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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o odpadach 
wydobywczych oraz niektórych innych 
ustaw z projektami aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Środowiska. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt  

 

U S T A W A 

 

z dnia                                                    

 

o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw 1),2) 

 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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).”; 

2) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 – 4 otrzymują brzmienie: 

„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 udzielona na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 

2011  r. – Prawo geologiczne i górnicze lub miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określa 

warunki i sposób ich zagospodarowania.”; 

3) w art. 3 w ust. 1: 
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a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) rekultywacja terenu – zagospodarowanie terenu, w tym 

oczyszczanie gruntu, na który miał wpływ obiekt 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w taki 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;”, 

d)  pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) zainteresowana społeczność – osoby fizyczne, osoby prawne lub 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 

są lub mogą być dotknięte skutkami wydania zezwolenia lub mają 
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interes w procesie jego wydania lub w procesie ustalania procedur 

związanych z zapobieganiem poważnym wypadkom w obiektach 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.”;  

4) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„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.”; 

5) w art. 5:  

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. 

zm.3)), chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych kategorii A.”; 

6) w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„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);”; 
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7) w art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

8) w art. 8 w ust. 2: 

a) w pkt 1: 

− lit. a otrzymuje brzmienie: 

„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,”, 

− lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) umieszczenie odpadów wydobywczych z powrotem 

w  wyrobiskach górniczych, w zakresie, w jakim jest to 

technicznie możliwe do wykonania i uzasadnione 

ekonomicznie oraz zgodne z przepisami o ochronie 

środowiska, przepisami o odpadach i przepisami prawa 

geologicznego i górniczego,”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zapewnienie w pierwszej kolejności odzysku odpadów 

wydobywczych, jeżeli jest to uzasadnione ze względów 

ekologicznych, a także technologicznych i ekonomicznych oraz 

zgodne z przepisami o ochronie środowiska;”; 

9) w art. 9: 

a) w ust. 1:  

− pkt 6 otrzymuje brzmienie:  
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„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;”, 

− pkt 12 otrzymuje brzmienie:  

„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;”, 

− pkt 15 otrzymuje brzmienie:  

„15) wyniki badań wód powierzchniowych, wód podziemnych 

i  gleby, na które może wywierać wpływ obiekt 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczegól-

ności w zakresie ustalenia poziomu naturalnych stężeń 

substancji na danym terenie.”,  

b) w ust. 4: 

− wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Charakterystyka odpadów wydobywczych, o której mowa w ust. 1 

pkt 5, obejmuje informacje dotyczące działań poszukiwawczych, 

wydobywczych i przeróbczych, złóż przeznaczonych do 

eksploatacji, typu i właściwości odpadów wydobywczych oraz 

postępowania z nimi, w szczególności:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) opis właściwości fizycznych i chemicznych odpadów 

wydobywczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich 

stabilności w warunkach atmosferycznych oraz rodzaju 

kopaliny;”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3) opis substancji chemicznych, które będą stosowane w procesie 

przeróbki, ze szczególnym uwzględnieniem ich stabilności;”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Posiadacz odpadów wydobywczych sporządza charakterystykę 

odpadów wydobywczych na podstawie informacji 

zgromadzonych i zweryfikowanych w sposób określony 

w  przepisach wydanych na podstawie ust. 5.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„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 i chemicznej stabilności obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 

zapobiegania poważnym wypadkom.”; 

10) w art. 10 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wraz 

z uzasadnieniem, dokonaną na podstawie kryteriów klasyfikacji 

obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;”; 

11) w art. 11: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„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 
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prowadzonej działalności związanej z gospodarowaniem 

odpadami wydobywczymi.”, 

b) w ust. 3: 

− wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi, odpowiednio do zakresu działalności gospodarczej 

objętej programem, zawiera:”, 

− pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres 

siedziby posiadacza odpadów wydobywczych;”, 

− pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„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;”, 

− pkt 10 otrzymuje brzmienie:  

„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;”, 

− pkt 13 otrzymuje brzmienie:  

„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;”, 

− pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
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„15) czas, na jaki została wydana decyzja – w przypadku, o którym 

mowa w ust. 2a.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„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.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

12) art. 12 otrzymuje brzmienie:  

„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 
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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.”; 

13) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 

„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. 
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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.”; 

14) w art. 14 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, jest zwolniony 

z  obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa 

w przepisach o ochronie środowiska.”; 

15) w art. 15:  

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych rodzajów 

przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych w ciągu roku;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 
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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, o ile jest wymagana.”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„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.”; 

16) po art. 15 dodaje się art. 15a i art. 15b w brzmieniu: 

„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. 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;  
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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;  

2) decyzja zatwierdzająca program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi. 

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)). 

4. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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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.  

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;  
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2) decyzję zatwierdzającą program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi. 

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadamia 

państwo członkowskie, 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 powiado-

mieniu, o którym mowa w ust. 2, proponuje termin na 

odpowiedź, czy państwo członkowskie jest zainteresowane 

uczestnictwem w postępowaniu w sprawie wydania 

zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych. 

4. Jeżeli państwo członkowskie 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 przepro-

wadzającym to postępowanie uzgadnia z państwem 

członkowskim 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. 
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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.”; 

17) w art. 16 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych rodzajów 

przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych w ciągu roku; 

5) wysokość gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu;”; 

18) w art. 24: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 odpadów wydobywczych w ten sposób jest 
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również obowiązany po zamknięciu obiektu.”; 

19) w art. 27: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) dodaje się ust. 7 – 9 w brzmieniu: 

„7. Na wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt 

unieszkodliwienia 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 
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z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6, kierując się oddziaływaniem obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych na środowisko.”; 

20) w art. 29: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych lub jego części wydaje się na wniosek posiadacza 

odpadów prowadzącego obiekt.”, 

b) uchyla się ust. 4, 

c) dodaje się ust. 5 – 7 w brzmieniu: 

„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 
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unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części 

i  o  wskazanym w zarządzeniu pokontrolnym terminie wystąpienia 

z wnioskiem o jego zamknięcie.”; 

21) w art. 31: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 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.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Sprawozdanie o wynikach monitoringu, o którym 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.”, 

c) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Czynności te powinny być wykonywane z uwzględnieniem charakteru 

i czasu trwania zagrożenia.”,  

d) uchyla się ust. 7; 
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22) w art. 33: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„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.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

23) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 oraz ograniczający jego skutki, w tym 

zapobiegający transgranicznemu oddziaływaniu.”; 

24) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

25) w art. 39 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi 

pochodzącymi z własnego zakładu górniczego stosuje się przepisy 
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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.”; 

26) w art. 40 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A oraz 

obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogących 

przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej 

pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton;”; 

27) w art. 41:  

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz starosta przekazują 

kopie wydanych decyzji także właściwemu marszałkowi 

województwa.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„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 
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rządowej.”; 

28) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

29) w załączniku nr 1 do ustawy w pkt 3:  

a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) przyjęcie i wprowadzenie w życie procedur systematycznego 

określenia poważnego ryzyka wynikającego z prawidłowego 

i  nieprawidłowego działania oraz ocena prawdopodobieństwa ich 

wystąpienia i dotkliwości,”, 

b) lit. f otrzymuje brzmienie: 

„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 
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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,”; 

30) w załączniku nr 2 do ustawy pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„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;”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w pkt 38 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„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,”; 

2) art. 377a otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

3) w art. 378: 

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu: 

„2aa. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie: 

1) pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych 
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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 …).”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr  185, 

poz. 1243, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 19 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„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 …).”; 

2) w art. 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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„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) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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) w rozdziale 7 przed art. 50 dodaje się art. 49b w brzmieniu: 

„Art. 49b. Odpady składuje się: 

1) na składowisku odpadów; 

2) na podziemnym składowisku odpadów, w rozumieniu 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 

i  górnicze; 



25 
 

3) w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

w  rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych.”. 

Art. 4. W ustawie 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.7)) w art. 2 

w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„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,”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) 

w art. 9 w ust. 1 w pkt 14 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„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,”. 

 

Art. 6.  W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i  ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.8)) w art. 3 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje 

brzmienie: 

„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.”. 
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Art. 7. 1. Sprawy wszczęte, na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 1 – 3, 

a niezakończone przed dniem wejścia w życia ustawy, przejmują organy właściwe do ich 

rozpatrzenia na podstawie niniejszej ustawy.  

2. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że wniosek o wydanie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub wniosek o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, złożony przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wzywa wnoszącego do usunięcia 

braków w terminie miesiąca z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

3. Organy właściwe na podstawie dotychczasowych przepisów w sprawach, 

o  których mowa w ust. 1, przekażą organom, które stały się właściwe w tych sprawach na 

podstawie niniejszej ustawy akta spraw: 

1) w toczących się postępowaniach administracyjnych – niezwłocznie po dniu 

wejścia w życie ustawy; 

2) zakończonych – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

4. Akta spraw, o których mowa w ust. 3, przekazuje się na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego zawierającego wykaz przekazywanych spraw oraz wykaz przekazywanych 

dokumentów. 

 

Art. 8. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących 

spraw, o których mowa w art. 7 ust. 1, w których stroną są organy właściwe w tych sprawach na 

podstawie dotychczasowych przepisów, stroną stają się organy właściwe w tych sprawach na 

podstawie niniejszej ustawy.  

 

Art. 9. Informacje, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są przekazywane: 

1) w 2012 r. – na dotychczasowych zasadach; 

2) w 2013 r. – za okres od stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. 
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Art. 10. Kopie decyzji, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska oraz 

starostowie przekażą właściwemu marszałkowi województwa w terminie 2 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 2, art. 6 

ust. 2 i art. 27 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2 i art. 27 ust. 6 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

 

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

                                                      
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15, z późn. zm.). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz ustawę z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, 
Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, 
poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, 
Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060 oraz z 2012 r. poz. 460, 472 i 908. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. 
Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, 
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, 
Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, 
Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. 
Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578. 

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227 oraz 
z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 152, poz. 897, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Projekt niniejszej ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. 

o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o odpadach wydobywczych”, oraz w następujących ustawach: 

1) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz.  150, z późn. zm.), 

2) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, 

z późn. zm.), 

3) ustawie 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.), 

4) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), 

5) ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.). 

Zaproponowane w projekcie przedmiotowej ustawy zmiany wynikają z konieczności: 

1) uwzględnienia w prawie polskim rozstrzygnięć postanowień decyzji Komisji 

Europejskiej wydawanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i  Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami 

pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 

2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15), 

2) uwzględnienia w prawie polskim rozstrzygnięć postanowień dyrektywy 

2006/21/WE, w  związku z pismem Komisji Europejskiej w sprawie transpozycji 

dyrektywy 2006/21/WE z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz wszczęciem procedury 

o naruszenie nr 2011/2001, 

3) usprawnienia procedur w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

Wprowadzone zmiany w poszczególnych przepisach zostały opisane poniżej 

i  przedstawione zgodnie z ww. podziałem.  

Uwzględnienie w prawie polskim rozstrzygnięć postanowień decyzji Komisji 

Europejskiej wydawanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami 

pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE 
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wymaga dokonania zmian w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych, ze 

względu na określenie w decyzjach Komisji Europejskiej obowiązków ciążących na 

podmiotach zajmujących się gospodarką odpadami wydobywczymi. Mając na uwadze 

fakt, iż nakładanie obowiązków na adresatów norm prawnych może następować jedynie 

aktem rangi ustawowej, a nie aktem wykonawczym, konieczne stało się opracowanie 

przedmiotowego projektu ustawy. Zaproponowane zmiany mają w szczególności na 

celu dostosowanie przepisów następujących decyzji Komisji Europejskiej: 

1) decyzji Komisji 2009/337/WE z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie definicji 

kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie 

z załącznikiem III do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego 

(Dz. Urz. UE L 102 z 22.04.2009, str. 7),  

2) decyzji Komisji  2009/360/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniającej wymogi 

techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 

2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania 

odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (Dz. Urz. UE L 110 

z  01.05.2009, str. 48),  

3) decyzji Komisji  2009/359/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniającej definicję 

odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f 

dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

gospodarowania odpadami pochodzącymi z  przemysłu (Dz. Urz. UE L 110 

z  01.05.2009, str. 46), 

4) decyzji Komisji 2009/358/WE z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, 

regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa 

w  art.  22 ust. 1 lit. a oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi 

z  przemysłu wydobywczego. 

Przepisy decyzji Komisji 2009/337/WE w sprawie definicji kryteriów klasyfikacji 

obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 

2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami 

pochodzącymi z przemysłu wydobywczego nakładają obowiązek ponownego 

przeprowadzania przeglądu klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych w przypadku znacznej zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu 



3 
 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jeżeli w znaczny sposób zmieniły się 

warunki eksploatacji, a także najpóźniej do końca okresu eksploatacji obiektu. Zatem, 

bazując na istniejącym systemie wynikającym z ustawy o odpadach wydobywczych, 

w przedmiotowym projekcie ustawy, w art. 1 pkt 13, wprowadzono przepisy (m.in. 

nowy art.  12a ustawy o odpadach wydobywczych) nakładające na posiadacza odpadów 

prowadzącego obiekt unieszkodliwienia odpadów wydobywczych obowiązek 

dokonania przeglądu klasyfikacji obiektu przed: 

1) zmianą zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, o  której mowa w art. 17 ustawy o odpadach wydobywczych, lub 

2) zgodą na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

W przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych (w przypadkach, o których mowa w art. 17 ustawy o odpadach 

wydobywczych) wymagane jest również przedłożenie do zatwierdzenia nowego 

programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. W związku z tym posiadacz 

odpadów, przygotowując nowy program, dokonuje m.in. przeglądu klasyfikacji obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, polegającego na analizie wpływu zmian, 

o  których mowa w art. 17, na klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych. Natomiast przed wydaniem zgody na zamknięcie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie jest wymagane każdorazowo 

przedłożenie nowego programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Wówczas 

posiadacz odpadów przedkłada właściwemu organowi informację o wynikach 

przeprowadzonego przeglądu, wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdy 

z  przeprowadzonego przeglądu klasyfikacji wynika konieczność dokonania zmiany 

klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, posiadacz odpadów 

zostanie zobowiązany przez właściwy organ do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie 

nowego programu gospodarowania odpadami wydobywczymi uwzględniającego 

zmianę klasyfikacji obiektu. Właściwy organ dokonuje stwierdzenia konieczności 

zmiany klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na podstawie 

kryteriów klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zgodnie 

z oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jest to zatem 

analogiczna procedura jak w przypadku pierwotnej klasyfikacji obiektu na etapie 

wydawania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi. 
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Przesłanką wprowadzenia ww. przepisów jest możliwość znacznego pogorszenia się 

stanu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zarówno w fazie 

eksploatacji, jak i w fazie po zamknięciu obiektu.  

Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o odpadach wydobywczych 

charakterystyka odpadów jest elementem programu gospodarowania odpadami 

wydobywczymi. Jednakże szczegółowy zakres charakterystyki odpadów zostanie 

określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy 

o  odpadach wydobywczych, stanowiących jednocześnie dostosowanie do decyzji 

Komisji 2009/360/WE. Mając powyższe na uwadze, przepisy ustawy o odpadach 

wydobywczych dostosowano także do zawartości decyzji Komisji 2009/360/WE 

uzupełniającej wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów 

odnoszącej się do zakresu charakterystyki odpadów (art. 9 ust. 4 ustawy zmienianej) 

oraz w zakresie brzmienia upoważnienia ustawowego (art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej). 

Upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska (obowiązujące w ustawie 

uchwalonej jeszcze przed ukazaniem się projektów decyzji Komisji Europejskiej) 

zawarte w ustawie o odpadach wydobywczych do wydania rozporządzeń nie umożliwia 

pełnej realizacji przepisów poszczególnych decyzji Komisji Europejskiej. W związku 

z powyższym przeredagowano upoważnienie ustawowe zawarte w art. 9 ust. 5, w tym 

zmieniono charakter upoważnienia z fakultatywnego na obligatoryjny. Wyniki 

przeprowadzonej i ostatecznie zweryfikowanej charakterystyki odpadów wprowadza się 

do programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Należy jednocześnie 

zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami to właściwy organ przeprowadza 

ostateczną analizę i ocenę dokumentacji przedstawionej przez posiadacza odpadów 

przed wydaniem decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi.  

Zaproponowana zmiana art. 43 ustawy o odpadach wydobywczych, polegająca na 

zmianie terminu, w którym wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacje uzyskane od posiadacza 

odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, jest 

podyktowana dostosowaniem przepisów ww. ustawy do przepisów decyzji Komisji 

Europejskiej 2009/358/WE z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, 

regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 

ust. 1 lit. a oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE. Zmiana ta ma na w celu umożliwienie 
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wypełnienia przez państwo polskie obowiązku przekazania corocznej informacji dla 

Komisji Europejskiej o każdym zdarzeniu lub zmianie technologicznej, która może 

mieć wpływ na stateczność obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, oraz 

o  wszelkich istotnych niekorzystnych skutkach dla środowiska, ujawnionych w wyniku 

kontroli i monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie 

z terminem zawartym w decyzji Komisji 2009/358/WE. 

Oprócz kwestii związanych z uwzględnieniem w prawie polskim rozstrzygnięć 

postanowień poszczególnych decyzji Komisji Europejskiej, w projekcie ustawy zawarto 

zmiany mające na celu zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy 2006/21/WE 

w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego 

oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE. Wprowadzone w projekcie ustawy zmiany 

są konsekwencją szczegółowej analizy polskich przepisów obowiązujących w zakresie 

gospodarowania odpadami wydobywczymi w odniesieniu do przepisów dyrektywy 

2006/21/WE w związku z pismem Komisji Europejskiej w sprawie transpozycji 

dyrektywy 2006/21/WE z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz wszczęciem procedury 

o  naruszenie nr 2011/2001.  

Wobec powyższego w przedmiotowym projekcie ustawy dokonano zmian w art. 2 

ust.  1 pkt 2 ustawy o odpadach wydobywczych dotyczącym wyłączenia z zakresu 

stosowania przepisów ustawy o odpadach wydobywczych, a mianowicie usunięto 

odniesienie do magazynowania kopalin z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.  

W art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych zaproponowano zmiany mające na 

celu dostosowanie brzmienia definicji „obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych”, „poważnego wypadku”, „rekultywacji terenu” oraz „zainteresowanej 

społeczności” do brzmienia definicji zawartych w dyrektywie 2006/21/WE. W definicji 

„obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych” wprowadzono zmianę mającą na 

celu objęcie zakresem przedmiotowej definicji obok hałd, stawów osadowych i tam 

także innych elementów konstrukcji obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych służących do powstrzymywania, zatrzymywania, ograniczania lub 

umacniania takiego obiektu. Definicja „poważnego wypadku” zawarta w obecnie 

obowiązującej ustawie o odpadach wydobywczych odnosi się wyłącznie do zdarzenia 

związanego z gospodarowaniem odpadami wydobywczymi w obiekcie 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i nie obejmuje innych instalacji 

związanych np. z magazynowaniem odpadów wydobywczych lub ich przeróbką. 
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Dlatego w przedmiotowej definicji wprowadzono zmianę mającą na celu 

doprecyzowanie, że pojęcie „poważny wypadek” nie odnosi się wyłącznie do zdarzenia 

na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Definicji „rekultywacja 

terenu” nadano brzmienie zgodne z definicją zawartą w ww. dyrektywie. Przez 

rekultywację należy rozumieć takie zagospodarowanie terenu, które, uwzględniając 

zamierzony sposób zagospodarowania danego obszaru, przywróci poszczególne 

elementy przyrodnicze wskazane w przedmiotowej definicji do satysfakcjonującego 

stanu. Ponadto użyte w niniejszej definicji pojęcie „systemy słodkiej wody” należy 

rozumieć jako śródlądowe wody powierzchniowe i podziemne. Systemy słodkiej wody 

obejmują w szczególności wody płynące, wody stojące oraz wody podziemne. 

