunku do marszałka 
województwa w sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 11 ust. 2 i 5, art. 12 
ust. 2 i 5, art. 12a ust.  4, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 29 
ust.  1, art. 32 ust. 5 oraz art. 33 ust. 3. 

4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 8 ust. 1, art. 
11 ust. 2 i 5, art. 12 ust. 2 i 5, art. 12a ust. 4, art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15, art. 19 ust. 
2 i 3, art. 20, art. 21, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1, 5 i 7, art. 33 ust. 2 i 3, 
art. 37 ust. 4 oraz art. 59 ust. 2 i 3, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.> 

 
[Art. 43. 

Informacje uzyskane od posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, zgodnie z art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 4, właściwy wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w 
terminie do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy, podając: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
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2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
3) rodzaj zdarzenia z krótkim opisem; 
4) dzień zajścia zdarzenia.] 

<Art. 43. 
1. Właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska informacje uzyskane od posiadacza odpadów 
prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z  art. 28 
ust. 1 oraz art. 31 ust. 4, w terminie do dnia 31 maja bieżącego roku 
kalendarzowego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują okres od dnia 1 maja poprzedniego 
roku kalendarzowego do dnia 30  kwietnia bieżącego roku kalendarzowego i 
zawierają: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i  adres siedziby posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
3) rodzaj zdarzenia z krótkim opisem; 
4) dzień zajścia zdarzenia.> 

 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 
W celu wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem wdrażającego politykę 
zapobiegania poważnym wypadkom należy wziąć pod uwagę następujące elementy: 

1) politykę zapobiegania poważnym wypadkom, która powinna obejmować ogólne cele 
oraz zasady działania posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych kategorii A w odniesieniu do kontroli ryzyka wystąpienia 
poważnych wypadków; 

2) system zarządzania bezpieczeństwem, który powinien obejmować część ogólnego 
systemu zarządzania, zawierającego strukturę organizacyjną, zakres odpowiedzialności, 
praktyki, procedury, procesy i zasoby konieczne do określenia i wprowadzenia w życie 
polityki zapobiegania poważnym wypadkom; 

3) system zarządzania bezpieczeństwem uwzględniający następujące zagadnienia: 
a) rola i obowiązki personelu zarządzającego poważnym ryzykiem na wszystkich 

poziomach organizacji; określenie potrzeb szkoleniowych takiego personelu oraz 
zapewnienie takich szkoleń, oraz zaangażowanie pracowników, a w szczególnych 
przypadkach podwykonawców, 

[b) przyjęcie i wprowadzenie w życie procedur systematycznego określenia poważnego 
ryzyka wynikającego z prawidłowego i nieprawidłowego działania oraz ocena 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia,] 

<b) przyjęcie i wprowadzenie w życie procedur systematycznego określenia 
poważnego ryzyka wynikającego z prawidłowego i  nieprawidłowego działania 
oraz ocena prawdopodobieństwa ich wystąpienia i dotkliwości,> 
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c) przyjęcie i wprowadzenie w życie procedur i instrukcji bezpiecznego 
funkcjonowania, z uwzględnieniem utrzymania zakładu, procesów w nim 
zachodzących, sprzętu oraz tymczasowych przerw w jego funkcjonowaniu, 

d) przyjęcie i wprowadzanie w życie procedur dotyczących planowanych zmian lub 
tworzenia nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

e) przyjęcie i wprowadzenie w życie procedur dotyczących identyfikacji 
przewidywalnych sytuacji awaryjnych w drodze systematycznej analizy oraz 
przygotowanie, testowanie i przegląd planów awaryjnych mających na celu szybką 
reakcję na takie sytuacje, 

[f) przyjęcie i wprowadzenie w życie procedur w celu zapewnienia stałej oceny 
zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem z polityką zapobiegania poważnym 
wypadkom opracowanej przez posiadacza odpadów prowadzącego obiekt 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A; procedury te powinny 
obejmować przyjęty przez posiadacza odpadów prowadzącego obiekt 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A system zgłaszania poważnych 
wypadków lub sytuacji niebezpiecznych, szczególnie tych związanych z przypadkami 
braku działania środków ochronnych oraz ich badaniem i środkami podjętymi w 
oparciu o wcześniej wyciągnięte wnioski,] 

