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Dr nauk prawnych Jan Jerzmański
Uniwersytet Opolski
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Administracyjnego

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy  
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw oraz późniejszych propozycji poprawek  
(druk senacki nr 615 i 615s)

Pytania sformułowane przez Zamawiającego:
1) Jakie są przewidywane konsekwencje prawne wejścia w życie przepisów projektu 

ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  (druk senac-
ki nr 615 i 615s) w zakresie technologii stosowanych przez instalacje dopuszczone 
jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz po-
nadregionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w szczególności 
w kontekście regulacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz 
stosownych aktów prawa unijnego?

2) Jakie są przewidywane konsekwencje prawne wprowadzenia poprawki do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  (druk senac-
ki nr 615 i 615s) w zakresie technologii stosowanych przez instalacje dopuszczone 
jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz po-
nadregionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w szczególności 
w kontekście regulacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz 
stosownych aktów prawa unijnego?

I. Wprowadzenie

Najistotniejsze propozycje zmian w ustawie z 2012 r. o odpadach wynikające z projektu 
senackiego (druk senacki nr 615s) można sprowadzić do następujących konstatacji:

 y Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do tzw. ponadre-
gionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 20 ust. 10), którymi 
mogą być jedynie spalarnie odpadów komunalnych (art. 35 ust. 4b oraz ust. 6a; art. 38 
ust. 2a);

 y Wskazuje się na bezpośrednie uwarunkowania treści planów gospodarki odpadami sto-
sownymi przepisami UE (art. 34 ust. 1a);

 y Wyraźnie dopuszcza się sytuację, w której region gospodarki odpadami będzie tożsamy 
z obszarem całego województwa (art. 35 ust. 4 pkt 1) oraz obejmie gminy z sąsiedniego 
województwa (art. 35 ust. 5a);
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 y Uściśla się pojęcie zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunal-
nych de facto wykluczając ich tymczasowość i możliwe niespełnianie wymagań prze-
widzianych dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 35 
ust. 4 pkt 2 oraz ust. 4a; art. 38 ust. 2);

 y Znosi się limit 120 tys. mieszkańców w wypadku ustanawiania regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych (art. 35 ust. 6);

 y Ustanawia się obowiązek sporządzania tzw. planów inwestycyjnych stanowiących in-
tegralną część wojewódzkich planów gospodarki odpadami (art. 35a), które podlegają 
zaopiniowaniu m.in. przez ministra w terminie 1 m-ca (art. 36 ust. 5 oraz ust. 6) i który 
określi ich sposób sporządzania oraz formę (art. 40 pkt 1);

 y Wprowadza się zakaz finansowania inwestycji z zakresu gospodarki (zapobieganie po-
wstawania oraz gospodarowanie) odpadami komunalnymi ze środków UE lub funduszy 
ochrony środowiska w przypadku braku ich uwzględnienia w planach inwestycyjnych 
(art. 35 ust. 8);

 y Uściśla się przypadki, w których następuje obligatoryjna zmiana uchwały w sprawie 
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz warunki złożenia wniosku 
w tej sprawie (art. 38 ust. 3 pkt 2 - 4, ust. 3a, ust. 3b);

 y Wprowadza się de facto zakaz lokalizacji, budowy oraz dopuszczenia do eksploatacji 
instalacji mogących potencjalnie spełniać wymogi przewidziane dla regionalnych i po-
nadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w przypadku braku 
ich uwzględnienia w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (art. 38a);

 y Uściśla się przepisy kompetencyjne w przypadku planowanych regionalnych instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. c);

 y Uściśla się przyczyny odmowy wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przy-
padku regionalnych i ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunal-
nych (art. 46 ust. 3).

Zmiany proponowane w ustawie z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz w ustawie z 2001 r. Prawo ochrony środowiska są przy tym prostą konsekwencją powyż-
szych zmian zaproponowanych w ustawie z 2012 r. o odpadach.