W definicji pojęcia „zainteresowana społeczność” usunięto odesłanie do art. 31 

Kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do organizacji 

pozarządowych. Kodeks postępowania administracyjnego określający krąg stron 

postępowania nie dopuszcza wszystkich organizacji pozarządowych jako posiadających 

interes uczestniczenia w takim postępowaniu. Dotychczasowe odniesienie do art. 31 

k.p.a. nie gwarantuje zatem udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu 

administracyjnym, co jest niezgodne z dyrektywą 2006/21/WE. 

W art. 4 ust. 2 stanowiącym, że 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, dodano doprecyzowanie, że do 

ww. działań posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych jest obowiązany również po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych. 

W art. 7 ust. 5 ustawy o odpadach wydobywczych zaproponowano zmiany, które 

wprowadzają obowiązek kierowania określonych rodzajów odpadów wydobywczych na 

właściwy, odpowiednio przygotowany obiekt unieszkodliwienia odpadów 

wydobywczych.  

Dyrektywa 2006/21/WE stanowi, że celem planu gospodarowania odpadami jest 

zapobieganie i  zmniejszenie wytwarzania odpadów, w szczególności przez właściwą 

analizę gospodarowania odpadami w fazie projektowania i przy wyborze metody 

wydobywania surowców mineralnych i ich przeróbki. Zatem w art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a 
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ustawy o odpadach wydobywczych wprowadzono zmiany mające na celu 

uwzględnienie racjonalnego gospodarowania odpadami również na etapie planowania 

działalności wydobywczej – czyli w fazie projektowania, w szczególności przez 

właściwy wybór metody wydobywania surowców mineralnych i ich przeróbki.  

Ponadto w art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. c wprowadzono doprecyzowanie stanowiące, 

że umieszczenie odpadów wydobywczych z powrotem w wyrobiskach górniczych jest 

preferowaną metodą gospodarowania tymi odpadami, o ile jest to technicznie 

wykonalne i uzasadnione ekonomicznie oraz zgodne z przepisami o ochronie 

środowiska, przepisami o odpadach oraz przepisami prawa geologicznego i górniczego. 

Przedmiotowa zmiana ma również na celu dostosowanie przepisów krajowych do 

brzmienia dyrektywy 2006/21/WE. 

Dyrektywa 2006/21/WE zawiera postanowienia mające na celu doprowadzenie do 

poddania odpadów wydobywczych odzyskowi, o ile nie stoją temu na przeszkodzie 

aspekty środowiskowe, a dopiero w drugiej kolejności możliwości technologiczne 

i  ekonomiczne. Zatem w art. 8 ust. 2 pkt 2 uwzględniono kwestie środowiskowe, jako 

najistotniejszy warunek odzysku odpadów wydobywczych.  

Z uwagi na konieczność dokonania szczegółowej transpozycji przepisów dyrektywy 

2006/21/WE w art. 9 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 11 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach 

wydobywczych – w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz decyzji 

zatwierdzającej ten program – dodano obowiązek określania, poza ilością odpadów 

wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku, również rodzaju 

i  łącznej ilości poszczególnych rodzajów odpadów wydobywczych przewidzianych do 

wytworzenia w trakcie całej działalności wydobywczej, w zakresie objętym programem 

gospodarowania odpadami wydobywczymi.  

W dotychczasowych przepisach ustawy o odpadach wydobywczych program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi uwzględniał wyniki badań terenu, na który 

może wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w zakresie 

ustalenia poziomu naturalnych stężeń substancji występujących w glebie. Nie zawarto 

natomiast odniesienia do wyników badań pozostałych elementów środowiska, takich 

jak wody powierzchniowe i wody podziemne, przeprowadzanych na potrzeby 

monitoringu obiektów unieszkodliwienia odpadów wydobywczych, a które stanowiłyby 

podstawę właściwej oceny wpływu danego obiektu na środowisko. Z tego względu, 

w  art. 9 ust. 1 pkt 15 oraz analogicznie w art. 11 ust. 3 pkt 13 ustawy o odpadach 
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wydobywczych, wprowadzono zmiany mające na celu określenie naturalnych stężeń 

substancji występujących również w wodach powierzchniowych i podziemnych.  

Ponadto w art. 9 ust. 4 regulującym zakres charakterystyki odpadów, w pkt 1 

dotyczącym opisu właściwości fizycznych i chemicznych odpadów wydobywczych, 

dodano odniesienie do ich stabilności w warunkach atmosferycznych oraz do rodzaju 

kopaliny. Podobnie w art. 9 ust. 4 pkt  3, dotyczącym opisu substancji chemicznych, 

które będą stosowane w procesie przeróbki, dodano odniesienie do ich stabilności.  

W art. 24 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych, w celu dostosowania przepisów 

ustawy o  odpadach wydobywczych do przepisów dyrektywy 2006/21/WE, 

wprowadzono konieczność ustalania bilansu wodnego przez posiadacza odpadów 

prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

Natomiast w art. 24 ust. 3 ustawy o odpadach wydobywczych dodano odniesienie do 

obowiązku zapewnienia przez posiadacza odpadów wydobywczych prowadzącego 

obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych stateczności oraz chemicznej 

stabilności obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także sprawowania 

bieżącej kontroli stateczności i chemicznej stabilności obiektu, w tym również 

zmniejszenia negatywnych skutków dla środowiska. Wyżej wspomniana kontrola 

dokonywana jest na podstawie wyników monitoringu obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych przy uwzględnieniu charakterystyki składowanych odpadów 

wydobywczych. Wprowadzono również odniesienie do obowiązku zapewnienia przez 

posiadacza odpadów wydobywczych prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych stanowiących 

wyposażenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczególności 

właściwego funkcjonowania aparatów kontrolnych i pomiarowych oraz kanałów 

przelewowych i przelewów spływowych. Wprowadzone zmiany wynikają 

z konieczności dostosowania przepisów ustawy o odpadach wydobywczych do 

przepisów dyrektywy 2006/21/WE. Ponadto, z uwagi na fakt, że przepisy art. 24 

dotyczą także fazy po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

w ust. 3 wprowadzono stosowne korekty. 

W dotychczas obowiązujących przepisach ustawy o odpadach wydobywczych 

posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych był 

obowiązany do przechowywania danych o wynikach monitoringu oraz sprawozdań 

o  wynikach monitoringu przez okres co najmniej 5 lat. Jednakże należy zaznaczyć, iż 



9 
 

dyrektywa nie określa w tym zakresie limitu czasowego, stanowi natomiast, że ich 

przechowywanie ma zapewnić ciągłość przekazywania informacji, szczególnie 

w  przypadku zmiany operatora. W związku z  powyższym w art. 27 ust. 5 ustawy 

o  odpadach wydobywczych zmieniono okres przechowywania dokumentów na okres 

do końca fazy po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, czyli 

30 lat, licząc od dnia zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (faza po zamknięciu obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych została określona w przepisach wydanych 

na podstawie art. 27 ust. 6). 

W art. 31 ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych wprowadzono zmiany mające na 

celu uwzględnianie przez posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych – podczas prowadzenia działań w zakresie utrzymania 

i  monitoringu obiektu – charakteru i czasu trwania zagrożenia. 

Należy zaznaczyć, że w obecnie obowiązujących przepisach ustawy o odpadach 

wydobywczych nie wskazano procedury, zgodnie z którą właściwy organ zapewnia 

udział zainteresowanej społeczności w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. W przedmiotowych 

przepisach brak jest odniesienia, w szczególności do sposobu, miejsca oraz terminu 

składania uwag. Nie uwzględniono również przepisów, które zapewniłyby, żeby 

zgłoszone uwagi były w należyty sposób brane pod uwagę. Doprecyzowano zatem 

kwestię udziału zainteresowanej społeczności w postępowaniu, którego przedmiotem 

jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (art. 37 ust. 2), 

wprowadzając w  przedmiotowej nowelizacji odniesienie do przepisów 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. 

Wprowadzono także zmiany w  załączniku nr 1 do ustawy o odpadach wydobywczych, 

dotyczącym wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz załączniku nr 2 

do ustawy o odpadach wydobywczych, odnoszącym się do rodzaju informacji 

przekazywanych zainteresowanej społeczności, mające na celu dostosowanie brzmienia 

do przepisów dyrektywy 2006/21/WE. W pkt 3 lit. f załącznika nr 1 do zmienianej 

ustawy do obecnego brzmienia dodano przepis, który odnosi się do procedur 

umożliwiających badanie i ocenę zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem 

z  polityką zapobiegania poważnym wypadkom, a także podejmowania odpowiednich 
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działań korekcyjnych w przypadku stwierdzenia braku takiej zgodności.  

Ponadto w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wprowadzono zmianę (art. 3 

projektu) mającą na celu wyeliminowanie wątpliwości odnośnie do stosowania 

w  przepisach krajowych terminu „składowanie” w odniesieniu do składowania 

odpadów wydobywczych w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

Przepis ten stanowi, że termin „składowanie” odnosi się zarówno do składowania 

odpadów na składowisku odpadów, jak również do składowania odpadów 

wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Przedmiotowa 

zmiana wynika z uwzględnienia uwag Komisji Europejskiej. 

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie w  art. 3 ust. 1 pkt 7, określającym rodzaje działalności stwarzającej ryzyko 

wywołania szkody w  środowisku, zastąpiono zezwolenie na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decyzją zatwierdzającą program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi. W  stosunku do zezwolenia na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zmiana ta ma szerszy 

zakres i obejmuje wszystkie przypadki gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

Przedmiotowa zmiana ma również na celu dostosowanie przepisów krajowych do 

brzmienia dyrektywy 2006/21/WE. 

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/21/WE zapewnienie udziału społeczeństwa 

podczas wydawania decyzji administracyjnej na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych oraz ocena wpływu transgranicznego powinna zostać 

przeprowadzona na wczesnym etapie procedury udzielania zezwolenia na prowadzenie 

obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Natomiast zgodnie 

z  obowiązującymi w Polsce przepisami zarówno udział społeczeństwa, jak i procedura 

dotycząca transgranicznego oddziaływania obiektu na środowisko jest przeprowadzana 

na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych 

uwarunkowaniach (czyli na etapie planowania inwestycji). W konsekwencji niektóre 

informacje (dostępne dopiero na etapie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych), tj. forma i wysokość 

gwarancji finansowej, nie są dostępne na tym etapie dla społeczeństwa. Zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest uzyskiwane na 

końcowym etapie procesu inwestycyjnego i stanowi rodzaj zezwolenia na 

funkcjonowanie takiego obiektu.  
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Mając powyższe na uwadze, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa na etapie 

postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zaproponowano w ustawie o odpadach 

wydobywczych dodanie nowych przepisów art. 15 ust. 3, art. 15a i 15b, w których 

ustanowiona została procedura udziału społeczeństwa, w tym również w przypadku 

transgranicznego oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

w ramach postępowania w sprawie zezwolenia na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zaproponowana w projekcie ustawy 

procedura udziału społeczeństwa stanowić będzie odrębne postępowanie, niezależne od 

przepisów 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. Stanowi to odzwierciedlenie prawodawstwa 

Unii Europejskiej w tym zakresie. Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie pełnej 

transpozycji art. 8 dyrektywy 2006/21/WE.  

Należy jednocześnie podkreślić, że przepisy art. 8 ust. 3 dyrektywy 2006/21/WE 

nakładają również obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w przypadku zmiany 

zezwolenia. Dlatego też ww. przepisy mają zastosowanie również w przypadku zmiany 

zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

o  czym stanowi przepis art. 17 ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych. 

W projekcie ustawy zawarto również zmiany mające na celu usprawnienie procedur 

w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

Wraz z wejściem w życie 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 uchylone zostały przepisy tytułu I działu 

V i VI ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Przedmiotowe 

przepisy dotyczące postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko zostały wprowadzone do działu VI 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. W związku 

z  powyższym w art. 5 ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych uwzględniono 

niniejsze zmiany. Ponadto ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
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innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu decyzji, przed którymi należy 

uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, dodano zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 

z  powyższym konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 1 ustawy o odpadach 

wydobywczych. 

Każdy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien posiadać ocenę 

ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o której jest mowa 

w  załączniku III dyrektywy (3 elementy – obecny i planowany rozmiar, lokalizacja, 

wpływ na środowisko). Na jej podstawie posiadacz odpadów wydobywczych 

prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych proponuje klasyfikację 

obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (kategoria A lub pozostałe). Ocena 

ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest elementem programu 

gospodarowania odpadami wydobywczymi. W programie gospodarowania odpadami 

wydobywczymi posiadacz odpadów wydobywczych proponuje kwalifikację obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, opierając się na wykonanej przez siebie 

ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Następnie właściwy 

organ w oparciu o informacje zawarte w dołączonej do programu ocenie ryzyka oraz 

w oparciu o pozostałe informacje dołączone do programu, w szczególności 

o charakterystykę odpadów (celem analizy spełnienia kryteriów klasyfikacji obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych), podejmie decyzję o ostatecznej 

kwalifikacji przedmiotowego obiektu. W związku z powyższym w art. 10 ust. 2 pkt 5 

ustawy o odpadach wydobywczych wprowadzono zmiany mające na celu 

uszczegółowienie obowiązującej procedury klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych. 

W przepisach ustawy o odpadach wydobywczych (w art. 9 ust. 1 pkt 12 oraz w art. 11 

ust.  3 pkt 10) określających zakres i sposób prowadzenia monitoringu obiektów 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dodano możliwość określenia przez 

właściwy organ listy substancji i parametrów wskaźnikowych przewidzianych do 

badania w ramach monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

kierując się rodzajem i właściwością składowanych odpadów. 

W art. 11 ustawy o odpadach wydobywczych dotyczącym wniosku o wydanie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi wprowadzono dla 

posiadaczy odpadów wydobywczych wytwarzających odpady oraz gospodarujących 
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odpadami wydobywczymi możliwość wskazania we wniosku o wydanie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi terminu 

obowiązywania decyzji. Z uwagi na fakt, że co do zasady, przedmiotowa decyzja 

wydawana jest bezterminowo, taka możliwość stanowi ułatwienie zarówno dla 

posiadacza odpadów wydobywczych, jak i organu wydającego decyzję do określenia 

horyzontu czasowego prowadzenia działalności i związanych z nią obowiązków 

wynikających z ustawy o odpadach wydobywczych. Przykładowo, posiadacz odpadów 

wydobywczych prowadzący działalność związaną z poszukiwaniem i rozpoznawaniem 

kopalin ze złóż może uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi obowiązującą jedynie w okresie prowadzenia takiej 

działalności i w związku z tym, jeżeli działalność jest planowana przez posiadacza 

odpadów na mniej niż 5 lat, nie będzie zobowiązany do przeprowadzania przeglądu 

programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Analogicznych zmian dokonano 

w art. 11 ust. 3 pkt 15 ustawy o odpadach wydobywczych, zastępując określenie 

terminu przedkładania przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi 

określeniem terminu obowiązywania tej decyzji (obowiązek przedkładania przeglądu 

programu gospodarowania odpadami wydobywczymi wraz z częstotliwością jego 

przedkładania – co 5 lat – jest już określony w art. 12 ust. 1 ustawy o odpadach 

wydobywczych). 

Z uwagi na fakt, że program gospodarowania odpadami wydobywczymi dotyczy 

działalności związanej z wytwarzaniem oraz gospodarowaniem odpadami i nie 

ogranicza się wyłącznie do prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, w projekcie ustawy wprowadzono korektę art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy 

o  odpadach wydobywczych, która stanowi, że decyzja zatwierdzająca program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera imię i  nazwisko oraz adres 

zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów wydobywczych. 

Ponadto w art. 11 ust. 3 ustawy o odpadach wydobywczych w zdaniu wprowadzającym 

do wyliczenia zaproponowano brzmienie mające na celu doprecyzowanie, że decyzja 

zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera dane 

w  zakresie działalności, której dotyczy program. Zatem, stosownie do art. 9 ust. 3 

ustawy o odpadach wydobywczych, również w decyzji zatwierdzającej program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi przedstawia się informacje wyłącznie 

w zakresie prowadzonej działalności (np. działalności wydobywczej lub działalności 
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przeróbczej lub obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych). 

Mając na względzie zaproponowane w projekcie niniejszej ustawy brzmienie art. 27 

ust.  7 – 9 ustawy o odpadach wydobywczych, wprowadzono również stosowne zmiany 

w art. 11, gdzie po ust. 3 dodano ust. 3a. Stanowi on, że decyzja zatwierdzająca 

program gospodarowania odpadami wydobywczymi może określać odstępstwa od 

obowiązku prowadzenia pomiaru poziomu i składu wód podziemnych, w przypadku 

określonym w art. 27 ust. 7, oraz częstotliwość badań wód powierzchniowych, 

odciekowych i podziemnych, w przypadku określonym w art. 27 ust. 9. Zmieniono 

również brzmienie ust. 4, wprowadzając konieczność zasięgnięcia opinii właściwego 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 27 

ust. 9.  

Wprowadzono także zmiany w art. 12 ustawy o odpadach wydobywczych dotyczącym 

procedury przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Posiadacz 

odpadów wydobywczych dokonuje przeglądu programu gospodarowania odpadami 

wydobywczymi co 5 lat i informuje właściwy organ o wszelkich planowanych 

zmianach w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi w formie pisemnego 

oświadczenia. Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od dnia przedłożenia pisemnego 

oświadczenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, posiadacz odpadów 

wydobywczych może dokonać wskazanych zmian w programie gospodarowania 

odpadami wydobywczymi. Natomiast gdy nastąpią istotne zmiany w strukturze lub 

w  zasadach prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub 

w przypadku zmiany rodzaju składowanych odpadów (zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 

2006/21/WE), posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany wystąpić 

z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych. Wprowadzono także przepis dający organowi właściwemu, 

w  przypadku nieprzedłożenia przeglądu programu gospodarowania odpadami 

wydobywczymi, możliwość wezwania posiadacza do przedłożenia tego przeglądu. 

W sytuacji gdy posiadacz odpadów wydobywczych nie zamierza prowadzić dalej 

działalności związanej z gospodarowaniem odpadami wydobywczymi, może nie 

przedłożyć przedmiotowego przeglądu, wówczas decyzja wygasa automatycznie. 

Procedura ta oprócz tego, że uelastycznia stosowanie przepisów ustawy przez 

posiadaczy odpadów wydobywczych oraz organy właściwe, stanowi jednocześnie 

element motywowania posiadaczy odpadów wydobywczych do przestrzegania 
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przepisów ustawy o odpadach wydobywczych. Ponadto należy zaznaczyć, że procedura 

dotycząca przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi, z uwagi na 

treść przepisu art. 53 ustawy o odpadach wydobywczych, w praktyce nie ma jeszcze 

zastosowania, ponieważ okres 5 lat od uzyskania decyzji zatwierdzającej program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi jeszcze nie upłynął. Ponadto należy 

podkreślić, że zaproponowane w niniejszym projekcie brzmienie art. 12 ust. 2 i 3 

ustawy o odpadach wydobywczych regulować będzie wyłącznie kwestie związane 

z  przeglądem programu gospodarowania odpadami wydobywczymi, niezależnie od 

przepisów art. 13 tej ustawy, który odnosi się wyłącznie do kwestii naruszeń przepisów 

ustawy lub decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi. 