<f) przyjęcie i wprowadzenie w życie procedur w celu zapewnienia stałej oceny 
zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem z  polityką zapobiegania 
poważnym wypadkom opracowaną przez posiadacza odpadów prowadzącego 
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, oraz procedur 
badania i  podejmowania odpowiednich działań w przypadku braku takiej 
zgodności; procedury te powinny obejmować przyjęty przez posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
kategorii A system zgłaszania poważnych wypadków lub sytuacji 
niebezpiecznych, szczególnie tych związanych z przypadkami braku działania 
środków ochronnych oraz ich badaniem i środkami podjętymi w oparciu o 
wcześniej wyciągnięte wnioski,> 

g) przyjęcie i wprowadzenie w życie procedur systematycznej, okresowej oceny 
polityki zapobiegania poważnym wypadkom oraz przydatności do określonego celu 
systemu zarządzania bezpieczeństwem; przegląd dokumentów dotyczących działania 
wspomnianej polityki i systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz ich uaktualnianie 
przez kierownictwo wyższego szczebla. 

 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  
INFORMACJA PRZEKAZYWANA ZAINTERESOWANEJ SPOŁECZNOŚCI 
Informacje opracowywane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej, które mają być przekazane zainteresowanej społeczności, obejmują: 

[1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów 
prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;] 

<1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 
adres obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;> 
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2) oznaczenie osoby dostarczającej informacje, według zajmowanego stanowiska; 
3) znak i datę wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowanego 

lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
4) proste i jasne objaśnienie działań podejmowanych w miejscu prowadzenia działalności; 
5) przedstawioną językiem niespecjalistycznym ogólną klasyfikację niebezpieczeństwa 

substancji i preparatów występujących w obiekcie unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, jak również odpadów wydobywczych, które mogłyby spowodować 
poważny wypadek, ze wskazaniem ich głównych niebezpiecznych właściwości; 

6) ogólne informacje dotyczące charakteru ryzyka wystąpienia poważnych wypadków, z 
uwzględnieniem ich potencjalnych skutków dla zainteresowanej społeczności i 
środowiska; 

7) informacje dotyczące ostrzegania zainteresowanej społeczności oraz informowania jej w 
razie poważnego wypadku; 

8) informacje dotyczące działań, które zainteresowana społeczność powinna podjąć, oraz 
sposobu, w jaki należy się zachować w razie poważnego wypadku; 

9) potwierdzenie konieczności dokonania odpowiednich ustaleń przez posiadacza odpadów 
prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w miejscu 
prowadzenia działalności, a szczególnie współpracy ze służbami ratowniczymi w celu 
reagowania na poważne wypadki oraz zmniejszenia ich skutków; 

10) odniesienia do zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, sporządzonych w celu 
reagowania na wszelkie skutki poważnego wypadku poza miejscem prowadzenia 
działalności; odniesienia te powinny zawierać wskazanie, by stosować się do wszelkich 
instrukcji lub wymagań służb ratowniczych podczas wypadku; 

11) szczegóły dotyczące tego, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje, z zastrzeżeniem 
wymogów dotyczących zachowania poufności informacji ustanowionych w przepisach 
odrębnych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

 
Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
pkt 1-37 pominięte 

38) ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych 

do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), 

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
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nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 
handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i 
parkingów, 

[d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, 
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,] 

<d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze 
niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, 
miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze 
i termalne,> 

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód 
wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie 
wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji 
zawartych w pobranej wodzie, 

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb 
łososiowatych, 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych 
niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub 
organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 
kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku 
danego cyklu; 

pkt 38a-50 pominięte 
 

[Art. 377a. 
Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do 
marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 378 ust. 2a, art. 
434, art. 435 ust. 3 i 6 oraz art. 441 ust. 1 i 4.] 