Spośród powyższych zmian następujące można uznać za dotyczące „technologii stoso-
wanych przez instalacje dopuszczone, jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalne instalacje do przetwarzania odpadów komu-
nalnych”:

 y Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do tzw. ponadre-
gionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 20 ust. 10), którymi 
mogą być jedynie spalarnie odpadów komunalnych (art. 35 ust. 4b oraz ust. 6a; art. 38 
ust. 2a);

 y Uściśla się pojęcie zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunal-
nych de facto wykluczając ich tymczasowość i możliwe niespełnianie wymagań prze-
widzianych dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 35 
ust. 4 pkt 2 oraz ust. 4a; art. 38 ust. 2);

Poprawki (z dnia 11 czerwca 2014 r.) dotyczą:
 y Możliwości uznania za ponadregionalną instalację do przetwarzania odpadów komu-

nalnych każdej instalacji spełniającej wymogi określone dla regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych (passim);

 y Rozszerzenia listy technologii pozwalającej uznać daną instalację za spełniającą wymo-
gi przewidziane dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. 
mechaniczno-cieplne przetwarzanie) – art. 35 ust. 6 ustawy z 2012 r. o odpadach;
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 y Warunków złożenia wniosku o zmianę uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami (powrót do wersji ustalonej w druku 615);

 y Wprowadzenia nowej kategorii w załączniku nr 2 do ustawy z 2012 r. o odpadach – Pro-
cesy unieszkodliwiania odpadów (D 9a Sterylizacja).

II. Uwagi ogólne 

Niektóre ze zmian w ustawie z 2012 r. o odpadach zaproponowane przez Senat RP mogą 
budzić wątpliwości:

 y Wymienienie konkretnych przepisów UE (wskazane dyrektywy) jest niecelowe (z uwagi 
na ich zmienność) oraz niewystarczające (z uwagi na zróżnicowane cele) – należałoby 
cele te uściślić np. poprzez wskazanie konieczności osiągania poziomów odzysku czy 
recyklingu itp. (art. 34 ust. 1a oraz art. 35a);

 y Z uwagi na dalsze konsekwencje tzw. plany inwestycyjne powinny uzyskać status aktu 
prawa miejscowego (art. 35a);

 y Zakaz finansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi byłby bar-
dziej sensowny w wypadku uwzględnienia wszystkich publicznych źródeł finansowania 
– jest przy tym wątpliwe czy powinno to dotyczyć środków UE (art. 35 ust. 8);

 y Wprowadzony de facto zakaz lokalizacji, budowy oraz dopuszczenia do eksploatacji 
instalacji mogących potencjalnie spełniać wymogi przewidziane dla regionalnych i po-
nadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w przypadku braku 
ich uwzględnienia w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (art. 38a) jest nadmier-
ną ingerencją w zasadę swobody działalności gospodarczej – wystarczy dotychczasowa 
możliwość odmowy zezwolenia (pozwolenia) w wypadku sprzeczności z planem.  

III. Uwagi szczegółowe

Druk senacki nr 615s:
 y Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do tzw. ponadre-

gionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 20 ust. 10), którymi 
mogą być jedynie spalarnie odpadów komunalnych (art. 35 ust. 4b oraz ust. 6a; art. 38 
ust. 2a);

W tym przypadku następuje podwójna ingerencja (ograniczenie technologiczne). Po pierw-
sze ponadregionalna instalacja nie może wykorzystywać innych metod przetwarzania (odzysk 
lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych niż ich termiczne przekształcenie (w szczegól-
ności nie może to być tzw. mechaniczno biologiczne przetwarzanie). Po drugie termiczne prze-
kształcenie odpadów komunalnych nie może odbywać się w instalacji będącej współspalarnią 
odpadów komunalnych (przy konsekwentnym stosowaniu definicji ustawowych).

Podstawą wprowadzenia takiego rozwiązania może być jedynie przepis art. 22 Konstytucji 
RP. Jeżeli jest to uzasadnione interesem publicznym ograniczenie takie nie łamie zasad kon-
kurencji. Za interes publiczny można uznać w tym wypadku konieczność zapewnienia osią-
gnięcia celów ochrony środowiska, a w szczególności celów wynikających z prawa UE – ogra-
niczania składowania odpadów. Trzeba jednak zauważyć, że preferencja wyłącznie spalarni 
odpadów (a nawet współspalarni) jest w tym kontekście bardzo wątpliwa. Ponadto powstaje 
pytanie czy drugi z zasadniczych celów wynikających z przepisów UE – osiągnięcie stosow-
nych poziomów odzysku i recyklingu – nie stoi w sprzeczności z przyjętym tu rozwiązaniem. 
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W sumie jest to bardzo kontrowersyjne, choć na gruncie ustawy z 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska eksploatacja spalarni odpadów jest w pełni akceptowalnym sposobem przetwarzania 
odpadów – o ile dotrzymane są standardy emisyjne.