W projekcie ustawy wprowadzono natomiast przepis stanowiący podstawę zwolnienia 

posiadacza odpadów wydobywczych, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z obowiązku uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego (zmiana art. 14 ust. 4 ustawy o odpadach wydobywczych). Zgodnie 

z  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli zakresowi 

dyrektywy podlegają wyłącznie składowiska odpadów przyjmujące ponad 10 ton 

odpadów dziennie lub o całkowitej pojemności przekraczającej 25.000 ton, z wyjątkiem 

składowisk odpadów obojętnych. Należy zatem stwierdzić, że składowisk odpadów nie 

należy utożsamiać z obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zatem 

przepis ten nie odnosi się do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

Ponadto nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 

24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17) 

zastępująca dyrektywę 2008/1/WE wprowadza, w analogicznym przepisie, wyraźne 

odniesienie do składowisk odpadów w rozumieniu dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 

26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, nie zawierając jednocześnie 

odniesienia do dyrektywy 2006/21/WE. 

Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi posiadacz odpadów 

wydobywczych, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych, nie jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego, o którym mowa w art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
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Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) w zakresie 

gospodarki odpadami obejmuje wszystkie instalacje do składowania odpadów, 

z  wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów 

na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton. Zatem zgodnie z przepisami 

ww. rozporządzenia instalacjami, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

zintegrowanego, są nie tylko składowiska odpadów, ale również obiekty 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku z powyższym konieczne jest 

dokonanie projektowanego wyłączenia. W konsekwencji konieczne będzie również 

dokonanie stosownych zmian w przepisach ww. rozporządzenia Ministra Środowiska. 

W celu dostosowania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do treści zezwolenia na prowadzenie 

obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w art. 15 ust. 1 ustawy o odpadach 

wydobywczych dodano konieczność wyszczególnienia ilości odpadów poszczególnych 

rodzajów przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych. Natomiast w art. 16 ust. 1 pkt 4 tej ustawy wprowadzono stosowną 

zmianę redakcyjną, mającą na celu ujednolicenie brzmienia obu przepisów ustawy 

o  odpadach wydobywczych. 

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o odpadach wydobywczych zezwolenie 

na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinno określać 

m.in. informację o posiadaniu gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu (art. 16 ust. 1 

pkt 5). Z uwagi na fakt, że ze względów formalnoprawnych treść decyzji 

administracyjnej powinna zawierać konkretne postanowienia, wątpliwości budzi 

brzmienie ww. pkt 5 stanowiące, że w zezwoleniu określa się informację o posiadaniu 

gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, a nie faktyczną wysokość i formę gwarancji 

finansowej. W związku z powyższym w art. 16 ust. 1 zmieniono pkt 5 w taki sposób, 

aby zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

określało wysokość gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, pozostawiając przy tym 

możliwość zmiany formy gwarancji finansowej bez konieczności zmiany zezwolenia.  

W przypadku zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na 

wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwienia odpadów 
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wydobywczych, w decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi, po zasięgnięciu opinii właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska (art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio), dopuszczono zmniejszenie częstotliwości prowadzonego monitoringu, 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o odpadach 

wydobywczych. Kwestie dotyczące przeciwdziałania ewentualnemu negatywnemu 

wpływowi obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na środowisko będą 

regulowane na zasadach ogólnych. Zgodnie z przepisami art. 237 oraz art. 362 ustawy 

z  dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska: 

1) w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego 

oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze 

decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do 

sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 237), 

2) jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, 

organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek: 

a) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, 

b) przywrócenia środowiska do stanu właściwego (art. 362). 

W przypadkach gdy z zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej zaleceń wynika 

brak konieczności monitorowania wód podziemnych (np. ze względu na naturalne, 

niezmienione antropogenicznie występowanie wód podziemnych, poza zasięgiem 

oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych), dopuszczono 

możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenia pomiaru poziomu i składu wód 

podziemnych. Odstąpienia od prowadzenia monitoringu poziomu i składu wód 

podziemnych dokonuje, na wniosek strony, właściwy organ, w drodze decyzji 

zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa 

w  art. 11 zmienianej ustawy o odpadach wydobywczych. Jednakże przepis ten nie 

nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych obowiązku sporządzania dokumentacji hydrogeologicznej w celu 

uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, 

daje natomiast możliwość skorzystania z już istniejących dokumentów opracowanych 

np. na potrzeby uzyskania koncesji geologicznej (o ile z zawartych w niej zaleceń 

wynika brak konieczności monitoringu wód podziemnych) lub w miarę potrzeby 

sporządzenia nowej dokumentacji. Pozostaje to jednak w gestii prowadzącego obiekt 
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unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Natomiast w przypadku, gdy wymagana 

jest zmiana przedmiotowej dokumentacji, o której mowa w art. 93 ust. 5 ustawy – 

Prawo geologiczne i górnicze, i z dokumentacji tej wynikać będzie konieczność 

monitoringu wód podziemnych, posiadacz odpadów prowadzący obiekt 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obowiązany będzie przedłożyć do 

zatwierdzenia nowy program gospodarowania odpadami wydobywczymi 

uwzględniający zmiany w zakresie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych. Zatem posiadacz odpadów wydobywczych niezwłocznie 

występuje z wnioskiem o zatwierdzenie nowego programu gospodarowania odpadami 

wydobywczymi, do którego dołącza nowy program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi. 

W art. 29 ustawy o odpadach wydobywczych wprowadzono zmiany dotyczące 

procedury zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

W dotychczasowym porządku prawnym funkcjonuje decyzja administracyjna – zgoda 

na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W przedmiotowym 

projekcie ustawy określono, że zgoda ta może zostać wydana na wniosek posiadacza 

odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jak 

dotychczas, wniosek posiadacza odpadów dotyczący technicznego zamknięcia obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych będzie wymagał uszczegółowienia 

informacji, zawartych uprzednio w programie gospodarowania odpadami 

wydobywczymi (do wniosku powinien zostać dołączony projekt zamknięcia 

i  rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz projekt 

rekultywacji terenu, na który miał wpływ obiekt). W przedmiotowym projekcie ustawy 

określono również przypadki, w których posiadacz odpadów prowadzący obiekt 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obowiązany jest do złożenia wniosku 

o  zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Natomiast, jeżeli 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi potrzebę zamknięcia obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, w zarządzeniu 

pokontrolnym wskazuje on termin, w którym posiadacz odpadów prowadzący obiekt 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obowiązany jest wystąpić z wnioskiem 

o  wydanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

oraz powiadamia właściwy organ. W przypadku gdy posiadacz odpadów prowadzący 

obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie wystąpi z wnioskiem o wydanie 
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zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, stosuje się 

przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 2 § 1 pkt 10 w związku 

z art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w  administracji). W przypadku niewywiązania się posiadacza odpadów prowadzącego 

obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z ww. obowiązku mają 

zastosowanie również przepisy karne określone w rozdziale 9 ustawy o odpadach 

wydobywczych. 

W art. 31 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych wprowadzono zmiany procedury 

dopuszczającej określenie, przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, innej niż ustalona w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6, 

częstotliwości przedkładania sprawozdania o wynikach monitoringu. Ustanowiono przy 

tym wytyczne dla właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska: 

1) w przypadku stwierdzenia braku oddziaływania obiektu unieszkodliwiania na 

środowisko sprawozdanie będzie przedkładane nie rzadziej niż raz na 2 lata, 

2) w przypadku stwierdzenia zwiększenia oddziaływania obiektu unieszkodliwiania 

na środowisko sprawozdanie będzie przedkładane nie częściej niż raz na pół roku. 

Zaproponowano również uchylenie w art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach wydobywczych 

dotyczącego obowiązku przedkładania sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po jego zamknięciu, gdyż przepis ten 

stanowił powtórzenie art. 27 ust. 4. 

W art. 33 ustawy o odpadach wydobywczych, regulującym kwestie zmiany posiadacza 

odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

zaproponowano przepisy uwzględniające na etapie zmiany zezwolenia na prowadzenie 

obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych posiadanie przez nowego 

posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie z art. 32 tej ustawy. 

W art. 40 ustawy o odpadach wydobywczych dodano, że marszałek województwa jest 

organem właściwym również dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

kategorii A. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie brzmienia przedmiotowego przepisu 

i  przepisów wynikających z 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. Obiekty unieszkodliwiania odpadów 
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wydobywczych kategorii A oraz obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej 

pojemności nie mniejszej niż 25.000 t, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

z  dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, zostały zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. Zmiana ta stanowi jedynie ujednolicenie obowiązujących 

przepisów. 

W celu umożliwienia właściwemu organowi pełnej weryfikacji informacji dotyczących 

odpadów (odpadów wydobywczych oraz odpadów innych niż wydobywcze) 

powstałych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż 

oraz ich magazynowania i przeróbki, a także w celu zminimalizowania obciążeń 

administracyjnych, wprowadzono zmiany w przepisach art. 19 oraz art. 24 ustawy 

z  dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz w przepisach art. 378 ustawy z dnia 

27  kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. W zmienionych przepisach 

określono, że organem właściwym dla posiadacza odpadów wydobywczych w sprawach 

decyzji dotyczących wytwarzania odpadów innych niż wydobywcze oraz przedłożenia 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami 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. Zgodnie z przepisami ustawy 

o  odpadach wydobywczych (art. 40) właściwym organem jest odpowiednio: regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, marszałek województwa oraz starosta. Właściwość 

miejscowa określona jest w art. 41 ust. 1 tej ustawy. Należy zaznaczyć, że zmiana ta jest 

dokonywana w ramach istniejących struktur oraz procedur. Nowe przepisy zachowują 

dotychczasowy podział kompetencji między: regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska, marszałkiem województwa lub starostą. Celem jest wykluczenie 

możliwości wystąpienia szczególnych przypadków, w których właściwość rzeczowa 

organów (właściwych w sprawach odpadów wydobywczych oraz odpadów innych niż 

wydobywcze) będzie rozdzielona między różne organy (np. marszałka województwa 

i  starostę).  

Z uwagi na fakt, że marszałek województwa na podstawie zbiorczych zestawień danych 

o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 

i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów prowadzi 
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wojewódzką bazę danych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach, w art. 41 ustawy o odpadach wydobywczych dodano ust. 2a 

stanowiący, że kopię wydanych decyzji regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz 

starosta przekazuje właściwemu marszałkowi województwa. 

Dostosowano także przepisy art. 41 ust. 3 i 4, określające zadania dla samorządu 

terytorialnego w zakresie zaproponowanych w projekcie niniejszej ustawy zmian. 

W art. 2 – 6 projektu ustawy zaproponowano zmiany w przepisach innych ustaw, 

będące m.in. konsekwencją zmian w ustawie o odpadach wydobywczych. 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w ustawie z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne w definicji ścieków 

uwzględniono również wody odciekowe z obiektów unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych składujących odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady 

wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, gdyż w dotychczasowym brzmieniu 

definicji ścieków uwzględnione zostały tylko wody odciekowe ze składowisk odpadów. 

W celu umożliwienia przekazywania odpowiedzialności za odpady kolejnemu 

posiadaczowi odpadów wydobywczych, dodano w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 

27  kwietnia 2001 r. o odpadach decyzję, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy 

o  odpadach wydobywczych, tzn. decyzję zatwierdzającą program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi. 

W art. 7 zaproponowano przepis stanowiący, że sprawy wszczęte, na podstawie 

przepisów ustaw zmienianych w art. 1 – 3, a niezakończone przed dniem wejścia 

w  życie ustawy, przejmują organy właściwe do ich rozpatrzenia na podstawie niniejszej 

ustawy. Jednakże w przypadku wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy termin na ich dostosowanie do zmienionych przepisów wydłużono do 

jednego miesiąca (w stosunku do przepisów k.p.a.). Wprowadzono przepisy określające 

procedury dotyczące przekazania akt spraw – w przypadkach gdy zmianie ulegnie 

właściwość organu. 

W art. 8 wprowadzono przepisy dotyczące toczących się postępowań sądowych 

i  administracyjnych – w przypadkach gdy zmianie ulegnie właściwość organu.  

W art. 9 zaproponowano przepis przejściowy dotyczący zmian zaproponowanych 

w  art.  43 ust. 1 ustawy zmienianej. Ma to na celu zapewnienie ciągłości 



22 
 

przekazywanych informacji. 

W art. 10 zaproponowano przepis przejściowy określający termin przekazania 

właściwemu marszałkowi województwa kopii wydanych decyzji przed dniem wejścia 

w  życie ustawy. 

W art. 11 wprowadzono przepis dotyczący utrzymania w mocy przepisów rozporządzeń 

wydanych na podstawie art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2 i art. 27 ust. 6 ustawy zmienianej 

w  art.  1  do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych. 

W art. 12 ustalono 14-dniowy termin wejścia w życie ustawy. Z uwagi na wszczęcie 

przez Komisję Europejską procedury o naruszenie nr 2011/2001 jak najszybsze 

wprowadzenie projektowanych zmian jest niezwykle istotne. Ponadto 14-dniowy termin 

wejścia w życie ustawy to termin powszechnie stosowany.  

Projekt przedmiotowej ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych 

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, 

ponieważ nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Środowiska zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w  procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późń. zm.) pod adresem: 

http://www.mos.gov.pl/kategoria/3498_projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_ 

o_odpadach_wydobywczych_oraz_o_zmianie_niektorych_innych_ustaw/. 

Nie odnotowano zgłoszeń zainteresowania pracami nad  projektem ustawy w trybie 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1.  Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projekt ustawy dotyczy podmiotów gospodarujących odpadami wydobywczymi, 

w  tym również prowadzących obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

oraz organów administracji publicznej. 

2.  Konsultacje 

Projekt ustawy w ramach konsultacji został przesłany do: 

1) NSZZ „Solidarność”, 

2) Forum Związków Zawodowych, 

3) OPZZ, 

4) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

5) Państwowej Rady Ochrony Środowiska, 

6) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

7) Konfederacji Pracodawców Polskich, 

8) Business Centre Club – Związku Pracodawców, 

9) Związku Rzemiosła Polskiego, 

10) Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, 

11) Centrum Prawa Ekologicznego,  

12) Polskiego Klubu Ekologicznego,  

13) Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, 

14) Krajowej Izby Gospodarczej,  

15) Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej,  

16) Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych,  

17) Polskiej Izby Ekologii, 

18) Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu,  

19) Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,   

20) Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, 

21) Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, 
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22) Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, 

23) Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, 

24) Instytutu Ochrony Środowiska, 

25) Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, 

26) Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw, 

27) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, 

28) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

29) Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, 

30) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. 

Ponadto projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania do: 

1) marszałków województw, 

2) regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, 

3) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 

4) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

5) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

6) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

7) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

8) dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 

9) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

Projekt ustawy został przedstawiony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego i uzyskał pozytywną opinię Komisji. 

Projekt ustawy został także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Środowiska zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz.  1414, z późn. zm.). W ramach przeprowadzonych konsultacji uwagi zostały 

zgłoszone głównie przez podmioty, których działalność jest bezpośrednio związana 

z przemysłem wydobywczym.  

W toku konsultacji, którym poddany został projekt ustawy, wpłynęły 24 pozytywne 

opinie, pochodzące w większości od administracji rządowej oraz samorządowej.  

Uwagi zostały zgłoszone zarówno przez podmioty gospodarujące odpadami 
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wydobywczymi, związki pracodawców, jak i administrację rządową oraz 

samorządową. Zgłoszone uwagi wskazywały potrzebę doprecyzowania lub zmiany 

nowelizowanych przepisów. Jednakże część z nich wskazywała konieczność 

zmiany przepisów, wykraczając poza zakres projektowanych zmian ustawy.  

Spośród zgłoszonych uwag przyjęto 8 (w tym 4 uwagi wykraczające poza zakres 

projektowanych zmian ustawy – zgłoszone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu), co wpłynęło na wprowadzenie następujących zmian do 

projektu ustawy: 

1) doprecyzowano definicję rekultywacji w art. 3 w ust. 1 pkt 11 – w sposób 

zapewniający pełną transpozycję przepisów dyrektywy 2006/21/WE (uwaga 

zgłoszona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu), 

2) wprowadzono zmiany w art. 9 ust. 1 pkt 6 oraz art. 11 ust. 3 – przez nadanie  

następującego brzmienia „określenie łącznej ilości poszczególnych rodzajów 

odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w trakcie 

prowadzonej działalności objętej programem gospodarowania odpadami 

wydobywczymi, w tym w ciągu roku” (uwaga zgłoszona przez Jastrzębską 

Spółkę Węglową S.A. oraz  Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową), 

3) dodano przepis wprowadzający zmiany w art. 11 ust. 3 pkt 1 w brzmieniu: „imię 

i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 

odpadów wydobywczych” (uwaga zgłoszona przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu), 

4) dodano przepis wprowadzający zmiany w art. 15 ust. 1 pkt 2a oraz art. 16 ust. 1 

pkt  4 w brzmieniu: „wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych 

rodzajów przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych w ciągu roku” (uwaga zgłoszona przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu), 

5) doprecyzowano przepis określający postępowanie, w przypadku gdy wymagana 

jest zmiana dokumentacji hydrogeologicznej, o której mowa w art. 93 ust. 5 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając 

brzmienie: „posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych jest obowiązany niezwłocznie przedłożyć do zatwierdzenia 

nowy program gospodarowania odpadami wydobywczymi”, stosownie do 
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brzmienia art.  12 ustawy o odpadach wydobywczych (uwaga zgłoszona przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach), 

6) w art. 29 ustawy o odpadach wydobywczych wprowadzono zmiany mające na 

celu doprecyzowanie procedury zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych (uwaga zgłoszona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu), 

7) w art. 41 po ust. 2 dodano ust. 2a w brzmieniu: „Regionalny dyrektor ochrony 

środowiska oraz starosta przekazują kopie wydanych decyzji także właściwemu 

marszałkowi województwa.” (uwaga zgłoszona przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu), 

8) w zmienianej definicji ścieków zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.          

– Prawo ochrony środowiska, w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 

oraz w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków uwzględniono wyłącznie wody 

odciekowe z  obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

składujących odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze 

inne niż niebezpieczne i  obojętne (uwaga zgłoszona przez Polski Związek 

Producentów Kruszyw). 

Pozostałe 22 uwagi zgłoszone przez: Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, 

Marszałka Województwa Lubuskiego, Związek Powiatów Polskich, Jastrzębską 

Spółkę Węglową S.A., Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Kompanię 

Węglową S.A., Polski Związek Producentów Kruszyw, Związek Pracodawców 

Polska Miedź, KGHM Polska Miedź S.A. zostały odrzucone, ponieważ wykraczały 

poza zakres projektowanych zmian ustawy, były sprzeczne z przepisami prawa 

wspólnotowego lub nie wskazano w nich propozycji zmiany przepisu. 

3. Wpływ regulacji na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego  

Projekt wprowadza zmiany w ramach już istniejących struktur oraz procedur. 

Przykładowo, zmiany art. 12 i 12a nie wprowadzają dodatkowych obciążeń 
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administracyjnych, gdyż zawierają się w ramach już istniejących struktur oraz 

procedur. W dotychczas obowiązujących przepisach zadania określone 

w art. 12 funkcjonowały, ale w innej formie (weryfikacja przekazywanej 

informacji). Warto również podkreślić, że procedura dotycząca przeglądu 

programu gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz przeglądu 

klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwagi na 

przepis art. 53 ustawy o odpadach wydobywczych, w praktyce nie ma jeszcze 

zastosowania. 