<Art. 377a. 
Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do 
marszałka województwa w  sprawach, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 378 ust. 2a i 
2aa, art. 434, art. 435 ust. 3 i 6 oraz art. 441 ust. 1 i 4.> 

 
Art. 378. 

1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 
1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 
362 ust. 1-3, jest starosta. 

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i 
zdarzeń na terenach zamkniętych. 

2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach: 
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, 

która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące 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; 
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2) przedsięwzięcia mogącego 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, realizowanego na terenach innych niż 
wymienione w pkt 1. 

<2aa. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie: 
1) pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze 

wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin 
ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki, 

2) pozwolenia zintegrowanego dla odpadów, o których mowa w pkt 1 
– jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 
odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o 
odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr  138, poz. 865, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, z 2011 
r. Nr 163, poz. 981 oraz z …).> 

2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane 
technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną 
instalację. 

3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące 
przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach: 

1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1; 
2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150; 
3) przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1. 

[4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a, art. 91 ust. 1, 3, 3a i 5, art. 
92 ust. 1, art. 94 ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2, art. 162 ust. 
3, 6 i 7, art. 426 ust. 2 i 5, art. 428 ust. 1, art. 430 ust. 2, art. 434, art. 435 ust. 3, 5 i 6, 
art. 437 ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 441 ust. 1, 2 i 4, są zadaniami z zakresu administracji 
rządowej.] 

<4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a i  2aa, art. 91 ust. 1, 3, 
3a i 5, art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2, 
art. 162 ust. 3, 6 i 7, art. 426 ust. 2 i 5, art. 428 ust. 1, art. 430 ust. 2, art. 434, art. 435 
ust. 3, 5 i  6, art. 437 ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 441 ust. 1, 2 i 4, są zadaniami z zakresu 
administracji rządowej.> 

 

 
 
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2010 r. Nr  185, poz. 1243, z 

późn. zm.) 

Art. 19. 
1. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego 

dołącza się ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych jest obowiązany 
przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności 
powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub dniem zmiany tej działalności 
wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób 
gospodarowania nimi. 
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2. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zatwierdzany, w drodze decyzji, 
przez właściwy organ, którym jest: 

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach 
zamkniętych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.); 

2) marszałek województwa - dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 
ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

3) starosta - dla pozostałych przedsięwzięć. 
<2a. Organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych 
w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich 
magazynowania i przeróbki jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej 
program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 
ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z 
2010 r. Nr 28, poz. 145, z  2011 r. Nr 163, poz. 981 oraz z …).> 

3. Właściwość miejscową organu, o którym mowa w ust. 2, ustala się według miejsca 
wytwarzania odpadów niebezpiecznych. 

4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska albo marszałek województwa zatwierdza 
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów 
niebezpiecznych. 

5. Starosta zatwierdza program gospodarki odpadami niebezpiecznymi po zasięgnięciu 
opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce 
wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Wymóg zasięgania opinii prezydenta miasta nie 
dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu. 

6. W przypadku niewydania opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071, z późn. zm.) przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną. 

7. Na postanowienia, o których mowa w ust. 4 i 5, nie przysługuje zażalenie. 
8. Kopię wydanej decyzji regionalny dyrektor ochrony środowiska lub starosta przekazuje 

właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych marszałkowi 
województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wymóg przekazania prezydentowi miasta kopii 
wydanej przez starostę decyzji nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu. 

 
Art. 24. 

1. Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej 
działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów 
gospodarowania nimi. Informację przedkłada się w czterech egzemplarzach. 