 y Uściśla się pojęcie zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunal-
nych de facto wykluczając ich tymczasowość i możliwe niespełnianie wymagań prze-
widzianych dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 35 
ust. 4 pkt 2 oraz ust. 4a; art. 38 ust. 2);

W tym przypadku za zastępczą regionalną instalację do przetwarzania odpadów komu-
nalnych może być uznana jedynie instalacja, która już została za regionalną (konsekwentnie 
należy uznać, że w innym regionie) i jednocześnie, co jest oczywiste, spełnia stosowne wy-
magania (określone w art. 35 ust. 6 ustawy z 2012 r. o odpadach). Wynika to przede wszyst-
kim jednoznacznie z nowego przepisu art. 35 ust. 4a. Dotychczas można było dopuścić jako 
zastępczą instalację, która owych wymagań nie spełniała (choć mogło to być dyskusyjne). 
Rozwiązanie wydaje się prawidłowe. Wymagania określone dla regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych są określone w ten sposób aby mogły zostać spełnio-
ne dwa wspomniane w punkcie poprzednim cele wynikające z prawa UE (poziomy odzysku 
i recyklingu oraz ograniczenie składowania). Tym samym rozwiązanie nie jest sprzeczne 
z art. 22 Konstytucji RP. 

Zaproponowane poprawki 
 y Możliwość uznania za ponadregionalną instalację do przetwarzania odpadów komunal-

nych każdej instalacji spełniającej wymogi określone dla regionalnej instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych. 

W kontekście uwag zgłoszonych powyżej należy uznać, że propozycja ta jest zdecydowanie 
bardziej uzasadniona niż rozwiązanie proponowane w druku 615s. Nie ma wątpliwości, że jest 
ona zgodna z art. 22 Konstytucji RP i przepisami UE.

 y Rozszerzenie listy technologii pozwalającej uznać daną instalację za spełniającą wymo-
gi przewidziane dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. 
mechaniczno-cieplne przetwarzanie) – art. 35 ust. 6 ustawy z 2012 r. o odpadach;

Jest to propozycja kontrowersyjna. Należałoby wykazać, że proponowana technologia rze-
czywiście zapewnia (lub co najmniej ułatwia) osiągniecie celów wynikających z prawa UE 
(poziomy odzysku i recyklingu oraz ograniczenie składowania). Nie jest to zadanie dla praw-
nika. Trudno jednak nie zgodzić się z tezą, że obecne przepisy uniemożliwiają wprowadzanie 
nowych technologii, których zastosowanie może się okazać bardzo korzystne. Istnieje możli-
wość przyjęcia rozwiązania kompromisowego:

Art. 35 
6. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodaro-

wania odpadów (…) zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:
1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydziela-
nie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części 
do odzysku, lub

1a) przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych w sposób określony w przepisach 
wydanych na podstawie art. 33 ust. 3, lub ….

W tym rozwiązaniu ostateczna ocena nowej technologii pozostałaby w gestii resortu.
 y Warunki złożenia wniosku o zmianę uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego pla-

nu gospodarki odpadami (powrót do wersji ustalonej w druku 615);
Zaproponowane rozwiązanie nie wydaje się uzasadnione. Kontrola WIOŚ oraz udowod-

nienie posiadania stosownej decyzji nie jest nadmiernie restrykcyjnym warunkiem. Ponadto 
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przepisy ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska posługują się pojęciem prowadzącego 
instalację, co koresponduje z pojęciem operatora (dyrektywa 2010/75/UE o emisjach przemy-
słowych).

 y Wprowadzenia nowej kategorii w załączniku nr 2 do ustawy z 2012 r. o odpadach – Pro-
cesy unieszkodliwiania odpadów (D 9a Sterylizacja).

Jest to absolutnie niecelowe na tle postanowień dyrektywy 2008/98/WE o odpadach. W ni-
czym to nie zmienia ewentualnej dopuszczalności zastosowania takiej metody unieszkodliwia-
nia lub – co więcej – potraktowania jej jako metody odzysku (np. R 12).