Podobnie przepisy art. 15a i 15b projektu ustawy mieszczą się w ramach 

istniejących procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych. 

Zmiany te mogą przyczynić się do wydłużenia procedury wydawania 

zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych. 

Zmiana wprowadzona w art. 40 ustawy o odpadach wydobywczych także nie 

stanowi dla marszałka województwa nowego zadania, gdyż nowe brzmienie 

jest jedynie ujednoliceniem obowiązujących przepisów ustawy o odpadach 

wydobywczych oraz przepisów wynikających z 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. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że projektowana regulacja nie 

wpłynie na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

b) rynek pracy 

Projekt ustawy wprowadza jedynie zmiany, które mieszczą się w zakresie 

obowiązujących dotychczas procedur. Zatem projekt ustawy nie wpływa na 

rynek pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 

Ze względu na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące transpozycji do prawa 

polskiego dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi 

z  przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE oraz ze 
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względu na konieczność pełnego wdrożenia niektórych decyzji Komisji 

Europejskiej w projekcie ustawy wprowadzono zmiany, które mogą mieć 

wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w szczególności przeprowadzanie 

przeglądu klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

przed zmianą zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych lub zgodą na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, zapewnienie udziału społeczeństwa podczas sporządzania 

zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego oraz wydłużenie okresu 

przechowywania dokumentów związanych z monitoringiem obiektów 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

Jednakże zmiany te nie spowodują znaczących dodatkowych nakładów 

finansowych. Ewentualne koszty mogą zostać poniesione w związku 

z  koniecznością dokonania przeglądu klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych. W związku z powyższym należy stwierdzić, że 

projektowana regulacja nie wpłynie negatywnie na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

Wręcz przeciwnie, w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego obiekt 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, jeżeli zaistnieje sytuacja, że po 

zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie będzie on 

oddziaływać na środowisko, możliwe jest zmniejszenie częstotliwości 

prowadzonego monitoringu. Może to zatem wpłynąć na obniżenie kosztów 

ponoszonych przez przedsiębiorców. Analogiczna sytuacja zaistnieje, jeżeli 

z dokumentacji hydrogeologicznej wynikać będzie brak konieczności 

monitoringu wód podziemnych (art. 27 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. 

o odpadach wydobywczych). Ponadto zwolniono posiadacza odpadów 

prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z obowiązku 

uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego, co ograniczy liczbę uzyskiwanych 

decyzji. W projekcie ustawy zaproponowano również przepis, który określa ten 

sam organ właściwy w sprawach wydania decyzji zatwierdzającej program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz w sprawach decyzji 

dotyczących wytwarzania odpadów innych niż wydobywcze w miejscu 

poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich 

magazynowania i przeróbki. Zaproponowano także zmiany mające na celu 
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uelastycznienie procedury uzyskiwania decyzji zatwierdzającej program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi. Dla posiadaczy odpadów 

wydobywczych wytwarzających odpady oraz gospodarujących odpadami 

wydobywczymi, którzy planują krótkotrwałą działalność związaną 

z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin (działalności do 5 lat), 

wprowadzono możliwość wskazania we wniosku o wydanie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi terminu 

obowiązywania decyzji. W przypadku posiadacza odpadów wydobywczych, 

który nie ma określonego w decyzji terminu obowiązywania decyzji 

administracyjnej, nieprzedłożenie przeglądu programu spowoduje wygaśnięcie 

decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.  

d) sytuację i rozwój regionalny 

Przyjęcie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionów. 

e) na ochronę środowiska 

Projekt ustawy wprowadza zmiany w obowiązujących przepisach w zakresie 

właściwego gospodarowania odpadami wydobywczymi, w szczególności 

zapewniając właściwą transpozycję przepisów prawa Unii Europejskiej 

mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów 

pochodzących z przemysłu wydobywczego na środowisko, w tym na zdrowie 

i  życie ludzi.  

Z tego też względu ustawa może w istotny sposób przyczynić się do poprawy 

stanu środowiska. 
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Warszawa, dnia 11 maja 2012 r. 
TABELA ZBIEŻNOŚCI 

 

TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANYCH 
AKTÓW PRAWNYCH 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2006/21/WE Z DNIA 15 MARCA 2006 R. W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
POCHODZĄCYMI Z PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO ORAZ ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 2004/35/WE (Dz. U. L 24 z 31.1.2007, str. 1, z późn. 

zm.) 

 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Jedn. red. Treść przepisu UE 

Koniecz
ność 

wdrożen
ia 

T/N 

Jedn. red.* Treść przepisu/ów projektu założeń 

Uzasadnienie 
uwzględnieni
a w projekcie 

przepisów 
poza 

minimalne 
wymogi 

prawa UE 
Art. 2 ust. 

2 pkt b 
odpady pochodzące z morskiego poszukiwania, 
wydobywania i przeróbki surowców mineralnych; 

T Art. 1 pkt.2 
projektu 

ustawy – art. 
art. 2 w ust. 1 
pkt 2 (OW) 

W art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
2) odpadów powstałych w wyniku poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich 
przeróbki z obszarów morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej;  

 

Art. 2 ust. 
3 

akapit 3 

Państwa Członkowskie mogą zmniejszyć lub odstąpić od 
wymagań art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 5 i 6, art. 13 ust. 6, art. 
14 i 16 w odniesieniu do odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, chyba że są one składowane w 
obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii A. 

T Art. 1 pkt.5 lit. 
b projektu 

ustawy – art. 5 
ust. 2 (OW) 

W art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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 (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227, z późn. zm.), chyba że są one 
składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych kategorii A. 

 

Art. 3 ust. „odciek” oznacza wodę przesączającą się przez T Art.. 2 pkt. 1; POŚ   



1 pkt 14 składowane odpady i emitowaną z lub powstrzymywaną z 
obiektu unieszkodliwiania odpadów, w tym 
zanieczyszczoną wodę pochodzącą z drenażu, która może 
mieć niekorzystny skutek dla środowiska, jeżeli nie jest w 
odpowiedni sposób oczyszczona; 

art. 4 i art. 5 
projektu 
ustawy – 

Art. 3 pkt 38 - 
POŚ; 

Art. 9 ust. 1 
pkt 14 lit. d - 

PW; 
Art. 2 pkt 8 lit 

d ustawy z 
dnia 7 czerwca 

2001 r. o 
zbiorowym 

zaopatrzeniu 
w wodę i 

zbiorowym 
odprowadzani

u ścieków 
 

W art. 3 pkt 38 otrzymuje brzmienie: 
38) ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód 
lub do ziemi:  
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz 
obiektów unieszkodliwienia 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,  
PW  
W art. 9 w ust. 1 w pkt 14 lit. d otrzymuje brzmienie: 
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz 
obiektów unieszkodliwienia odpadów , w których są 
składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz 
odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, 
miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, 
wody lecznicze i termalne, 
W art. 2 w pkt 8 lit d ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków otrzymuje brzmienie: 
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz 
obiektów unieszkodliwienia odpadów , w których są 
składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz 
odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, 
miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, 
wody lecznicze i termalne, 

Art. 3 ust. 
1 pkt 15 

„obiekt unieszkodliwiania odpadów” oznacza teren 
przeznaczony do gromadzenia lub składowania odpadów 
wydobywczych, zarówno w formie stałej, jak i ciekłej, lub 
w roztworze lub zawiesinie, przez następujące okresy:  
− bezterminowo dla obiektów unieszkodliwiania 
odpadów kategorii A i obiektów unieszkodliwiania 
odpadów określonych jako niebezpieczne w planie 
gospodarowania odpadami; 
− na okres ponad sześciu miesięcy dla obiektów 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 
wytworzonych niespodziewanie; 
− na okres ponad jednego roku dla obiektów 
unieszkodliwiania odpadów innych niż odpady 

T Art. 1 pkt 3 lit. 
a; art. 1 pkt 7; 

art. 3 pkt 4 
projektu 
ustawy - 

Art. 3 ust. 1 
pkt 5 

Art. 7 ust. 1 – 
5 (OW) 

W art. 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
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 obiekty unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych nie uznaje się wyrobisk górniczych 
wypełnianych odpadami wydobywczymi w celach 
rekultywacyjnych i technologicznych; 
W art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
5. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 2-4, 
posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany 

 



niebezpieczne i obojętne; 
− na okres ponad trzech lat w przypadku obiektów 
unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby, 
odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w 
czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodzących z 
wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i 
odpadów obojętnych.  

poddać odpady wydobywcze odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu, w tym składowaniu w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na którym 
można składować poszczególne rodzaje odpadów 
wydobywczych, o których mowa w ust. 2-4. 
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 
U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)  
w rozdziale 7 przed art. 50 dodaje się art. 49b w 
brzmieniu: 
Art. 49b. Odpady składuje się: 
1) na składowisku odpadów; 
2) na składowisku podziemnym, o którym mowa w 
ustawie 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. 3 ust. 
1 pkt 15 
akapit 2 

Za takie obiekty uważa się także tamy lub inne konstrukcje 
służące do powstrzymywania, zatrzymywania, 
ograniczania lub umacniania takiego obiektu, jak również, 
w szczególności, hałdy i stawy, z wyłączeniem jednak 
wyrobisk poeksploatacyjnych, w których odpady są 
ponownie umieszczane po wydobyciu minerałów w celach 
rekultywacyjnych i technologicznych; 

T Art.. 1 pkt 3 
lit. a projektu 

ustawy - 
Art. 3 ust. 1 

pkt 5 
(OW) 

W art. 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
5) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - 
obiekt przeznaczony do składowania odpadów 
wydobywczych w formie stałej, ciekłej, w roztworze lub 
zawiesinie obejmujący w szczególności hałdy, stawy 
osadowe, tamy lub inne konstrukcje służące do 
powstrzymywania, zatrzymywania, ograniczania lub 
umacniania takiego obiektu; za obiekty 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie uznaje 
się wyrobisk górniczych wypełnianych odpadami 
wydobywczymi w celach rekultywacyjnych i 
technologicznych; 

 

Art. 3 ust. 
1 pkt 16 

„poważny wypadek” oznacza zdarzenie w miejscu 
prowadzenia działalności w czasie wykonywania 
działalności obejmującej gospodarowanie odpadami 
wydobywczymi w dowolnej instalacji objętej niniejszą 
dyrektywą, prowadzące do natychmiastowego lub 
występującego po pewnym czasie poważnego 
niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, 
w miejscu prowadzenia działalności lub poza nim; 

T Art. 1 pkt 3 lit. 
b projektu 
ustawy - 

Art. 3 ust. 1 
pkt 8 (OW) 

W art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
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;”, 

 

Art. 3 ust. 
1 pkt 20 

„rekultywacja” oznacza oczyszczanie gruntu, na który 
wpływ miał obiekt unieszkodliwiania odpadów, w taki 
sposób, aby przywrócić go do satysfakcjonującego stanu, 

T Art. 1 pkt 3 lit. 
c projektu 
ustawy - 

W art. 3 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
11) rekultywacja terenu – zagospodarowanie terenu, w 
tym oczyszczanie gruntu, na który miał wpływ obiekt 

 



ze szczególnym uwzględnieniem jakości gleby, dzikiej 
fauny i flory, siedlisk naturalnych, systemów wody 
słodkiej, krajobrazu oraz odpowiednich celów 
użytkowych;  

Art. 3 ust. 1 
pkt 11 (OW) 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w taki 
sposób, aby przywrócić go do właściwego stanu 
użytkowego i przyrodniczego, ze szczególnym 
uwzględnieniem jakości gleby, dzikiej fauny i flory, 
siedlisk naturalnych, systemów wody słodkiej oraz 
krajobrazu; 

Art. 3 ust. 
1 pkt 23 

„zainteresowana społeczność” oznacza część 
społeczeństwa, która jest lub może być dotknięta skutkami 
lub ma interes w procesie podejmowania decyzji w 
sprawie środowiska, zgodnie z art. 6 i 7 niniejszej 
dyrektywy; do celów niniejszej definicji, organizacje 
pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska i 
spełniające wszelkie wymogi zgodnie z prawem krajowym 
uważa się za mające taki interes; 

T Art. 1 pkt 3 lit. 
d projektu 
ustawy - 

Art. 3 ust. 1 
pkt 14 (OW) 

W art. 3 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
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;  

 

Art. 4 ust. 
2 

2. Państwa Członkowskie zapewniają, aby operator 
podejmował wszelkie niezbędne środki w celu 
zapobiegania lub zmniejszenia, w możliwie najszerszym 
zakresie, wszelkich niekorzystnych skutków dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego, powstałych w wyniku 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. Obejmuje to 
zarządzanie jakimkolwiek obiektem unieszkodliwiania 
odpadów, również po jego zamknięciu, oraz zapobieganie 
poważnym wypadkom mającym związek z tym obiektem 
oraz ograniczanie ich konsekwencji dla środowiska i 
zdrowia ludzkiego. 

T Art. 1 pkt 4 
projektu 

ustawy – art. 4 
ust. 2 (OW) 

W art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
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. 

 

Art. 5 ust. 
2 pkt a 

Celami planu gospodarowania odpadami są: 
 zapobieganie i zmniejszanie wytwarzania odpadów oraz 
ich szkodliwości, w szczególności poprzez rozważenie: 
i) gospodarowania odpadami w fazie projektowania i 
przy wyborze metody wydobywania surowców 
mineralnych oraz ich przeróbki; 
ii) zmian, którym mogą ulec odpady wydobywcze w 
związku ze zwiększeniem powierzchni oraz narażenia na 
warunki powyżej gruntu; 
iii) umieszczenia odpadów wydobywczych z powrotem w 
wyrobiskach po wydobyciu minerału, w zakresie w jakim 
jest to wykonalne pod względem technicznym i 
ekonomicznym oraz uzasadnione pod względem 

T Art. 1 pkt 8 lit. 
a tire pierwsze 

i drugie 
projektu 

ustawy - Art. 8 
ust. 2 pkt 1 lit. 

a i c (OW) 

W art. 8 w ust. 2 w pkt 1 lit. a i c otrzymują 
brzmienie: 
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, 
c) umieszczenie odpadów wydobywczych z powrotem w 
wyrobiskach górniczych, w zakresie, w jakim jest to 
technicznie możliwe do wykonania i uzasadnione 
ekonomicznie oraz zgodne z przepisami o ochronie 
środowiska, przepisami o odpadach i przepisami prawa 
geologicznego i górniczego,  
 

 



środowiskowym, a także zgodne z obowiązującymi 
normami środowiskowymi na poziomie wspólnotowym 
oraz, tam gdzie to odpowiednie, z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy; 
iv) umieszczenia warstwy uprawnej gleby z powrotem na 
miejscu po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania 
odpadów lub, jeżeli nie jest to praktycznie wykonalne, 
ponownego użycia warstwy uprawnej gleby gdzie indziej; 
v) stosowania mniej niebezpiecznych substancji do 
przeróbki surowców mineralnych; 

Art. 5 ust. 
2 pkt b 

zachęcania do odzysku odpadów wydobywczych za 
pomocą recyklingu, ponownego użycia lub regeneracji 
takich odpadów, tam gdzie jest to uzasadnione pod 
względem środowiskowym zgodnie z obowiązującymi 
normami środowiskowymi na poziomie wspólnotowym 
oraz, tam gdzie to odpowiednie, z wymogami niniejszej 
dyrektywy; 

T Art. 1 pkt 8 lit. 
b projektu 

ustawy - Art. 8 
ust. 2 pkt 2 

(OW) 

W art. 8 w ust. 2 w pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
2) zapewnienie w pierwszej kolejności odzysku odpadów 
wydobywczych, jeżeli jest to uzasadnione ze względów 
ekologicznych, a także technologicznych i 
ekonomicznych oraz zgodne z przepisami o ochronie 
środowiska; 

 

Art. 5 ust. 
3 pkt a 

Plan gospodarowania odpadami zawiera przynajmniej 
następujące elementy: 
- tam gdzie to stosowne, propozycję klasyfikacji obiektu 
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z kryteriami 
określonymi w załączniku III: 
- w przypadku, gdy uznaje się, że obiekt 
unieszkodliwiania odpadów należy do kategorii A, 
dokument wykazujący, że polityka zapobiegania 
poważnym wypadkom, wprowadzający ją w życie system 
zarządzania bezpieczeństwem oraz wewnętrzny plan 
awaryjny zostaną wprowadzone w życie zgodnie z art. 6 
ust. 3; 
- w przypadku, gdy operator uzna, że obiekt 
unieszkodliwiania odpadów nie należy do kategorii A, 
wystarczające informacje dla uzasadnienia tej opinii, w 
tym wskazanie możliwych zagrożeń wystąpienia 
wypadków;  

T Art. 1 pkt 10 
projektu 
ustawy - 

Art. 10 ust. 2 
pkt 5 
(OW) 

W art. 10 w ust. 2 w pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
5) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, wraz z uzasadnieniem, dokonaną na 
podstawie kryteriów klasyfikacji obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

 

Art. 5 ust. 
3 pkt b 

charakterystyka odpadów zgodnie z załącznikiem II oraz 
oświadczenie o przewidywanych łącznych ilościach 
odpadów wydobywczych, które będą wytwarzane w fazie 
operacyjnej; 

T Art. 1 pkt 9 lit. 
a tire pierwsze 

projektu 
ustawy - 

Art. 9 ust. 1 
pkt 6 
(OW) 

W art. 9 w ust. 1 w pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
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. 

 



Art. 5 ust. 
3 pkt e 

 

zaproponowane procedury kontroli i monitorowania 
zgodnie z art. 10, tam gdzie ma ono zastosowanie, oraz art. 
11 ust. 2 lit. c); 

T Art. 1 pkt 9 lit. 
a tire drugie 

projektu 
ustawy - 

Art. 9 ust. 1 
pkt 12 
(OW) 

W art. 9 w ust. 1 w pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
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; 

 

Art. 5 ust. 
3 pkt h 

 

przegląd stanu gruntów, na które ma wywierać wpływ 
obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

T Art. 1 pkt 9 lit. 
a tire trzecie 

projektu 
ustawy - 

Art. 9 ust. 1 
pkt 15 
(OW) 

W art. 9 w ust. 1 w pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
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. 

 

Art. 5 ust. 
4 

Plan gospodarowania odpadami podlega przeglądowi co 
pięć lat lub zmianie, o ile jest to właściwe, w przypadku 
istotnych zmian w działaniu obiektu unieszkodliwiania 
odpadów lub w odniesieniu do odpadów, które są 
składowane. Właściwy organ jest informowany o 
wszelkich zmianach w planie gospodarowania odpadami. 

T Art. 1 pkt 12 
Art. 12 
(OW) 

 

Art. 12. otrzymuje brzmienie: 
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 może 

 



wnieść sprzeciw, jeżeli planowane zmiany mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub są 
sprzeczne z przepisami ochrony 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. 5 ust. 
6 
 

Właściwy organ zatwierdza plan gospodarowania 
odpadami na podstawie procedur, o których zdecydują 
Państwa Członkowskie, i monitoruje jego wykonanie. 

T Art. 1 pkt 11 
lit. b tire 

drugie – piąte 
i art. 1 pkt 12 

projektu 
ustawy - Art. 