2. Właściwym organem, o którym mowa w ust. 1, jest: 
1) regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach 

zamkniętych; 
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2) marszałek województwa - dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 
ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

3) starosta - dla pozostałych przedsięwzięć. 
<2a. Organem właściwym w sprawie informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla odpadów innych niż 
wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania 
i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki jest organ 
właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008  r. o odpadach 
wydobywczych.> 

3. Właściwość miejscową organów określonych w ust. 2 ustala się według miejsca 
wytwarzania odpadów. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: 
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w 

przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, 
jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do 
podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; 

2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania 
w ciągu roku; 

3) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub 
ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 
5. Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli 

organ właściwy do przyjęcia informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od 
dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

6. W przypadku stwierdzenia przez organ na podstawie złożonej informacji, o której mowa 
w ust. 1, lub własnych ustaleń, że odpady niebezpieczne wytworzone w ilości do 100 kg 
rocznie mogą powodować, ze względu na ich ilość lub rodzaj, zagrożenie dla życia, 
zdrowia ludzi lub środowiska, organ w terminie 30 dni od otrzymania informacji 
zobowiązuje, w drodze decyzji, wytwórcę odpadów do przedłożenia wniosku o 
zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

7. W przypadku gdy wytwórca odpadów narusza przepisy ustawy lub działa w sposób 
niezgodny ze złożoną informacją, organ, któremu należało przedłożyć informację, wzywa 
go do niezwłocznego zaniechania naruszeń. 

8. Jeżeli wytwórca odpadów mimo wezwania, o którym mowa w ust. 7, nadal narusza 
przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją, organ właściwy 
do otrzymania informacji wstrzymuje w drodze decyzji działalność powodującą 
wytwarzanie odpadów, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska 
zakończenia tej działalności. W takim przypadku wytwórca odpadów zobowiązany jest 
do usunięcia skutków prowadzonej działalności na własny koszt. 

9. Jeden egzemplarz informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, a także kopie decyzji, o których mowa w ust. 
5, 6 i 8, regionalny dyrektor ochrony środowiska lub starosta przekazuje właściwemu ze 
względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałkowi województwa, wojewódzkiemu 



- 34 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 
Wymóg przekazania prezydentowi miasta jednego egzemplarza informacji oraz kopii 
wydanych przez starostę decyzji nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu. 

 
Art. 25. 

1. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami 
innemu posiadaczowi odpadów. 

2. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały 
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami, chyba że 
działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. 

[3. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu 
posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na zbieranie, odzysk, 
unieszkodliwianie odpadów lub koncesję na składowanie odpadów w górotworze, w tym 
w podziemnych wyrobiskach górniczych, posiada decyzję, o której mowa w art. 31 lub w 
art. 32, lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, odpowiedzialność za 
gospodarowanie odpadami przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów.] 

<3. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady 
następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada: 

1) zezwolenie właściwego organu na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów 
lub 

2) koncesję na składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych 
wyrobiskach górniczych, lub 

3) decyzję, o której mowa w art. 31 lub w art. 32, lub jest wpisany do rejestru, o 
którym mowa w art. 33 ust. 5, lub  

4) decyzję, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych  

– odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przenosi się na tego następnego 
posiadacza odpadów.> 

4. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu transport 
odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy 
dostarczyć te odpady. 

5. Prowadzący transport odpadów jest obowiązany dostarczyć te odpady do posiadacza 
odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego usługę. 

6. Prowadzący transport odpadów komunalnych jest obowiązany dostarczyć je do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 
Rozdział 7 

Składowanie i magazynowanie odpadów 
 

<Art. 49b. 
Odpady składuje się: 

1) na składowisku odpadów; 
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2) na podziemnym składowisku odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. – Prawo geologiczne i  górnicze; 

3) w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w  rozumieniu ustawy z 
dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.> 

 
Art. 50. 

1. Wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów: składowisko odpadów 
niebezpiecznych, składowisko odpadów obojętnych, składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne. 

1a. Składowanie odpadów na składowiskach podziemnych regulują przepisy ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, uwzględniając zjawiska 
przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne oraz systemy kontroli. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ 

I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 

późn. zm.) 