8

Dr Krzysztof Wąsowski
Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  oraz 

późniejszych propozycji poprawek  
(druk senacki nr 615 i 615s)

I. Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Jakie są przewidywane konsekwencje prawne wejścia w życie przepisów projektu usta-

wy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki 615 i 615s) w za-
kresie technologii stosowanych przez instalacje dopuszczone jako regionalne instalacje 
do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych, w szczególności w kontekście regulacji ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz stosownych aktów prawa unijnego?

2) Jakie są przewidywane konsekwencje prawne wprowadzenia poprawki do projektu usta-
wy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki 615 i 615s) w za-
kresie technologii stosowanych przez instalacje dopuszczone jako regionalne instalacje 
do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych, w szczególności w kontekście regulacji ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz stosownych aktów prawa unijnego?

II. Wstęp

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw został przeka-
zany Senatowi przez senacką Komisję Środowiska w celu podjęcia przez Senat postępowania 
w sprawie inicjatywy ustawodawczej (druk nr 615). Brzmienie projektu uwzględniające popraw-
ki przyjęte po pierwszym czytaniu przez Komisję Ustawodawczą, Komisję Środowiska oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zostało ujęte w druku 615s.

Projekt nowelizacji (druk 615s) przewiduje wprowadzenie nowej kategorii zakładu zago-
spodarowania odpadów, tj. ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunal-
nych. Zgodnie z definicją zawartą w projektowanym art. 35 ust. 6a „Ponadregionalną instalacją 
do przetwarzania odpadów komunalnych jest spalarnia odpadów komunalnych, zwana dalej 
ponadregionalną spalarnia odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania 
i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych lub frakcji palnej wydzielonej z odpa-
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dów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 500 tys. mieszkań-
ców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki.”.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu 
zawartym w druku nr 615 oraz 615s nie przewidywał natomiast zmian w zakresie regulacji 
prawnej dotyczącej instytucji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Dnia 11 czerwca br. na 56. posiedzeniu Senatu RP, podczas drugiego czytania projektu 
ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, został zgłoszony wniosek 
o wprowadzenie poprawek do projektu mających na celu:

1) rozszerzenie katalogu technologii wykorzystywanych przez zakłady zagospodarowania 
odpadów mogące uzyskać status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komu-
nalnych (RIPOK),

2) rozszerzenie katalogu zakładów zagospodarowania odpadów mogących uzyskać status 
ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o wszystkie kate-
gorie zakładów, które mogą uzyskać status regionalnej instalacji do przetwarzania odpa-
dów komunalnych (RIPOK) i posiadają odpowiednią moc przerobową.

Przedmiotem niniejszej opinii jest dokonane oceny i wskazanie przewidywanych konse-
kwencji prawnych wejścia w życie przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw (druki 615 i 615s), z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki i bez 
jej uwzględnienia, w zakresie technologii stosowanych przez instalacje dopuszczone jako re-
gionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalne 
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

III. Przewidywane konsekwencje prawne w kontekście regulacji  
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Projekt ustawy (druki 615 i 615s) wprowadza do systemu regionalnych instalacji przetwa-
rzania odpadów komunalnych ponadregionalne instalacje do przetwarzania odpadów komu-
nalnych (zmiana w art. 35 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., 
poz. 21, z późn. zm.). Projektodawca ograniczył jednak expressis verbis, że stanowić je mogą 
wyłącznie instalacje termicznego przekształcania odpadów o określonych parametrach. Zgod-
nie z przyjętą definicją ponadregionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych 
to spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania 
i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych lub frakcji palnej wydzielonej z odpa-
dów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkałego, przez co najmniej 500 tys. miesz-
kańców (a więc średniej wielkości aglomeracja miejska), spełniająca wymagania najlepszej 
dostępnej techniki. 

Uzasadnieniem dla przyznania spalarniom szczególnego statusu jest zdaniem projektodaw-
cy ich specyfika i ilość przetwarzania odpadów, gdyż są one w stanie obsługiwać odpady 
wytwarzane nie tylko w jednym regionie. Projektodawca wskazał, iż ma to na celu przede 
wszystkim zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, jak również zapew-
nić strumień odpadów potrzebny do funkcjonowania takich instalacji.