11 ust. 3 
Art. 12 
(OW) 

W art. 11 w ust. 3 w pkt 1, 4, 10, 13 otrzymują 
brzmienie: 
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i 
adres siedziby posiadacza odpadów wydobywczych;”, 
4) określenie łącznej ilości poszczególnych rodzajów 
odpadów wydobywczych przewidzianych do 
wytworzenia w trakcie prowadzonej działalności objętej 
programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, 
w tym w ciągu roku;", 
10) zakres i sposób monitoringu obiektu 
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) 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;”, 
Art. 12 otrzymuje brzmienie: 
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 może 
wnieść sprzeciw, jeżeli planowane zmiany mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub są 
sprzeczne z przepisami ochrony 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. 6 ust. 
2 
 

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, w 
szczególności dyrektyw 92/91/EWG i 92/104/EWG, 
Państwa Członkowskie zapewniają, że ryzyka wystąpienia 
poważnych wypadków są rozpoznane, oraz że niezbędne 
elementy zostały wprowadzone do projektu, budowy, 
działania i konserwacji, zamknięcia i fazy po zamknięciu 
obiektu unieszkodliwiania odpadów w celu zapobiegania 
takim wypadkom oraz w celu ograniczenia ich 
niekorzystnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska, w tym wpływów transgranicznych. 

T Art. 1 pkt 23 
projektu 

ustawy - Art. 
36 ust. 1 (OW) 

W art. 36 w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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 oraz ograniczający 
jego skutki, w tym zapobiegający transgranicznemu 
oddziaływaniu.  

 

Art. 6 ust. 
3 

akapit 3 

Właściwy organ sporządza zewnętrzny plan awaryjny 
wyszczególniający środki, które należy podjąć poza 
miejscem prowadzenia działalności w razie wypadku. Jako 

T Art. 1 pkt 24 
projektu 

ustawy - Art.  

W art. 37 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej zapewnia możliwość udziału zainteresowanej 

 



część wniosku o wydanie zezwolenia, operator dostarczy 
właściwemu organowi niezbędne informacje, które 
umożliwią organowi sporządzenie takiego planu. 

37 ust. 2 (OW) 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. 

Art. 6 ust. 
5 

Państwa Członkowskie zapewniają, że zainteresowana 
społeczność ma zapewnioną 
z wyprzedzeniem skuteczną możliwość uczestnictwa w 
opracowywaniu lub przeglądzie zewnętrznego planu 
awaryjnego, który ma zostać sporządzony zgodnie z ust. 3. 
W tym celu zainteresowana społeczność jest informowana 
o wszelkich takich propozycjach oraz udostępniane są jej 
odpowiednie informacje, w tym, między innymi, 
informacje o prawie uczestnictwa w procesie decyzyjnym 
oraz o właściwym organie, do którego mogą być zgłaszane 
uwagi i pytania. 

T Art. 1 pkt 24 
projektu 

ustawy - Art.  
37 ust. 2 (OW) 

W art. 37 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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. 

 

Art. 6 ust. 
5 

akapit 2 

Państwa Członkowskie zapewniają, że zainteresowana 
społeczność ma prawo w uzasadnionych ramach 
czasowych do wyrażania uwag, oraz że przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie zewnętrznego planu 
awaryjnego uwagi te są w należyty sposób brane pod 
uwagę. 

T Art. 1 pkt 24 
projektu 

ustawy - Art.  
37 ust. 2 (OW) 

W art. 37 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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. 

 

Art. 7 ust. 
1 

Wniosek i 
zezwoleni

e 

Żaden obiekt unieszkodliwiania odpadów nie może działać 
bez zezwolenia udzielonego przez właściwy organ. 
Zezwolenie zawiera elementy wyszczególnione w ust. 2 
niniejszego artykułu i jasno wskazuje kategorię obiektu 
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z kryteriami, o 
których mowa w art. 9. 

T Art. 1 pkt 17 
projektu 

ustawy - Art. 
16 ust. 1 pkt 4 

i 5 (OW) 

W art. 16 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
4) wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych 
rodzajów przewidzianych do składowania w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu 
roku;  
5) wysokość gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu,”; 

 

Art. 7 ust. 
2 

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera przynajmniej 
następujące szczegóły: 
a) oznaczenie operatora; 

T Art. 1 pkt 15 
lit. a i b  
projektu 

W art. 15 w ust. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
2a) wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych 
rodzajów przewidzianych do składowania w obiekcie 

 

                                                            
1  Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

(Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 17). 



b) proponowaną lokalizację obiektu 
unieszkodliwiania odpadów, włącznie ze wszelkimi 
możliwymi lokalizacjami alternatywnymi; 
c) plan gospodarowania odpadami zgodnie z art. 5; 
d) odpowiednie udokumentowanie gwarancji 
finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie 
z wymogami art. 14; 
e) informacje dostarczone przez operatora zgodnie z 
art. 5 dyrektywy 85/337/EWG1, jeżeli zgodnie z tą 
dyrektywą wymagana jest ocena wpływu na środowisko. 

ustawy - Art. 
15 ust. 1 pkt 

2a i ust. 2 
(OW) 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu 
roku 
W art. 15 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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, o ile jest wymagana 

Art. 8 ust. 
1 

Udział 
społeczeńs

twa 

Na wczesnym etapie procedury udzielania zezwolenia lub 
najpóźniej kiedy tylko takie informacje mogą być w 
uzasadniony sposób dostarczone, społeczeństwo jest 
informowane za pomocą obwieszczeń lub innych 
odpowiednich środków, takich jak media elektroniczne, 
tam gdzie są one dostępne, o następujących kwestiach: 
a) wniosku o udzielenie 
zezwolenia; 
b) tam gdzie ma to zastosowanie, 
fakcie, że decyzja dotycząca wniosku o udzielenie 
zezwolenia podlega konsultacji pomiędzy Państwami 
Członkowskimi zgodnie z art. 16; 
c) szczegółach dotyczących 
właściwych organów odpowiedzialnych za podjęcie 
decyzji, organów, od których można otrzymać 
odpowiednie informacje, organów, którym można 
przedstawiać uwagi lub pytania, oraz szczegółach 
harmonogramu przesyłania uwag lub pytań; 
d) charakterze możliwych decyzji; 
e) tam gdzie ma to zastosowanie, 
szczegółach dotyczących propozycji uaktualnienia 
zezwolenia lub warunków zezwolenia; 
f) wskazaniu czasu i miejsca oraz 
środków, za pomocą których właściwe informacje zostaną 
udostępnione; 
g) szczegółach ustaleń 
dotyczących udziału społeczeństwa zgodnie z ust. 7. 

T Art. 1 pkt 5 i 
16 - 

Art. 15a ust. 
1-7 (OW)  

W art. 5 
a) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
Po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:  
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. 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;  

2) decyzja zatwierdzająca program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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.  

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. 8 ust. 
2 

Państwa Członkowskie zapewniają, że w odpowiednich 
ramach czasowych, zainteresowanej społeczności są 
udostępniane: 
a) zgodnie z prawem krajowym, główne 
sprawozdania i opinie przekazane właściwemu organowi 
w czasie, gdy społeczeństwo było informowane zgodnie z 
ust. 1; 
b) zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/4/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 
r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska2, oprócz informacji, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wszelkie informacje 
które mają znaczenie dla decyzji zgodnie z art. 7 niniejszej 
dyrektywy i które stają się dostępne 

T Art. 1 pkt 5, 
15 lit c i pkt 

16 - 
Art. 15a ust. 
1-7 i art. 15b 

(OW)  

W art. 5 
b) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 

 

                                                            
2  Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26. 



1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
W art. 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
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 rozdziału 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. 
Po art. 15 dodaje się art. 15a i 15b w brzmieniu:  
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. 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;  

2) decyzja zatwierdzająca program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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.  
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;  

2) decyzję zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadamia 
państwo członkowskie, 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 jest 
zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w 
sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 
4. Jeżeli państwo członkowskie 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 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. 8 ust. 
3 

Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie środki w 
celu zapewnienia, że społeczeństwo jest informowane, 
zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, o uaktualnieniu 
warunków zezwolenia zgodnie z art. 7 ust. 4. 

T Art. 1 pkt 5 i 
16 - 

Art. 15a ust. 
1-7 (OW)  

W art. 5 
c) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
Po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:  
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. 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;  

2) decyzja zatwierdzająca program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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.  

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. 8 ust. 
4 

Zainteresowana społeczność ma prawo do wyrażania uwag 
i opinii właściwym organom przed podjęciem decyzji. 

T Art. 1 pkt 5 i 
16 - 

Art. 15a ust. 
1-7 (OW)  

W art. 5 
d) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 

 



z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
Po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:  
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. 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;  

2) decyzja zatwierdzająca program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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.  

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. 8 ust. 
5 

Wyniki konsultacji przeprowadzonych zgodnie z 
niniejszym artykułem są należycie brane pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji. 

T Art. 1 pkt 5 i 
16 - 

Art. 15a ust. 
1-7 (OW)  

W art. 5 
e) uchyla się ust. 1 

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

 



Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
Po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:  
1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, dla którego 
nie było wymagane zapewnienie udziału społeczeństwa 
przy wydawaniu decyzji na podstawie przepisów 
odrębnych, właściwy organ, niezwłocznie podaje do 
publicznej wiadomości, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
11 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, 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 art. 36 
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, jeżeli ma być ona 
przeprowadzona. 



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;  
2) decyzja zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 
3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w 
postępowaniu, o którym mowa w ust. 1: 
1) w formie pisemnej;  
2) ustnie do protokołu; 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 
U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).  
4. Uwagi lub wnioski, o których mowa w ust. 3 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.  
7. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do 
publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o 
możliwościach zapoznania się z jej treścią. 

Art. 8 ust. 
7 

Szczegółowe ustalenia dotyczące udziału społeczeństwa 
na podstawie niniejszego artykułu są określane przez 
Państwa Członkowskie tak, aby umożliwić 
zainteresowanej społeczności skuteczne przygotowanie się 

T Art. 1 pkt 5 i 
16 - 

Art. 15a ust. 
1-7 (OW)  

W art. 5 
f) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 

 



i udział. przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
Po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:  
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. 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;  

2) decyzja zatwierdzająca program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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.  



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. 9 
System 

klasyfikacj
i obiektów 
unieszkodl

iwiania 
odpadów 

Do celów niniejszej dyrektywy, właściwe organy 
klasyfikują obiekt unieszkodliwiania odpadów jako obiekt 
unieszkodliwiania odpadów kategorii A zgodnie z 
kryteriami określonymi w załączniku III. 

T Art. 1 pkt 6  
projektu 
ustawy - 

Art. 6 ust. 1 
pkt 1 lit. 
c(OW) 

W art. 6 w ust. 1 w pkt 1lit. c otrzymuje brzmienie: 
c) składowane w nim odpady wydobywcze zawierają 
substancje lub mieszaniny niebezpieczne, o których 
mowa w art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 
63, poz. 322); 

 

Art. 11 
ust. 2 

Właściwy organ upewnia się, że przy budowie nowego 
obiektu unieszkodliwiania odpadów lub modyfikacji 
istniejącego obiektu unieszkodliwiania odpadów operator 
zapewnia, że: 

 Art. 1 pkt 5 
projektu 

ustawy – art. 5 
ust. 1 (OW); 
Art. 72 ust. 1 
ustawy OOŚ 

 

W art. 5 
a) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 

 

Art. 11 
ust. 2 pkt a 

 

obiekt unieszkodliwiania odpadów jest właściwie 
zlokalizowany, biorąc pod uwagę w szczególności 
zobowiązania wspólnotowe lub krajowe dotyczące 
obszarów chronionych oraz czynniki geologiczne, 
hydrologiczne, hydrogeologiczne, sejsmiczne i 
geotechniczne, oraz że jest on zaprojektowany w taki 
sposób, aby spełniać, w perspektywie krótko- i 
długoterminowej, niezbędne warunki w zakresie 

 Art. 1 pkt 5 
projektu 

ustawy – art. 5 
ust. 1 (OW); 
Art. 72 ust. 1 
ustawy OOŚ 

 

W art. 5 
b) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 

 



zapobiegania zanieczyszczaniu gleby, powietrza, wód 
podziemnych lub powierzchniowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dyrektyw 76/464/EWG3, 80/68/EWG4 i 
2000/60/WE, oraz zapewniając skuteczne odprowadzanie 
zanieczyszczonej wody i odcieku, w przypadku gdy jest to 
wymagane zezwoleniem i w sposób w nim wymagany, 
oraz zmniejszając erozję spowodowaną przez wodę lub 
wiatr w możliwie najszerszym zakresie z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia; 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 

Art. 11 
ust. 2 pkt 

b 

obiekt unieszkodliwiania odpadów jest odpowiednio 
wybudowany, zarządzany i utrzymywany w celu 
zapewnienia jego fizycznej stabilności oraz zapobiegania 
zanieczyszczeniu lub skażeniu gleby, powietrza, wód 
powierzchniowych lub podziemnych w perspektywie 
długo- i krótkoterminowej, jak również w celu 
zmniejszenia w możliwie najszerszym zakresie szkód 
wyrządzanych krajobrazowi; 

 Art. 1 pkt 5 i 
pkt 18 

projektu 
ustawy – art. 5 
ust. 1 i art. 24 
(OW); Art. 72 
ust. 1 ustawy 

OOŚ 
 

W art. 5 
a) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
W art. 24: 
1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych prowadzi 
obiekt w sposób zapobiegający pogorszeniu stanu gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych, w wyniku 

 

                                                            
3  Dyrektywa Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty (Dz.U. L 129 z 18.5.1976, str. 23). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2000/60/WE. 
4  Dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje 
niebezpieczne (Dz.U. L 20 z 26.1.1980, str. 43). Dyrektywa zmieniona dyrektywą 91/692/EWG (Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48). 



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. 
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 odpadów 
wydobywczych w ten sposób jest również obowiązany 
po zamknięciu obiektu. 

Art. 11 
ust. 2 pkt 

d 

dokonano właściwych ustaleń odnoszących się do 
rekultywacji gruntu oraz zamknięcia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów; 

 Art. 1 pkt 5 
projektu 

ustawy – art. 5 
ust. 1 (OW); 
Art. 72 ust. 1 
ustawy OOŚ 

 

W art. 5 
c) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 

 

Art. 11 
ust. 2 pkt e 

dokonano właściwych ustaleń dotyczących fazy po 
zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów. 

 Art. 1 pkt 5 
projektu 

ustawy – art. 5 
ust. 1 (OW); 
Art. 72 ust. 1 
ustawy OOŚ 

W art. 5 
d) uchyla się ust. 1 

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

 



 Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 

Art. 11 
ust. 2 pkt e 

akapit 2 

Dokumenty dotyczące monitorowania i kontroli, o których 
mowa w pkt c) wraz z dokumentacją dotyczącą 
zezwolenia, są przechowywane w celu zapewnienia 
odpowiedniego przekazywania informacji, szczególnie w 
przypadku zmiany operatora. 

T Art. 1 pkt 19 
lit. a i pkt 22 

projektu 
ustawy – art. 

27 ust. 5 
Art. 33 ust. 2a 

i 3 (OW) 

W art. 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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. 
W art. 33 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
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 i 5. 

 

Art. 12 
ust. 1 

Procedury 
zamknięci

a i po 
zamknięci
u obiektu 

unieszkodl
iwiania 

odpadów 

Państwa Członkowskie podejmują środki w celu 
zapewnienia zgodności z ust. 2-5. 

T Art. 1 pkt 19 
lit. a, 

pkt 20 i 21 
projektu 

ustawy – art. 
Art. 27 ust. 5; 
Art. 29 ust. 4 – 

6; 
Art. 31 ust. 1, 

1a i 2 

W art. 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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.  
W art. 29 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
3. Zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania 

 



(OW) odpadów wydobywczych lub jego części wydaje się na 
wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt. 

b) uchyla się ust. 4, 
c) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: 

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. 
W art. 31: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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 zamknięcia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych określonym 



w decyzji o wydanie zgody na zamknięcie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i może w 
zarządzeniu pokontrolnym ustalić inną, niż ustalona w 
przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6, 
częstotliwość przedkładania sprawozdania o wynikach 
monitoringu; kopię zarządzenia pokontrolnego 
przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Sprawozdanie o wynikach monitoringu, o którym 
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 na 
środowisko - nie częściej niż raz na 6 miesięcy.”, 

c) w ust. 2 dodaje sie zdanie drugie w brzmieniu: 
„Czynności te powinny być wykonywane z 
uwzględnieniem charakteru i czasu trwania zagrożenia. 
d) uchyla się ust. 7 

Art. 12 
ust. 2 

Obiekt unieszkodliwiania odpadów rozpoczyna procedurę 
zamknięcia jedynie, jeżeli spełniony jest jeden z 
następujących warunków: 

T Art. 1 pkt 20 
projektu 

ustawy –Art. 
29 (OW) 

 

W art. 29 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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

b) uchyla się ust. 4, 
c) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: 

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. 12 
ust. 3 

Obiekt unieszkodliwiania odpadów może zostać uznany za 
całkowicie zamknięty jedynie po dokonaniu przez 
właściwy organ bez zbędnej zwłoki następujących 
czynności: przeprowadzeniu końcowej inspekcji w 
miejscu prowadzenia działalności, ocenie wszelkich 
sprawozdań przedstawionych przez operatora, 
potwierdzeniu, że teren, na który miał wpływ obiekt 
unieszkodliwiana odpadów, został zrekultywowany i 
powiadomieniu operatora o swojej zgodzie na zamknięcie. 

T Art. 1 pkt 21 
lit. a i b 
projektu 

ustawy - Art. 
31 ust. 1 (OW) 

W art. 31: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 zamknięcia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych określonym 
w decyzji o wydanie zgody na zamknięcie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i może w 
zarządzeniu pokontrolnym ustalić inną, niż ustalona w 
przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6, 
częstotliwość przedkładania sprawozdania o wynikach 
monitoringu; kopię zarządzenia pokontrolnego 
przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Sprawozdanie o wynikach monitoringu, o którym 
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 na 
środowisko - nie częściej niż raz na 6 miesięcy.”, 

 



Art. 12 
ust. 3 

akapit 2 

Zgoda ta w żaden sposób nie zmniejsza obowiązków 
operatora wynikających z warunków określonych w 
zezwoleniu lub z innych przepisów. 

T Art. 1 pkt 21 
lit. c projektu 
ustawy - Art. 

31 ust. 2 (OW) 

c) w ust. 2 dodaje sie zdanie drugie w brzmieniu: 
„Czynności te powinny być wykonywane z 
uwzględnieniem charakteru i czasu trwania zagrożenia. 

 

Art. 12 
ust. 4 

Operator jest odpowiedzialny za utrzymanie, 
monitorowanie, kontrolę oraz środki naprawcze w fazie po 
zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów tak długo, 
jak może być to wymagane przez właściwy organ, z 
uwzględnieniem charakteru i czasu trwania zagrożenia, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy właściwy organ zdecyduje 
o przejęciu takich zadań od operatora, po ostatecznym 
zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów i bez 
uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów krajowych lub 
wspólnotowych regulujących odpowiedzialność 
posiadacza odpadów. 

T Art. 1 pkt 21 
lit. c projektu 
ustawy - Art. 

31 ust. 2 (OW) 

W art. 31: 
c) w ust. 2 dodaje sie zdanie drugie w brzmieniu: 

„Czynności te powinny być wykonywane z 
uwzględnieniem charakteru i czasu trwania zagrożenia. 
 