Art. 2. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) gmina - także związek międzygminny i porozumienie międzygminne; 
2) niezbędne przychody - wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, 

zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i 
ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z 
ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, oraz osiągnięcie zysku; 

3) odbiorca usług - każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z 
zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym; 

3a) osoba korzystająca z lokalu - osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę 
korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym; 

4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność; 

5) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
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studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy 
nieruchomości gruntowej; 

6) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 
wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z 
zaworem za wodomierzem głównym; 

7) sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w 
posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 

8) ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi: 
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych 

do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), 

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 
handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i 
parkingów, 

[d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, 
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,] 

<d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze 
niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, 
miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze 
i termalne,> 

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód 
wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie 
wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji 
zawartych w pobranej wodzie, 

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb 
łososiowatych, 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych 
niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub 
organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 
kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku 
danego cyklu; 

9) ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 
pochodzące z tych budynków; 

10) ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane 
urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i 
oczyszczania ścieków komunalnych; 
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11) ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi 
lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością 
handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich 
mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 
kanalizacyjnymi tego zakładu; 

12) taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich 
stosowania; 

13) taryfowa grupa odbiorców usług - odbiorców wyodrębnionych na podstawie 
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie 
sposobu rozliczeń za świadczone usługi; 

14) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków; 

15) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych 
ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym; 

16) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci 
wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody; 

17) właściciel - także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego; 
18) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi: 

a) wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, 
przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej 
pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w 
butelkach lub pojemnikach, 

b) wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do 
wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu 
produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

19) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący 
się na każdym przyłączu wodociągowym; 

20) zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegającą na odprowadzaniu i 
oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne; 

21) zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i 
dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne. 

 
 
 
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951) 

 
Art. 9. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
pkt 1-13f pominięte 
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14) ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych 

do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 oraz z 
2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016), 

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 
handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i 
parkingów, 

[d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, 
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,] 

<d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze 
niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, 
miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze 
i termalne,> 

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód 
wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie 
wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji 
zawartych w pobranej wodzie, 

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb 
łososiowatych, 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych 
niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub 
organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1500 kg 
z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku 
danego cyklu; 

pkt 15-27 pominięte 
2. Przepisy ustawy dotyczące: 

1) urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do: 
a) urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych, 
b) prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe 

obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii 
telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, 

c) obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, 

d) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany 
naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych; 

2) wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, 
przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót 
związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji; 
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3) właścicieli - stosuje się odpowiednio do posiadaczy samoistnych oraz użytkowników 
wieczystych; a w przypadku eksploatacji instalacji stosuje się do prowadzącego 
instalację w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); 

4) właściciela wody - stosuje się odpowiednio do organów, jednostek organizacyjnych, 
osób prawnych lub fizycznych wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do 
wód. 

3. Przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4, nie naruszają postanowień działu II w tytule I 
ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

4. Zasada, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy ust. 1 pkt 25. 
 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU 

I  ICH NAPRAWIE (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.) 

 
Art. 3. 

1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się: 
1) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą 
uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

2) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą 
uzyskania: 

a) pozwolenia zintegrowanego, 
b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

3) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 
251): 

a) działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagającą 
uzyskania zezwolenia, 

b) działalność w zakresie zbierania odpadów oraz działalność w zakresie transportu 
odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, 

c) działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub 
transportu odpadów na podstawie art. 31 tej ustawy, 

d) działalność wymagającą zgłoszenia do rejestru na podstawie art. 33 ust. 5 tej 
ustawy; 

4) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019, z późn. zm.) - wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: 

a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
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b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, 
c) retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 

5) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) - zamknięte użycie GMO oraz 
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO 
do obrotu; 

6) z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i 
kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej 
obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami; 

[7) z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, 
poz. 865) - gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie zezwolenia na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.] 

<7) z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.  U. Nr 
138, poz. 865, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr 163, poz.  981 oraz z …) – 
gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie decyzji 
zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.> 

2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również: 
1) produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie 

do środowiska oraz transport: 
a) substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji 

stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu 
przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.), 

c) produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o 
produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252); 

2) transport: 
a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), 
b) (uchylona), 
c) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), 
d) (uchylona). 

 

 

 