Projekt ustawy w powyższym brzmieniu budzi wątpliwości z punktu widzenia celu 
regulacji, jak i ochrony konkurencji.

Art. 4 ust. 2 zdanie pierwsze dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.U-
E.L.2008.312.3) wskazuje, iż stosując hierarchię postępowania z odpadami państwa człon-
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kowskie podejmują środki sprzyjające rozwiązaniom, które dają najlepszy dla środowiska 
wynik całkowity. Ust. 1 przywołanego artykułu określa natomiast: Następująca  hierarchia 
postępowania z odpadami ma zastosowanie jako kolejność priorytetów w przepisach prawa 
i  polityce  dotyczących  zapobiegania  powstawaniu  odpadów oraz  gospodarowania  odpada-
mi: a) zapobieganie; b) przygotowywanie do ponownego użycia; c) recykling; d) inne metody 
odzysku, np. odzysk energii; oraz e) unieszkodliwianie. Wyjątki od stosowania tej reguły do-
puszczalne są jedynie, jeżeli jest to uzasadnione zastosowaniem metodologii myślenia o cyklu 
życia, obejmującej całkowity wpływ związany z wytwarzaniem i gospodarowaniem takimi 
odpadami.

Implementując powyższe postanowienia ustawodawca w art. 17 ustawy o odpadach 
wprowadził hierarchię sposobów postępowania z odpadami i zaakcentował, że w pierwszej 
kolejności należy dążyć do zapobiegania ich powstawaniu. Zgodnie z brzmieniem tego prze-
pisu kolejnymi sposobami postępowania z odpadami są: przygotowywanie do ponownego 
użycia, recykling, inne procesy odzysku, unieszkodliwianie. Przepis ten tym samym ozna-
cza, że jeżeli nie udało się zapobiec powstaniu odpadów, należy po odpowiednim przygoto-
waniu ponownie je użyć albo poddać recyklingowi lub innym procesom odzysku, a dopiero 
w ostatniej kolejności unieszkodliwić [zob. W. Radecki, Komentarz do art. 17 ustawy o od-
padach, LEX/el 2013 r.].

W związku z powyższym należy zauważyć, że przerób odpadów komunalnych w insta-
lacjach służących wyłącznie unieszkodliwieniu odpadów nie jest zgodny z przyjętą hierar-
chią. Należy zgodzić się z opinią, iż proponowane w druku 615 brzmienie art. 35 nowego 
ust. 6a zaburza hierarchię postępowania z odpadami określoną w rozdziale 2 obowiązującej 
ustawy o odpadach również w kontekście realizacji obowiązków gmin do osiągnięcia wy-
maganych poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów. Z tego punktu 
widzenia procedowana regulacja powinna uwzględnić także możliwość uzyskania statusu 
ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych instalacjom, które 
mają analogiczne moce przerobowe, ale umożliwiają odzysk, w tym recykling, przyjmo-
wanych odpadów.

W odniesieniu do wątpliwości w zakresie naruszenia konkurencji przez projektowa-
ne w ustawie rozwiązania na wstępie należy podnieść, iż Prezes UOKiK wielokrotnie 
zgłaszał uwagi dotyczące ograniczenia możliwości konkurowania na lokalnych rynkach 
gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające zarówno z ustawy o odpadach, jak 
i ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) [zob. Raport UOKiK, Konkurencja na polskim rynku 
usług  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych, luty 2012 r.]. Wskazanie 
instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych jako jedynej instalacji 
mogącej przyjmować odpady spoza regionu w sposób nieuzasadniony głębiej ograniczy 
konkurencję. Projektowana pierwotnie w art. 35 zmiana ustawy o odpadach może skut-
kować monopolizacją rynku gospodarowania odpadami komunalnymi przez spalarnie. 
Z punktu widzenia ochrony konkurencji pozytywnie należy także ocenić poszerzenie 
technologii stosowanych w RIPOK. 