 

Art. 12 
ust. 5 

Jeżeli po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów 
właściwy organ uzna to za konieczne w celu spełnienia 
właściwych wymogów w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego określonych w prawodawstwie 
wspólnotowym, w szczególności tych zawartych w 
dyrektywach 76/464/EWG, 80/68/EWG i 2000/60/WE, 
operator, między innymi, kontroluje fizyczną i chemiczną 
stabilność obiektu i zmniejsza wszelkie negatywne skutki 
dla środowiska, w szczególności w odniesieniu do wód 
powierzchniowych i podziemnych, poprzez zapewnienie, 
aby: 

T Art. 1 pkt 18 
lit. a i b 
projektu 

ustawy - Art. 
24 ust. 1 i 3 

(OW) 

W art. 24 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 
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. 
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 odpadów 
wydobywczych w ten sposób jest również obowiązany 
po zamknięciu obiektu. 

 

Art. 12 
ust. 5 
Pkt a 

wszystkie struktury należące do obiektu są monitorowane i 
konserwowane za pomocą zawsze gotowych do użycia 
aparatów kontrolnych i pomiarowych; 

T Art. 1 pkt 18 
lit. a i b 
projektu 

ustawy - Art. 
24 ust. 1 i 3 

W art. 24 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 
1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych prowadzi 
obiekt w sposób zapobiegający pogorszeniu stanu gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych, w wyniku 

 



(OW) 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. 
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 odpadów 
wydobywczych w ten sposób jest również obowiązany 
po zamknięciu obiektu. 

Art. 12 
ust. 5 
Pkt b 

tam gdzie ma to zastosowanie, kanały przelewowe i 
przelewy spływowe są utrzymywane w stanie czystym i 
dostępnym. 

T Art. 1 pkt 18 
lit. a i b 
projektu 

ustawy - Art. 
24 ust. 1 i 3 

(OW) 

W art. 24 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 
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. 
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 odpadów 
wydobywczych w ten sposób jest również obowiązany 
po zamknięciu obiektu. 

 

Art. 12 
ust. 6 

akapit 3 

W przypadkach i z częstotliwością ustaloną przez 
właściwy organ, operator przedstawia właściwemu 
organowi, na podstawie zgromadzonych danych, 
sprawozdanie dotyczące wszystkich wyników 

T Art. 1 pkt 21 a 
i b projektu 

ustawy -  
Art. 31 ust. 1 i 

W art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Z chwilą technicznego zamknięcia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego 
części, właściwy wojewódzki inspektor ochrony 

 



monitorowania w celu wykazania przestrzegania 
warunków zezwolenia oraz zwiększenia wiedzy na temat 
odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów. 

1a (OW) środowiska przeprowadza kontrolę zamknięcia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego 
części zgodnie ze sposobem zamknięcia obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych określonym 
w decyzji o wydanie zgody na zamknięcie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i może w 
zarządzeniu pokontrolnym ustalić inną, niż ustalona w 
przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6, 
częstotliwość przedkładania sprawozdania o wynikach 
monitoringu; kopię zarządzenia pokontrolnego 
przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi.”, 
Po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Sprawozdanie o wynikach monitoringu, o którym 
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 na 
środowisko - nie częściej niż raz na 6 miesięcy.”, 

Art. 13 
ust. 1 

Zapobiega
nie 

pogarszani
u się stanu 
wody oraz 
zanieczysz

czaniu 
powietrza 

i gleby 

Właściwy organ upewnia się, że operator podjął niezbędne 
środki w celu spełnienia norm środowiskowych 
Wspólnoty, w szczególności aby zapobiec, zgodnie z 
dyrektywą 2000/60/WE, pogorszeniu się bieżącego stanu 
wody, m.in. poprzez: 

T Art. 1 pkt 18 
lit. a i b 
projektu 

ustawy - Art. 
24 ust. 1 i 3 

(OW) 

W art. 24 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 
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. 
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 odpadów 
wydobywczych w ten sposób jest również obowiązany 

 



po zamknięciu obiektu. 
Art. 13 

ust. 1 pkt a 
ocenę możliwości tworzenia się odcieku ze składowanych 
odpadów, włącznie z zawartością substancji 
zanieczyszczającej w odcieku, zarówno podczas fazy 
operacyjnej, jak i po zamknięciu obiektu 
unieszkodliwiania odpadów oraz ustalenie bilansu 
wodnego obiektu unieszkodliwiania odpadów; 

T Art. 1 pkt 18 
lit. a projektu 
ustawy - Art. 

24 ust. 1 (OW) 

W art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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. 

 

Art. 13 
ust. 1 pkt 

b 

zapobieganie lub zmniejszanie tworzenia się odcieku oraz 
skażenia wód powierzchniowych lub podziemnych przez 
odpady; 

T Art. 1 pkt 18 
lit. a projektu 
ustawy - Art. 

24 ust. 1 (OW) 

W art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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. 

 

Art. 13 
ust. 1pkt c 

odprowadzanie i oczyszczanie skażonej wody i odcieku, 
zebranych z obiektu unieszkodliwiania odpadów aż do 
uzyskania standardu wymaganego do ich zrzutu. 

T Art. 1 pkt 18 
lit. a projektu 
ustawy - Art. 

24 ust. 1 (OW) 

W art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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. 

 

Art. 13 
ust. 3 

Jeżeli, na podstawie oceny ryzyka dla środowiska, 
uwzględniając w szczególności dyrektywy 76/464/EWG, 
80/68/EWG lub 2000/60/WE w zależności od przypadku, 
właściwy organ zdecydował, że zbieranie i oczyszczania 
odcieku nie jest konieczne lub ustalono, że obiekt 
unieszkodliwiania odpadów nie stanowi potencjalnego 
zagrożenia dla gleby, wód podziemnych lub 
powierzchniowych, można zmniejszyć lub odstąpić od 
wymagań określonych w ust. 1 lit. b) i c). 

T Art. 1 pkt 18 
lit. a i b 
projektu 

ustawy - Art. 
24 ust. 1 i 3 

(OW) 

W art. 24 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 
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. 
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 odpadów 
wydobywczych w ten sposób jest również obowiązany 
po zamknięciu obiektu. 

Art. 13 
ust. 4 

Państwa Członkowskie dokonują zrzutu odpadów 
wydobywczych, w formie stałej, szlamu lub płynnej, do 
wszelkich odbiorników wodnych innych niż 
skonstruowany w celach zrzutu odpadów wydobywczych 
pod warunkiem spełnienia przez operatora odpowiednich 
wymagań dyrektyw 76/464/EWG, 80/68/EWG i 
2000/60/WE. 

T Art. 1 pkt 18 
lit. a i b 
projektu 

ustawy - Art. 
24 ust. 1 i 3 

(OW) 

W art. 24 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 
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. 
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 odpadów 
wydobywczych w ten sposób jest również obowiązany 
po zamknięciu obiektu. 

 

Art. 15 
Odpowied
zialność za 
środowisk

o 

Do załącznika III dyrektywy 2004/35/WE dodaje się 
następujący punkt: 
 
„13.  Gospodarowanie odpadami wydobywczymi 
zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15.marca 2006 w sprawie 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego.” 
 

T Art. 6 projektu 
ustawy - 

w art. 3 ust. 1 
pkt 7 ustawy z 

dnia 13 
kwietnia 2007 

r. o 
zapobieganiu 
szkodom w 
środowisku i 
ich naprawie 

(Dz. U. Nr 75, 

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 493) w art. 3 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje 
się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
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. 154 oraz z …) - gospodarowanie odpadami 
wydobywczymi na podstawie  decyzji zatwierdzającej 
program gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

 



poz. 493) 
Art. 16 
ust. 1 
Skutki 

transgrani
czne 

W przypadku, gdy Państwo Członkowskie, na terytorium 
którego zlokalizowany jest obiekt unieszkodliwiania 
odpadów zdaje sobie sprawę, że działanie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów kategorii A może wywierać 
istotne niekorzystne skutki dla środowiska innego Państwa 
Członkowskiego oraz powodować jakiekolwiek 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego w innym Państwie 
Członkowskim lub w przypadku, gdy Państwo 
Członkowskie, które może w taki sposób zostać dotknięte 
tak zażąda, Państwo Członkowskie, na terytorium którego 
przedłożony został wniosek o zezwolenie na podstawie art. 
7, przesyła informacje uzyskane na podstawie tego 
artykułu do tego innego Państwa Członkowskiego w tym 
samym czasie, kiedy udostępnia te informacje swoim 
obywatelom. 

T Art. 1 pkt 5, 
15 lit c i pkt 

16 - 
Art. 15a ust. 
1-7 art. 15b 

(OW)  

W art. 5 
g) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
W art. 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
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 rozdziału 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. 
Po art. 15 dodaje się art. 15a i 15b w brzmieniu:  
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. 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;  

2) decyzja zatwierdzająca program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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.  

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: 

3) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych;  

4) decyzję zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 



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

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

4) 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 
ust. 1 

akapit 2 

Informacje takie stanowią podstawę wszelkich konsultacji, 
koniecznych w ramach dwustronnych stosunków 
pomiędzy tymi dwoma Państwami Członkowskimi, 
opartych na zasadzie wzajemności i równości. 

T Art. 1 pkt 5, 
15 lit c i pkt 

16 - 
Art. 15a ust. 
1-7 art. 15b 

(OW)  

W art. 5 
h) uchyla się ust. 1 

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

 



Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
W art. 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
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 rozdziału 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. 
Po art. 15 dodaje się art. 15a i 15b w brzmieniu:  
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. 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;  

2) decyzja zatwierdzająca program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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.  

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: 

5) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych;  

6) decyzję zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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

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

6) 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 
ust. 2 

W ramach stosunków dwustronnych, Państwa 
Członkowskie zapewniają, że w przypadkach określonych 
w ust. 1 niniejszego artykułu, wnioski są również 
udostępniane na odpowiedni okres zainteresowanej 
społeczności w Państwie Członkowskim, które może w 
taki sposób zostać dotknięte tak, aby miała ona prawo do 
przedstawienia swoich uwag na temat tych wniosków 
przed podjęciem decyzji przez właściwy organ. 

T Art. 1 pkt 5, 
15 lit c i pkt 

16 - 
Art. 15a ust. 
1-7 art. 15b 

(OW)  

W art. 5 
i) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 

 



środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
W art. 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
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 rozdziału 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. 
Po art. 15 dodaje się art. 15a i 15b w brzmieniu:  
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. 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;  

2) decyzja zatwierdzająca program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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.  

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: 

7) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych;  

8) decyzję zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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



unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska: 

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

8) 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 
ust. 3 

Państwa Członkowskie zapewniają, że w razie wypadku, 
obejmującego obiekt unieszkodliwiania odpadów, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, informacje 
dostarczone przez operatora właściwemu organowi na 
podstawie art. 6 ust. 4, są niezwłocznie przekazywane 
innemu Państwu Członkowskiemu w celu pomocy w 
zminimalizowaniu konsekwencji wypadku dla zdrowia 
ludzkiego oraz oceny i zminimalizowania rozmiaru 
rzeczywistych lub potencjalnych szkód wyrządzonych 
środowisku naturalnemu 

T Art. 1 pkt 5, 
15 lit c i pkt 

16 - 
Art. 15a ust. 
1-7 art. 15b 

(OW)  

W art. 5 
j) uchyla się ust. 1 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Uzasadnienie 
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), do katalogu 
decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 ustawy 
OOŚ) dodano zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W związku 
z powyższym, konieczne stało się uchylenie w art. 5 ust. 
1 oraz w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
W art. 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

 



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 rozdziału 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. 
Po art. 15 dodaje się art. 15a i 15b w brzmieniu:  
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. 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;  

2) decyzja zatwierdzająca program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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.  

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: 

9) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych;  

10) decyzję zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

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

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

10) 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. 17 
ust. 2 

Państwa Członkowskie wymagają od operatora 
prowadzenia aktualnej dokumentacji dotyczącej wszelkich 
działań związanych z gospodarowaniem odpadami oraz 
udostępniania jej do kontroli właściwego organu, oraz 
zapewnienia, że w przypadku zmiany operatora w czasie 
zarządzania obiektem unieszkodliwiania odpadów 
odpowiednie i aktualne informacje i dokumenty odnoszące 
się do obiektu unieszkodliwiania odpadów są 
przekazywane we właściwy sposób. 

T Art. 1 pkt 22 
projektu 
ustawy - 

Art. 33 ust. 2 i 
3 (OW) 

 

W art. 33 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  
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. 
Ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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. 18 
ust. 2 

Co roku Państwa Członkowskie przekazują Komisji 
informacje dotyczące wydarzeń zgłaszanych przez 
operatorów zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 6. Komisja 
udostępnia te informacje Państwom Członkowskim na 
wniosek. Bez uszczerbku dla prawa wspólnotowego w 
zakresie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska, Państwa Członkowskie udostępniają z kolei, 
na wniosek, informacje członkom zainteresowanej 
społeczności. 

T Art. 1 pkt 28 
projektu 
ustawy - 
Art. 43 
(OW) 

W art. 43 otrzymuje brzmienie: 
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. 

Art. 22 
ust. 1 pkt a 

Do 1.05.2008, Komisja przyjmie, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 23 ust. 2, przepisy niezbędne do 
realizacji następujących zadań, z uwzględnieniem w 
pierwszej kolejności lit. e), f) i g): 

a) harmonizacji i regularnego przekazywania 
informacji, o których mowa w art. 7 ust. 5 i art. 
12 ust. 6; 
 

Decyzja Komisji 2009/358/WE z dnia 29 kwietnia 
2009 r. w sprawie harmonizacji, regularnego 
przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 
dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. 
 

 Art. 1 pkt 28 
projektu 
ustawy - 
Art. 43 
(OW) 

W art. 43 otrzymuje brzmienie: 
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. 

 

Art. 22 
ust. 1 pkt e 

zakończenia formułowania wymagań technicznych 
odnoszących do charakterystyki odpadów zawartej w 
załączniku II; 
 
Decyzja Komisji  2009/360/WE z dnia 30 kwietnia 2009 
r. uzupełniającej wymogi techniczne w odniesieniu do 
charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 
2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z 
przemysłu wydobywczego (Dz. Urz. UE L 110 z 
01.05.2009, str. 48);  

 

 Art. 1 pkt 9 lit. 
c i d projektu 

ustawy - 
Art. 9 ust. 4a i 

ust. 5 
(OW) 

W art. 9 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Posiadacz odpadów wydobywczych sporządza 
charakterystykę odpadów wydobywczych na podstawie 
informacji zgromadzonych i zweryfikowanych w sposób 
określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„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 i chemicznej stabilności 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

 



oraz zapobiegania poważnym wypadkom 
Art. 22 

ust. 1 pkt 
g 

zdefiniowania kryteriów klasyfikacji obiektów 
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III; 
 
Decyzja Komisji (2009/337/WE) z dnia 20 kwietnia 
2009 r. w sprawie definicji kryteriów klasyfikacji 
obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z 
załącznikiem III do dyrektywy 2006/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego (Dz. U. UE. L. 102 z 22.04.2009 r.. str. 
7) 

T Art. 1 pkt 13 
Art. 12a 
(OW) 

 

Po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 
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. 

 

Załącznik 
1 ust. 1 
Polityka 

zapobiega
nia 

poważnym 
wypadko

m 
i 

informacje
, które 

mają być 
przekazan

e 
zaintereso

Polityka zapobiegania poważnym wypadkom realizowana 
przez operatora oraz system zarządzania bezpieczeństwem 
powinny być proporcjonalne do ryzyka wystąpienia 
poważnych wypadków, które stwarza obiekt 
unieszkodliwiania odpadów. W celu ich wykonania należy 
wziąć pod uwagę następujące elementy: 
 

T Art. 1 pkt 29 
projektu 
ustawy - 

Załącznik nr 1 
(OW) 

W załączniku nr 1 do ustawy w pkt 3:  
a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

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

b) lit. f otrzymuje brzmienie: 
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 

 



wanej 
społecznoś

ci 

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, 

Załącznik 
1 ust. 1 
pkt 3 

 

system zarządzania bezpieczeństwem uwzględnia 
następujące zagadnienia: 
a) organizację i personel - rola i obowiązki personelu 
zaangażowanego w zarządzanie poważnym ryzykiem na 
wszystkich poziomach organizacji; określenie potrzeb 
szkoleniowych takiego personelu oraz zapewnienie takich 
szkoleń; oraz zaangażowanie pracowników, a w 
odpowiednich przypadkach podwykonawców; 
b) określenie oraz ocena poważnego ryzyka - przyjęcie i 
wprowadzenie w życie procedur systematycznego 
określenia poważnych ryzyk wynikających z 
prawidłowego i nieprawidłowego działania oraz ocena 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia i dotkliwości; 
c) kontrola działania - 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) zarządzanie zmianą - przyjęcie i wprowadzanie w 
życie procedur dotyczących planowanych modyfikacji lub 
tworzenie nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów; 
e) planowanie na wypadek sytuacji awaryjnych - 
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 awaryjne; 
f) monitorowanie działania - przyjęcie i wprowadzenie 
w życie procedur w celu zapewnienia stałej oceny 
zgodności z wytycznymi ustalonymi w polityce 
zapobiegania poważnym wypadkom opracowanej przez 
operatora i systemem zarządzania bezpieczeństwem oraz 
mechanizmami badania i podejmowania odpowiednich 

T Art. 1 pkt 29 
projektu 
ustawy - 

Załącznik nr 1 
(OW) 

W załączniku nr 1 do ustawy w pkt 3:  
c) lit. b otrzymuje brzmienie: 

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

d) lit. f otrzymuje brzmienie: 
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, 

 



działań w przypadku braku takiej zgodności. Procedury te 
powinny obejmować przyjęty przez operatora 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) audyt i przegląd - przyjęcie i wprowadzenie w życie 
procedur systematycznej okresowej oceny polityki 
zapobiegania poważnym wypadkom oraz skuteczności i 
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 
1 ust. 2 
pkt 1 

Informacje
, które 

mają być 
przekazyw

ane 
zaintereso

wanej 
społecznoś

ci 

Nazwisko (nazwa) operatora oraz adres obiektu 
unieszkodliwiania odpadów. 
 

T Art. 1 pkt 30 
projektu 
ustawy - 

Załącznik nr 2 
(OW) 

W załączniku nr 2 do ustawy pkt 1 otrzymuje 
brzmienie:  
„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;”. 