Powyższe opiniowane zmiany polegające na poszerzeniu technologii kwalifikujących insta-
lacje jako RIPOK oraz ponadregionalny RIPOK należy ocenić pozytywnie jako:

1) zwiększające konkurencję na rynku gospodarowania opadami komunalnymi;
2) zwiększające liczbę nowoczesnych instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpa-

dów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów;
3) ułatwiające rozliczania odpowiednich poziomów odzysku. 
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IV. Przewidywane konsekwencje prawne w kontekście regulacji ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)  
oraz stosownych aktów prawa unijnego

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach kryteriami wa-
runkującymi możliwość uzyskania przez dany zakład zagospodarowania odpadów statusu re-
gionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych są:

1) kryterium mocy przerobowej – moc przerobowa danego zakładu musi wystarczyć na 
przyjęcie i przetworzenie odpadów z obszaru zamieszkałego, przez co najmniej 120 tys. 
mieszkańców,

2) kryterium BAT – zakład musi spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki lub 
technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska,

3) kryterium wykorzystywanej technologii – zakład musi wykorzystywać jedną z techno-
logii wskazanych w tymże przepisie, tj. termiczne przekształcanie odpadów, mecha-
niczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie 
ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części 
do odzysku, przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bio-
odpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych, środków 
wspomagających uprawę roślin, materiału po procesie kompostowania lub fermentacji 
dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10 albo składowanie odpadów powsta-
jących w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów ko-
munalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Co istotne, zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach powyższe kryteria muszą być speł-
nione przez dany zakład łącznie.

Celem poprawki zgłoszonej do drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw jest natomiast rozszerzenie kryterium techno-
logii wykorzystywanej przez zakład zagospodarowania odpadów o technologię mecha-
niczno-cieplnego przetwarzania odpadów, która nie była dotychczas uwzględniona przez 
ustawodawcę.

Najlepsze dostępne techniki (BAT – Best Available Technology) wyznaczają standardy dla 
określenia maksymalnych dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych 
do środowiska przez zakłady przemysłowe w państwach członkowskich UE. Pojęcie najlep-
szych dostępnych technik zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 10 ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska jako „najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i me-
tod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych 
wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie 
możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość”.

Jak stanowi pkt 17 preambuły dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczą-
cej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U.UE.L.1996.257.26): 
„Wartości dopuszczalne emisji, parametry lub równoważne środki techniczne powinny zostać 
oparte na najlepszych dostępnych technikach, bez zalecenia stosowania jednej konkret-
nej techniki lub technologii, oraz z uwzględnieniem technicznych właściwości danej insta-
lacji, jej geograficznego położenia i lokalnych warunków środowiska; (…).”. Wprowadzenie 
przez państwa członkowskie dodatkowych kryteriów dyrektywa uznaje za uzasadnione jedy-
nie wówczas, gdy norma jakości środowiska wymaga bardziej rygorystycznych warunków niż 
te, które mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik.
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Analogiczna regulacja znalazła się w przepisach merytorycznych dyrektywy Rady 
96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanie-
czyszczeniom i ich kontroli dotyczących procedury wydawania pozwolenia zintegrowa-
nego – zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy dopuszczalne wartości emisji i równoważne pa-
rametry oraz środki techniczne opierają się na najlepszych dostępnych technikach, bez 
zalecania żadnej techniki czy szczególnej technologii, lecz z uwzględnieniem technicz-
nych właściwości danej instalacji, jej geograficznego położenia i lokalnych warunków 
środowiska. 

Mając na uwadze powyższe wydaje się, że dochodzi tu do swego rodzaju konfliktu pomię-
dzy dwoma ze stosowanych przez ustawodawcę kryteriami, tj. kryterium BAT ujętym w usta-
wie – Prawo ochrony środowiska a kryterium technologii wykorzystywanej przez dany zakład 
zagospodarowania odpadów.

W świetle powyższego należy ocenić rozwiązania wprowadzone w tym zakresie przez pro-
jektodawcę w projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dru-
ki 615 i 615s). Należy mieć przy tym na uwadze, że przepisy ustawy – Prawo ochrony środo-
wiska są skonstruowane na tyle ogólnie, że nie zawierają żadnych dodatkowych wymogów 
w zakresie techniki wykorzystywanej przez instalacje, a rodzaje instalacji obowiązanych do 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostały określone przepisami rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055). Przywołane rozporządzenie posługuje się jedynie 
kategoriami instalacji, bez wskazywania konkretnych technologii (również w odniesieniu do 
instalacji przetwarzania i unieszkodliwiana odpadów).

 Swego rodzaju sprzeczność pojawia się natomiast na płaszczyźnie przepisów ustawy o od-
padach, która w art. 35 ust. 6, poza kryterium BAT, wprowadza dodatkowo zamknięty katalog 
technologii wykorzystywanych przez zakłady zagospodarowania odpadów mogące uzyskać 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów i status RIPOK. Rozwiązanie takie zdaje się niweczyć 
cel standardów BAT, ponieważ może doprowadzić do sytuacji, w której dana technologia 
będąca najlepszą z dostępnych w świetle dokumentów referencyjnych BAT (tzw. BREFs 
– BAT Reference Notes), nie będzie natomiast mogła być wykorzystywana z uwagi na 
nieuwzględnienie jej w katalogu zawartym w przepisie art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. 
Z tej perspektywy zasadne wydaje się nie tylko rozszerzenie katalogu technologii zawartego 
w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach zaproponowane w poprawce do projektu ustawy, lecz na-
wet przekonstruowanie omawianego przepisu tak, aby kryterium determinującym uzyskanie 
statusu RIPOK był stopień zgodności ze standardami BAT, a nie rodzaj jakiejkolwiek z wyko-
rzystywanych technologii.

Analogiczną uwagę należy podnieść w odniesieniu do projektowanego rozwiązania 
dopuszczającego jako ponadregionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunal-
nych jedynie spalarnie odpadów spełniające wymagania najlepszej dostępnej techniki. 
W tym przypadku sprzeczność z regulacją unijną dotyczącą BAT jest tym wyraźniejsza, że 
projektowany przepis art. 35 ust. 6a ustawy o odpadach dopuszcza tylko jeden rodzaj instala-
cji będący z założenia technologią emisyjną. W tym zakresie poprawkę do projektu ustawy, 
która ma na celu rozszerzenie katalogu technologii jakie mogłyby być wykorzystywane przez 
ponadregionalne RIPOK, również należy ocenić pozytywnie.

Należy ponadto zauważyć, że ustawodawca powinien uwzględniać zmieniający się stan 
wiedzy i techniki w zakresie metod przetwarzani odpadów komunalnych. Problem ten został 
dostrzeżony przez unijnego prawodawcę już na etapie tworzenia pierwszej regulacji prawnej 
dotyczącej BAT, tj. w dyrektywie Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zin-
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tegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli: „Ponieważ najlepsze dostępne 
techniki z czasem będą się zmieniać, w szczególności w związku z postępem technicznym, 
właściwe władze zobowiązane są do monitorowania takiego postępu lub zbierania na ten temat 
wszelkich informacji.” (pkt 20 preambuły).

Skoro zatem polski ustawodawca zdecydował się na zamieszczenie zamkniętego ka-
talogu technologii wykorzystywanych przez zakłady gospodarowania odpadami mogące 
uzyskać status RIPOK, powinien przeprowadzać regularne monitorowanie nowych tech-
nologii w tym zakresie i rozszerzać tenże katalog umożliwiając uzyskanie statusu RIPOK 
zakładom wykorzystującym nowe technologie. W tym kontekście poprawkę zgłoszoną do 
drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
należy ocenić jako w pełni zasadną i zgodną z kierunkiem prawodawstwa unijnego.

V. Konkluzje

W świetle przeprowadzonej analizy prawnej należy stwierdzić, że powyższe opiniowane 
zmiany polegające na poszerzeniu technologii kwalifikujących instalacje jako RIPOK oraz 
ponadregionalny RIPOK należy ocenić jako:

1) ustanawiające takie ramy prawne, które nie powinny zaburzyć kryterium konkurencyj-
ności na rynku gospodarowania opadami komunalnymi, a wręcz je poszerzyć;

2) ustanawiające takie ramy prawne, które dają szanse na zwiększenie liczby nowocze-
snych instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób 
inny niż składowanie odpadów;

3) ustanawiające takie ramy prawne, które powinny ułatwić rozliczania odpowiednich po-
ziomów odzysku. 

Poszerzenie katalogu technologii dopuszczonych do stosowania przez zakłady zagospo-
darowania odpadów mogących uzyskać status RIPOK oraz ponadregionalnego RIPOK, za-
proponowane w omawianej poprawce, należy uznać za dopuszczalne w kontekście unijnych 
wymogów dotyczących standardów BAT.
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