 

Załącznik 
2 

Charakter
ystyka 

odpadów 

Odpady wydobywcze, które mają być składowane w 
obiekcie są charakteryzowane w sposób gwarantujący 
długoterminową fizyczną i chemiczną stabilność struktury 
obiektu oraz w celu zapobiegania poważnym wypadkom. 
Charakterystyka odpadów zawiera, tam gdzie to 
odpowiednie i zgodne z kategorią obiektu 
unieszkodliwiania odpadów, następujące elementy: 

T Art. 1 pkt 9 lit. 
b-d projektu 

ustawy - 
Art. 9 ust. 4, 

4a i 5 
(OW) 

W art. 9 
b) w ust. 4: 

 - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Charakterystyka odpadów wydobywczych, o której 
mowa w ust. 1 pkt 5, obejmuje informacje dotyczące 
działań poszukiwawczych, wydobywczych i 
przeróbczych, złóż przeznaczonych do eksploatacji, typu 
i właściwości odpadów wydobywczych oraz 
postępowania z nimi, w szczególności:”, 

− pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) opis właściwości fizycznych i chemicznych odpadów 
wydobywczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
stabilności w warunkach atmosferycznych oraz rodzaju 
kopaliny;”, 

 



− pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) opis substancji chemicznych, które będą stosowane 
w procesie przeróbki, ze szczególnym uwzględnieniem 
ich stabilności;”, 
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Posiadacz odpadów wydobywczych sporządza 
charakterystykę odpadów wydobywczych na podstawie 
informacji zgromadzonych i zweryfikowanych w sposób 
określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.”, 
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„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 i chemicznej stabilności 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
oraz zapobiegania poważnym wypadkom.”; 

Załącznik 
2 pkt 1 

opis spodziewanych fizycznych i chemicznych 
właściwości odpadów, które mają być składowane krótko- 
i długoterminowo, ze szczególnym odniesieniem do ich 
stabilności w warunkach 
atmosferycznych/meteorologicznych, z uwzględnieniem 
rodzaju minerału lub minerałów, które mają być 
wydobywane, lub skał płonnych, które będą przenoszone 
w trakcie działań wydobywczych; 

T Art. 1 pkt 9 lit. 
b tire drugie 

projektu 
ustawy - 

Art. 9 ust. 4 
pkt 1 (OW) 

W art. 9 
b) w ust. 4: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1) opis właściwości fizycznych i chemicznych odpadów 
wydobywczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
stabilności w warunkach atmosferycznych oraz rodzaju 
kopaliny  

 

Załącznik 
2 pkt 3 

opis substancji chemicznych, które mają być stosowane w 
czasie przeróbki surowców mineralnych oraz ich 
stabilności; 

T Art. 1 pkt 9 lit. 
b tire trzecie 

projektu 
ustawy - 

Art. 9 ust. 4 
pkt 3 (OW) 

W art. 9 
b) w ust. 4: 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
3) opis substancji chemicznych, które będą stosowane w 
procesie przeróbki, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
stabilności; 

 

Załącznik 
3 

Kryteria 
określania 

Obiekt unieszkodliwiania odpadów zostaje sklasyfikowany 
jako obiekt unieszkodliwiania odpadów kategorii A, jeżeli: 
– brak działania lub niewłaściwe działanie, np.: 
zapadnięcie się hałdy lub pęknięcie tamy, mogłoby 

T Art. 1 pkt 6 
projektu 

ustawy - art. 6 
ust. 1 pkt 1 lit. 

W art. 6 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 
c) składowane w nim odpady wydobywcze 
zawierają substancje lub mieszaniny niebezpieczne, o 
których mowa w art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o 

 



klasyfikacj
i obiektów 
unieszkodl

iwiania 
odpadów 

spowodować poważny wypadek, na podstawie oceny 
ryzyka uwzględniającej czynniki, takie jak obecny lub 
przyszły rozmiar, lokalizacja i wpływ obiektu 
unieszkodliwiania odpadów na środowisko, lub 
– zawiera odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 91/689/EWG powyżej pewnego 
progu, lub 
– zawiera substancje lub preparaty sklasyfikowane jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 
1999/45/WE powyżej pewnego progu. 

c (OW) 
 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 
63, poz. 322), 
 

 
 

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU 

Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 1 pkt 11 
a, b tire 

pierwsze i 
szóste oraz 

lit. c 
projektu 
ustawy – 

Art. 11 ust. 2 
i 3 pkt 15 

oraz ust. 3a 

W art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
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. 
W art. 11 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, odpowiednio do zakresu działalności gospodarczej objętej 
programem, zawiera: 
W art. 11 w ust. 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
15) czas na jaki została wydana decyzja, w przypadku o którym mowa w 
ust. 2a. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian ma na celu umożliwienie wyznaczenia 
terminu obowiązywania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi. Z uwagi na fakt, że co do zasady, przedmiotowa decyzja wydawana 
jest bezterminowo, taka możliwość stanowi ułatwienie zarówno dla posiadacza 
odpadów wydobywczych, jak i organu wydającego decyzję do określenia horyzontu 
czasowego prowadzenia działalności i związanych z nią obowiązków wynikających z 
ustawy o odpadach wydobywczych.  
Zaproponowano również brzmienie mające na celu doprecyzowanie, że decyzja 
zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera dane w 
zakresie działalności, której dotyczy program. Zatem, stosownie do art. 9 ust. 3 
ustawy o odpadach wydobywczych, również w decyzji zatwierdzającej program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi przedstawia się informacje wyłącznie 
w zakresie prowadzonej działalności (np. działalności wydobywczej lub działalności 
przeróbczej lub obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych). 

Art. 1 pkt 14 
projektu 

ustawy – art. 
14 ust. 3 

(OW) 

W art. 14 : 
a) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

3. Posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, jest zwolniony z obowiązku 
uzyskania  pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w przepisach o 
ochronie środowiska. 

Przepis ten stanowi podstawę zwolnienia posiadacza odpadów wydobywczych, który 
uzyskał zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, z obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z 
dyrektywą Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli zakresowi dyrektywy podlegają 
wyłącznie składowiska odpadów przyjmujące ponad 10 ton odpadów dziennie lub o 
całkowitej pojemności przekraczającej 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów 



obojętnych. Należy zatem stwierdzić, że składowisk odpadów nie należy utożsamiać 
z obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zatem przepis ten nie 
odnosi się do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Ponadto, nowa 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom 
i ich kontrola) (Dz. U. L 334 z 17.12.2010, str. 17) zastępująca dyrektywę 96/61/WE 
wprowadza, w analogicznym przepisie, wyraźne odniesienie do składowisk odpadów 
w rozumieniu dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 
składowania odpadów, nie zawierając jednocześnie odniesienia do dyrektywy 
2006/21/WE. 

Art. 1 pkt 19 
lit. b oraz 

art. 1 pkt 11 
lit. c 

projektu 
ustawy – art. 

11 ust. 3a 
oraz art. 27 

ust. 7 i 8 
(OW) 

W art. 27dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 
7. Na wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwienia 
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.  
W art. 11 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
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. 

Wprowadzenie przedmiotowych przepisów ma na celu umożliwienie zwolnienia 
z obowiązku prowadzenia pomiaru poziomu i składu wód podziemnych w 
przypadkach, gdy w szczególności z zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej 
zaleceń wynika brak konieczności monitorowania wód podziemnych (np. ze względu 
na naturalne, niezmienione antropogenicznie występowanie wód podziemnych, poza 
zasięgiem oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych). 
Wówczas niemiałoby uzasadnienia prowadzenie monitoringu w tym zakresie. 
 

Art. 1 pkt 19 
lit. b oarz 

art. 1 pkt 11 
lit. c i d 
projektu 

ustawy – art. 
27 ust. 9 

(OW) 

W art. 27dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 
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. 

Wprowadzenie przedmiotowego przepisu ma na celu umożliwienia zmniejszenia 
częstotliwości badań wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych na 
zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6. 



W art. 11 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
3a. Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi może określać: 

3) odstępstwa od obowiązku prowadzenia pomiaru poziomu i składu 
wód podziemnych, w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 7; 

4) częstotliwość badań wód powierzchniowych, odciekowych i 
podziemnych, w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 9. 

W art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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. 

Art. 1 pkt 26 
projektu 

ustawy – art. 
40 ust. 1 pkt 
2 lit. c (OW) 

W art. 40 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A oraz 
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogących 
przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej 
pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton;”; 

Zmiana ta ma na celu ujednolicenie brzmienia przedmiotowego przepisu i przepisów 
wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko.  

Art. 1 pkt 27 
lit. a 

projektu 
ustawy 

Art. 41 ust. 
2a 

W art. 41 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz starosta przekazują 
kopie wydanych decyzji także właściwemu marszałkowi województwa.” 

Z uwagi na fakt, że marszałek województwa na podstawie zbiorczych zestawień 
danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o 
instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów 
prowadzi wojewódzką bazę danych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach, w art. 41 ustawy o odpadach wydobywczych 
dodano ust. 2a stanowiący, że kopię wydanych decyzji regionalny dyrektor 
ochrony środowiska lub starosta przekazuje właściwemu marszałkowi województwa. 

Art. 1 pkt 27 
lit. b 

projektu 
ustawy 
Art. 41 

ust. 3 i 4  

W art. 41 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„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 

Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów określających zadania dla samorządu 
terytorialnego w zakresie zaproponowanych w projekcie niniejszej ustawy zmian. 

Art. 2 pkt 2 i 
3 projektu 

ustawy – art. 
378 ust. 2c 

ustawy - Poś 

Art. 2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadza 
się następujące zmiany: 

2) art. 377a otrzymuje brzmienie: 
Art. 377a. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego 

Wprowadzenie przedmiotowego przepisu ma na celu umożliwienie właściwemu 
organowi pełnej weryfikacji informacji dotyczących odpadów (odpadów 
wydobywczych oraz odpadów innych niż wydobywcze) powstałych w miejscu 
poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich 
magazynowania i przeróbki, a także w celu zminimalizowania obciążeń 



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 

3) w art. 378: 
a) po ust. 2b dodaje się ust. 2aa w brzmieniu: 

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 …). 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a i 2aa, art. 
91 ust. 1, 3 i 4, 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. 

administracyjnych. W zamienionych przepisach określono, że organem właściwym 
dla posiadacza odpadów wydobywczych w sprawach decyzji dotyczących 
wytwarzania odpadów innych niż wydobywcze oraz przedłożenia informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 
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.  

Art. 3 pkt 1 i 
2 projektu 

ustawy - art. 
19 ust. 2a i 
art. 24 ust. 

2a ustawy o 
odpadach 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2010 r. Nr 
185, poz. 1243, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 19 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  
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.; 

2) w art. 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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 (Dz. U. Nr 138, poz. 
865, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr 163, poz. 981 oraz z …). 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian ma na celu umożliwienie właściwemu 
organowi pełnej weryfikacji informacji dotyczących odpadów (odpadów 
wydobywczych oraz odpadów innych niż wydobywcze) powstałych w miejscu 
poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich 
magazynowania i przeróbki, a także w celu zminimalizowania obciążeń 
administracyjnych. W zamienionych przepisach określono, że organem właściwym 
dla posiadacza odpadów wydobywczych w sprawach decyzji dotyczących 
wytwarzania odpadów innych niż wydobywcze oraz przedłożenia informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 
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.  



Art. 3 pkt 3 
projektu 

ustawy - art. 
25 ust. 3 
ustawy o 
odpadach 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2010 r. Nr 
185, poz. 1243, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

3) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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. 

W art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach dodano decyzję 
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w 
art. 11 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych.  

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany ma na celu umożliwienie przekazywania 
odpowiedzialności za odpady kolejnemu posiadaczowi odpadów wydobywczych 
(posiadającemu ww. decyzję). 

O b j a ś n i e n i a: 
* Przepisy dyrektywy zostały transponowane m. in.: 
a) ustawa z dnia 10 lipca 2010 r. o odpadach wydobywczych (OW) 
b) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) 
c) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) 
d) ustawa 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 (OOŚ) 
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IĘF,

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE-s20-480 - t z /mdh
5x- Ą5q8 

1

dot.: RM-L0-7 4-LZ z 49.O7 .AOLZ r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Rady MinistrÓw

opinia o zgcldności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy
o odpaduch wydobywczych oraz niektÓrych innych ustaw wyrażona na podstawie art. 13
ust' 3 pkt 2 ustavrry z dnia 4 września L997 r. o dzia|ach adrninistracji rzqdowej
(Dz" U. z2oa7 r. Nr 65, poz. 437 z pÓźn. zm.) przez tninistra właściwego do spraw
czlonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w zwiqzku z przedtozonym projektem pozwa|am sobie przedstawić następujqcQ opinię'

Frojekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Podkreślam tez bardzo pi|ny charakter projektu, gdyż W sprawie nieprawidtowej transpo zycji
ciyrekrywy 2OO6|21'/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
gospodarr:Wania odpadami pochodząrymi z pnemysłu wydobywczeBo oraz zmieniającej
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Z poważąniem

Do wiadclmośc!;
Pan Marcin Korolec
Minister' Środowiska

.t

Piotr Serafin



 1 

Projekt  
 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia                          

 
 

w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych2) 

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 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 …) 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa następujące szczegółowe kryteria zaliczania odpadów 
wydobywczych do odpadów obojętnych, uwzględniając ich właściwości fizyczne, chemiczne 
i biologiczne: 

1) odpady wydobywcze nie ulegają znacznemu rozpadowi mechanicznemu lub 
rozpuszczeniu lub innej znaczącej zmianie powodującej negatywny wpływ na 
środowisko lub zdrowie i życie ludzi; 

2) maksymalna zawartość siarki siarczkowej w odpadach wydobywczych wynosi: 
a) 0,1% albo  
b) 1%, jeżeli wskaźnik potencjału neutralizacji, rozumiany jako stosunek 
potencjału neutralizacji do potencjału kwasowości, ustalany zgodnie z normą    
PN-EN 15875:2011 (Charakteryzowanie odpadów – Badanie statyczne w celu 
określenia potencjału kwasowego i potencjału zobojętnienia odpadów 
siarczkowych), jest większy niż 3; 

3) odpady wydobywcze są niepalne oraz nie stwarzają zagrożenia samozapłonem; 
4) zawartość w odpadach wydobywczych, w tym w drobnych cząstkach (poniżej 

0,002 mm) odpadów, substancji potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska lub 
zdrowia i życia ludzi, w szczególności związków następujących pierwiastków: 
arsenu (As), kadmu (Cd), kobaltu (Co), chromu (Cr), miedzi (Cu), rtęci (Hg), 
molibdenu (Mo), niklu (Ni), ołowiu (Pb), wanadu (V) oraz cynku (Zn), jest tak 
niska, że stanowi nieznaczące zagrożenie dla środowiska lub zdrowia i życia ludzi;  

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ...  pod numerem ..., zgodnie z § 4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które 
wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 20, str. 337). 
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5) odpady wydobywcze w znacznym stopniu pozbawione są substancji stosowanych 
w procesie wydobycia lub przeróbki, które stanowią zagrożenie dla środowiska lub 
zdrowia i życia ludzi. 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie są spełnione, jeżeli odpady 
wydobywcze nie spełniają kryteriów dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na 
składowisku odpadów obojętnych, o których mowa w przepisach dotyczących kryteriów oraz 
procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. 

3. Zawartości substancji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie są wystarczająco niskie, 
jeżeli przekraczają standardy jakości gleby lub ziemi, określone dla grupy B, o których mowa 
w przepisach dotyczących standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, chyba że 
zawartość tych substancji wynika z ich naturalnej zawartości w środowisku. 

4. Zawartość wanadu (V), o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest wystarczająco niska, 
jeżeli przekracza wartość 500 mg/kg suchej masy odpadów wydobywczych. 

5. Jeżeli zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, są 
spełnione łącznie wszystkie kryteria, o których mowa w § 1 ust. 1, odpady wydobywcze 
zalicza się do odpadów obojętnych. 
  6. Badania właściwości odpadów wydobywczych pod kątem spełnienia kryteriów, 
o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane przez laboratoria, o których mowa w art. 147a 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150, z późn. zm.3)). 

 
§ 2. Jeżeli udokumentowane wyniki wcześniej przeprowadzonych badań przez 

laboratoria, o których mowa w § 1 ust. 6, potwierdzają spełnienie kryteriów określonych 
w § 1 ust. 1, odpady wydobywcze zalicza się do odpadów obojętnych bez przeprowadzania 
ponownych badań. 
 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 
 

 
       MINISTER ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, 

poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. 
Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, 
Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657,  z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, 
poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz.1060 i Nr 224, 
poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów zaliczania odpadów 
wydobywczych do odpadów obojętnych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 3 
ust. 2 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 …), która to ustawa transponuje 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą 
dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. WE L 102 z 11.04.2006, str. 15). Projekt rozporządzenia 
stanowi transpozycję przepisów decyzji Komisji 2009/359/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r., 
uzupełniającej definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 
ust. 1 lit. f dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (Dz. Urz. WE L 110 
z 01.05.2009, str. 46). 

Rozporządzenie ma na celu określenie szczegółowych kryteriów, zgodnie z którymi 
odpady pochodzące z przemysłu wydobywczego można zaliczyć do odpadów obojętnych. 
Kryteria te stanowią jednocześnie uzupełnienie definicji odpadów obojętnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. 
zm.). W przedmiotowej klasyfikacji wzięto przede wszystkim pod uwagę potencjalne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia i życia ludzi. 

W § 1 projektu rozporządzenia wprowadzono, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, 
przepisy mające na celu sprecyzowanie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do 
odpadów obojętnych. Odpady wydobywcze, które łącznie spełnią tak określone kryteria, będą 
zaliczone do odpadów obojętnych. 

Jednym z kryteriów zaliczenia odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych jest 
uleganie przez odpady wydobywcze rozpadowi mechanicznemu lub rozpuszczaniu. Większy 
rozpad mechaniczny odpadów wydobywczych lub rozpuszczenie odpadów wydobywczych, 
może spowodować swobodniejsze przedostawanie się do wód i gleb większej ilości substancji 
szkodliwych znajdujących się w odpadach wydobywczych, które mogą spowodować 
negatywny wpływ na środowisko lub zdrowie i życie ludzi. 

Kolejnym kryterium jest zawartość siarki siarczkowej w odpadach wydobywczych. 
Odpady wydobywcze zalicza się do odpadów obojętnych, gdy maksymalna zawartość siarki 
siarczkowej w odpadach wydobywczych wynosi 0,1% albo maksymalna zawartość siarki 
siarczkowej w odpadach wydobywczych wynosi 1%, jeżeli wskaźnik potencjału neutralizacji, 
rozumiany jako stosunek potencjału neutralizacji do potencjału kwasowości, jest większy niż 
3. Podczas przeprowadzania badań statycznych, w celu określenia potencjału i możliwości 
neutralizacji kwasu siarczkowego, należy postępować zgodnie z normą PN-EN 15875:2011 
(Charakteryzowanie odpadów – Badanie statyczne w celu określenia potencjału kwasowego 
i potencjału zobojętnienia odpadów siarczkowych) 
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Następnym kryterium jest palność odpadów. Odpady wydobywcze składowane 
w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogą zawierać np. węgiel, dlatego 
też odpady te mogą mieć skłonność do samozapłonu. Ze względu na niebezpieczeństwo 
wystąpienia samozapłonu, odpady wydobywcze obojętne powinny być niepalne i nie stwarzać 
zagrożenia samozapłonem.  

Znaczącym kryterium jest zawartość w odpadach metali ciężkich. Określając 
zawartość metali ciężkich odniesiono się do wymogów dla grupy B określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Aby zaliczyć odpady 
wydobywcze do odpadów obojętnych, wymienione w § 1 ust.1 pkt 4 zawartości związków 
pierwiastków w odpadach wydobywczych, nie mogą przekraczać standardów jakości gleby 
i ziemi, określonych dla grupy B, o których mowa w w/w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska. Z uwagi na fakt, iż w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska nie została 
określona dopuszczalna wartość stężeń wanadu w glebie lub ziemi, wartość tą, która stanowi 
nieznaczne zagrożenie dla środowiska lub zdrowia i życia ludzi, określono na podstawie 
danych zawartych w opracowaniu naukowym A. Kabata-Pendias, H.Pendias „Biogeochemia 
pierwiastków śladowych”, gdzie podaje się, że przeciętna zawartość wanadu w glebach 
wynosi 10 – 220 ppm, natomiast jego zawartość w popiołach węgli kamiennych może 
dochodzić do >1000 ppm. W celu określenia dopuszczalnej wartości wanadu w odpadach 
wydobywczych, które uznaje się za obojętne, zaproponowano wartość 500 ppm (500mg/kg 
suchej masy odpadów wydobywczych).   

Kolejnym kryterium jest zawartość substancji stosowanych w procesie wydobycia 
i przeróbki. Podczas procesu wydobycia lub przeróbki, stosowane są różnego rodzaju 
substancje, których występowanie w np. składowanych odpadach wydobywczych, może 
przyczynić się do wystąpienia zagrożenia dla środowiska lub zdrowia i życia ludzi. Aby 
wyeliminować negatywne oddziaływanie tych substancji, odpady wydobywcze nie powinny 
zawierać tych substancji, ewentualnie powinny być w znacznym stopniu pozbawione tych 
substancji.  

Kryteria, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie są spełnione, jeżeli odpady 
wydobywcze nie spełniają kryteriów dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na 
składowisku odpadów obojętnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243, z późn. zm.). Na podstawie ww. przepisu wydano rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur 
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 
Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.). 

Zawartości substancji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, nie są wystarczająco niskie, 
jeżeli przekraczają standardy jakości gleby lub ziemi, określone dla grupy B, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), chyba że zawartość tych 
substancji wynika z ich naturalnej zawartości w środowisku. Na podstawie ww. przepisu 
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wydano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). 

 Z uwagi na fakt, iż jest spodziewana zmiana ww. rozporządzeń, przepisy niniejszego 
rozporządzenia nie zawierają odwołania do ww. rozporządzeń, lecz odpowiednio do 
przepisów dotyczących kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów danego typu i do przepisów dotyczących standardów jakości gleby 
oraz standardów jakości ziemi. 

Zgodnie z opracowaniem Komisji Europejskiej i Państw Członkowskich z czerwca 
2010 r., dotyczącym ustalenia wytycznych do opartego na ocenie ryzyka selekcji wstępnej 
protokołu dla spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 
zgodnie z wymogami art. 20 dyrektywy 2006/21/WE, pojęcia „krótkoterminowe” 
i „długoterminowe” nie mają powszechnie akceptowanej definicji, jednakże zazwyczaj uznaje 
się, iż krótkie okresy trwają od 6 do 12 miesięcy, średnie okresy – od 1 do 10 lat, zaś długie 
okresy – ponad 10 lat. 

W § 2 projektu rozporządzenia wprowadzono możliwość zaliczenia odpadów 
wydobywczych do odpadów obojętnych bez przeprowadzania dodatkowych badań, 
w przypadku, gdy udokumentowane wyniki wcześniej przeprowadzonych badań spełnią 
przedmiotowe kryteria. Oznacza to, że w przypadku, gdy badania odpadów wydobywczych 
zostały wcześniej przeprowadzone przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, podmiot prowadzący działalność 
w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi, jest zwolniony z obowiązku 
ponownego przeprowadzania badań odpadów wydobywczych. Z punktu widzenia ochrony 
środowiska celowym jest, aby takie badania były wykonywane nie przez jakiekolwiek 
podmioty, ale przez laboratoria spełniające ww. wymagania.  

W § 3 projektu rozporządzenia ustalono 14-dniowy termin wejścia w życie 
rozporządzenia, jako powszechnie stosowany.  

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia 
monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zostanie zamieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji 
w  zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy techniczne i podlega notyfikacji 
Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz.  U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Przepisy rozporządzenia dotyczą podmiotów gospodarujących odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. 
 
2. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 
ogólnodostępnej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz zostanie przesłany, 
w ramach konsultacji, do zainteresowanych instytucji naukowo-badawczych, 
izb gospodarczych, wojewódzkich służb ochrony środowiska i organizacji pozarządowych 
wskazanych poniżej. 

I. Lista stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców, związków zawodowych oraz instytucji 
naukowo-badawczych, do których zostanie przesłany projekt rozporządzenia w celu 
konsultacji: 

1) NSZZ „Solidarność”, 
2) Forum Związków Zawodowych, 
3) OPZZ, 
4) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
5) Państwowa Rada Ochrony Środowiska, 
6) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
7) Konfederacja Pracodawców Polskich, 
8) Business Centre Club – Związek Pracodawców, 
9) Związek Rzemiosła Polskiego, 
10) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, 
11) Centrum Prawa Ekologicznego,  
12) Polski Klub Ekologiczny,  
13) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, 
14) Krajowa Izba Gospodarcza,  
15) Polska Izba Ekologii, 
16) Polska Izba Gospodarki Odpadami,  
17) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, 
18) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, 
19) Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, 
20) Polski Związek Producentów Kruszyw, 
21) Stowarzyszenie Producentów Cementu, 
22) Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, 
23) Związek Pracodawców Polska Miedź, 
24) Państwowa Agencja Atomistyki, 
25) Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 
26) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, 
27) Instytut Ochrony Środowiska, 
28) Państwowy Instytut Geologiczny, 
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29) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
30) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
31) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 
32) Biuro do spraw substancji chemicznych. 

 

II. Lista organów, do których zostanie przesłany projekt rozporządzenia w ramach 
konsultacji: 

1) marszałkowie województw, 
2) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
3) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
4) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
5) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
6) Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 
7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
8) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
9) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 

 
3. Wpływ regulacji na:  

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego  
Rozporządzenie nie wpływa na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu 
terytorialnego. 

b) rynek pracy 
Rozporządzenie nie wpływa na rynek pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Zgodnie z art. 2 ustawy o odpadach wydobywczych 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, dotyczące szeregu obowiązków, 
w szczególności wymogu: uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, prowadzenia monitoringu obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po jego zamknięciu, przedstawienia przez 
posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych posiadanej gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, chyba że są one 
składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.  
W związku z tym, w przypadku zaliczenia odpadów wydobywczych do odpadów 
obojętnych, składowanych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
kategorii innej niż kategoria A, posiadacz odpadów obojętnych będzie po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia zwolniony ze stosowania ww. przepisów ustawy 
o odpadach wydobywczych, co może przyczynić się w szczególności do obniżenia 
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nakładów finansowych ponoszonych przez posiadacza odpadów wydobywczych 
obojętnych prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

d) sytuację i rozwój regionalny 
Przyjęcie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionów. 

e)  wpływ na ochronę środowiska 
Przepisy rozporządzenia, ustanawiając kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do 
odpadów obojętnych, umożliwiają szczegółową ocenę właściwości odpadów, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjalnego zagrożenia dla środowiska. 
Z tego też względu rozporządzenie może w istotny sposób przyczynić się do poprawy 
stanu środowiska. 
 

4. Wskazanie źródeł finansowania 
Rozporządzenie nie pociąga za sobą dodatkowych wydatków poza istniejącymi 
w  obowiązującym stanie prawnym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/05rch 



Projekt  
 

 
 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia                           

 

w sprawie szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 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 …) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria klasyfikacji obiektów 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decydujące o zaliczeniu obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do kategorii A, zwanego dalej „obiektem 

kategorii A”.  

 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) stateczność obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – zdolność 

obiektu do zatrzymywania odpadów wewnątrz obiektu w sposób zgodny z jego projektem; 

2) niewłaściwa eksploatacja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych        

– eksploatacja obiektu, która może prowadzić do poważnego wypadku, w tym nieprawidłowe 

funkcjonowanie środków mających na celu ochronę środowiska oraz wadliwe bądź 

niewystarczające założenia projektowe, zwłaszcza w zakresie odnoszącym się do właściwości 

i wielkości obiektu. 

 

§ 3. 1. Określa się następujące szczegółowe kryteria klasyfikacji obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decydujące o zaliczeniu do obiektów kategorii A:  
                                                 
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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1) przewidywane w perspektywie krótkoterminowej lub długoterminowej skutki 

awarii w wyniku utraty stateczności obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, obejmującej wszelkie możliwe awarie mechanizmów związanych 

z konstrukcją danego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, lub w 

wyniku niewłaściwej eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, mogą prowadzić do: 

  a) znacznego ryzyka utraty życia, 

  b) poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

  c) poważnego zagrożenia dla środowiska; 

2) w składowanych odpadach wydobywczych są zawarte odpady niebezpieczne; 

3) w składowanych odpadach wydobywczych zawarte są substancje lub mieszaniny 

niebezpieczne. 

 

 2. Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych klasyfikuje się jako obiekt 

kategorii A, jeżeli jest spełnione co najmniej jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 1.  

 

§ 4. 1. Oceny kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, dokonuje się na podstawie 

przewidywanych skutków awarii w wyniku utraty stateczności obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych lub niewłaściwej eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych.  

2. W ocenie zagrożenia, jakie może stanowić obiekt unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, uwzględnia się cały okres eksploatacji obiektu oraz okres po jego 

zamknięciu.  

3. Ryzyka utraty życia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a, nie uznaje się za 

znaczne, jeżeli osoby inne niż pracownicy obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, których to ryzyko może dotyczyć, nie przebywają stale lub przez dłuższe 

okresy na terenach potencjalnie zagrożonych. 

4. Zagrożenia dla zdrowia ludzi, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, nie uznaje się 

za poważne, jeżeli osoby inne niż pracownicy obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, których to zagrożenie może dotyczyć, nie przebywają stale lub przez dłuższe 

okresy na terenach potencjalnie zagrożonych; urazy prowadzące do niepełnosprawności lub 

dłuższych okresów złego stanu zdrowia uznaje się za poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
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5. Zagrożenia dla środowiska, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, nie uznaje się 

za poważne, jeżeli: 

1) intensywność potencjalnego natężenia źródła zanieczyszczeń znacząco się 

zmniejsza w krótkim okresie; 

2) awaria nie prowadzi do trwałych bądź długotrwałych szkód w środowisku; 

3) środowisko dotknięte awarią może zostać odtworzone w drodze podjęcia 

niewielkich wysiłków w zakresie oczyszczania i przywrócenia do stanu 

poprzedniego. 

6. Ocena skutków utraty stateczności w wyniku awarii obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych obejmuje analizę bezpośredniego oddziaływania jakichkolwiek 

materiałów przemieszczanych lub przemieszczających się z obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych oraz krótkotrwałe i długotrwałe efekty tego oddziaływania. 

7. Ocena emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji 

obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obejmuje: 

1) efekty krótkotrwałych i długotrwałych emisji zanieczyszczeń; 

2) okres eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz okres 

po zamknięciu obiektu; 

3) wskazanie wystąpienia możliwych zagrożeń, jakie stanowią obiekty, w których 

znajdują się odpady wydobywcze mogące podlegać przemianom chemicznym 

(odpady reaktywne), niezależnie od klasyfikacji odpadów jako niebezpieczne 

bądź inne niż niebezpieczne. 

8. Ustalając ryzyko utraty życia, zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zagrożenie dla 

środowiska, uwzględnia się szczegółowy zakres możliwego oddziaływania pomiędzy źródłem 

emisji zanieczyszczeń, drogą ich migracji a odbiorcą; w przypadku braku drogi migracji 

między źródłem emisji zanieczyszczeń a odbiorcą, obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych nie klasyfikuje się jako obiekt kategorii A.  

 

§ 5. 1. W przypadku osuwisk na hałdach ryzyko utraty życia lub zagrożenie dla 

zdrowia ludzi występuje, jeżeli w granicach zasięgu przemieszczających się mas odpadów 

przebywają pracownicy lub inne osoby. 

2. Podczas ustalania ryzyka utraty życia oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, o których 

mowa w ust. 1, uwzględnia się co najmniej: 

1) wielkość i właściwości obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym 

jego projekt; 
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2) ilość i jakość, w tym właściwości fizykochemiczne, odpadów składowanych 

w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

3) kąt nachylenia skarpy hałdy; 

4) możliwość nagromadzenia się wewnętrznych wód gruntowych w hałdzie; 

5) stabilność podłoża; 

6) topografię; 

7) odległość od cieków wodnych;  

8) odległość od obiektów budowlanych; 

9) występowanie wyrobisk górniczych; 

10) pozostałe czynniki charakterystyczne dla danej lokalizacji, które mogą w znaczny 

sposób przyczyniać się do zwiększenia zagrożenia, jakie stanowi obiekt 

unieszkodliwiania odpadów. 

 

§ 6. 1. W przypadku utraty stateczności tam w stawach osadowych ryzyko utraty życia 

występuje w przypadku, gdy poziom wypływającej wody lub szlamu wynosi co najmniej 0,7 

m ponad poziomem podłoża, lub w przypadku, gdy prędkość wypływającej wody lub szlamu 

przekracza 0,5 m/s. 

2. Podczas ustalania ryzyka utraty życia oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi uwzględnia 

się co najmniej: 

1) wielkość i właściwości obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym 

jego projekt; 

2) ilość i jakość, w tym właściwości fizykochemiczne, odpadów składowanych 

w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

3) topografię miejsca lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

w tym elementy tamujące; 

4) czas dotarcia potencjalnej fali powodziowej do obszarów, na których znajdują się 

ludzie; 

5) prędkość rozprzestrzeniania się fali powodziowej; 

6) przewidywany poziom wody lub szlamu; 

7) tempo wzrastania poziomu wody lub szlamu; 

8) czynniki istotne dla danej lokalizacji. 

 

§ 7. 1. Klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na podstawie 

kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dokonuje się, jeżeli stosunek suchej masy 
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całości odpadów niebezpiecznych – w przypadku których oczekuje się, że będą występować 

w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pod koniec planowanego okresu 

eksploatacji – do odpadów, w przypadku których oczekuje się, że będą występować 

w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pod koniec planowanego okresu 

eksploatacji, przekracza wartość progową 5%. 

2. Obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych można nie klasyfikować jako 

obiektu kategorii A, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) wartość progowa, o której mowa w ust. 1, nie przekracza 50%; 

2) z oceny ryzyka przeprowadzonej dla danej lokalizacji w ramach klasyfikacji na 

podstawie oceny przewidywanych skutków awarii w wyniku utraty stateczności obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub niewłaściwej eksploatacji obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 

odpadów niebezpiecznych, wynika, że obiekt nie powinien zostać klasyfikowany jako obiekt 

kategorii A na podstawie zawartości odpadów niebezpiecznych. 

 

§ 8. 1. Klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na podstawie 

kryterium określonego w § 3 ust. 1 pkt 3, dokonuje się, jeżeli: 

1) faza wodna została uznana za substancję lub mieszaninę niebezpieczną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) na podstawie 

oszacowania maksymalnych rocznych stężeń (C max); 

2) faza wodna została uznana za substancję lub mieszaninę niebezpieczną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach na podstawie oszacowania maksymalnych 

rocznych stężeń (C max) lub na podstawie bezpośredniej analizy chemicznej 

cieczy i ciał stałych znajdujących się w obiekcie unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych; 

3) odcieki po zakończeniu wymywania, podczas zamykania obiektu, zostały uznane 

za mieszaninę niebezpieczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 

2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach na podstawie badań 

prowadzonych w celu wyodrębnienia substancji niebezpiecznych w oparciu 

o wykaz zastosowanych ługów i stężeń resztkowych tych ługów w odcieku. 
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2. Projektowane stawy osadowe klasyfikuje się jako obiekty unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych kategorii A na podstawie kryterium określonego w ust. 1 pkt 1, 

zgodnie z metodyką klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jako 

obiektu kategorii A dla stawów osadowych. 

3. Metodyka klasyfikacji obiektu, o której mowa w ust. 2, jest określona w załączniku 

do rozporządzenia. 

4. Eksploatowane stawy osadowe klasyfikuje się jako obiekt unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych kategorii A na podstawie kryterium określonego w ust. 1 pkt 2. 

5. Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których jest prowadzone 

wymywanie hałd (metale uzyskiwane są z hałd rudy za pomocą perkolacyjnych roztworów do 

wymywania) klasyfikuje się jako obiekt kategorii A na podstawie kryterium określonego 

w ust. 1 pkt 3.  

 

§ 9. Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które zawierają odpady 

obojętne lub niezanieczyszczoną glebę, są klasyfikowane na podstawie § 2 – § 6. 

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
 
 

MINISTER ŚRODOWISKA 
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska  
z dnia ..., (poz. ...) 

Metodyka klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jako 
obiektu kategorii A dla stawów osadowych  

Klasyfikacja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jako obiektu kategorii A dla 
stawów osadowych obejmuje następujące działania: 

1) przeprowadzenie spisu substancji i mieszanin, zastosowanych w procesie przeróbki, 
a  następnie odprowadzonych wraz ze szlamem do stawu osadowego; 

2) oszacowanie rocznych ilości każdej substancji i mieszaniny, zastosowanych 
w  procesie przeróbki dla każdego roku planowanej eksploatacji obiektu; 

3) ustalenie w przypadku każdej substancji i mieszaniny, czy stanowią substancję 
niebezpieczną bądź mieszaninę niebezpieczną; 

4) obliczenie dla każdego roku planowanej eksploatacji rocznego przyrostu 
magazynowanej wody (ΔQi) w stawie osadowym w warunkach stanu ustalonego, 
zgodnie z wzorem określonym w pkt 5; 

5) średni roczny przyrost magazynowanej wody w stawie osadowym ΔQ oblicza się 
zgodnie z wzorem:  
  ΔQi = (ΔΜi/D) x P, gdzie: 

ΔQi – roczny przyrost magazynowanej wody w stawie osadowym (m3/rok) 
w roku „i”; 
ΔMi – roczna masa odpadów przeróbczych odprowadzonych do stawu 
osadowego (ton masy suchej/rok) w roku „i”; 
D – średnia gęstość suchego ładunku masowego składowanych odpadów 
przeróbczych (ton/m3); 
P – średnia porowatość osadowych odpadów przeróbczych (m3/m3) 
definiowana jako stosunek objętości porów do całkowitej objętości osadowych 
odpadów przeróbczych. 

Jeśli dokładne dane nie są dostępne, należy stosować następujące wartości domyślne: 
1,4 ton/m3 w odniesieniu do gęstości suchego ładunku masowego oraz  
0,5 m3/m3 w odniesieniu do porowatości; 

6) oszacowanie dla każdej substancji i mieszaniny niebezpiecznej zidentyfikowanego 
zgodnie z pkt 3 maksymalnego rocznego stężenia (C max) w fazie wodnej 
stanowiącego maksimum wartości Si/ΔQi, gdzie Si jest roczną masą każdej substancji 
i mieszaniny określonych w pkt 3, odprowadzonych do stawu osadowego w roku „i”. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów klasyfikacji 
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, stanowi wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 6 ust. 2 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 …), 
transponującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego 
oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. WE L 102 z 11.04.2006, str. 15). Projekt 
rozporządzenia stanowi wdrożenie przepisów decyzji Komisji 2009/337/WE z dnia 
20  kwietnia 2009 r. w sprawie definicji kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania 
odpadów zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego 
i  Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego 
(Dz. Urz. WE L 102 z 22.04.2009, str. 7). 

Podstawą do opracowania decyzji Komisji był raport „Classification of mining waste 
facilities” opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej. 

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych wprowadza 
podział na dwie kategorie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – kategorii A 
i pozostałe. Celem projektu rozporządzenia jest zatem określenie szczegółowych kryteriów 
klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decydujących o zaliczeniu 
tych obiektów do kategorii A. 

Kryteria klasyfikacji określone w rozporządzeniu zostały wprowadzone przede 
wszystkim dla obiektów nowo powstających, jak również dla obiektów funkcjonujących. 
Podstawą zakwalifikowania tych obiektów do odpowiedniej kategorii jest art. 6 ustawy z dnia 
10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.  

Każdy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien posiadać 
opracowaną ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o której jest 
mowa art. 10 ustawy o odpadach wydobywczych oraz w załączniku III dyrektywy 
(3  elementy – obecny i planowany rozmiar, lokalizacja, wpływ na środowisko). Na jej 
podstawie posiadacz odpadów wydobywczych prowadzący obiekt unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych proponuje kwalifikację obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych (kategorii A lub pozostałe). Ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych jest elementem programu gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, ponieważ w nim posiadacz odpadów wydobywczych proponuje klasyfikację 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z uzasadnieniem (tym 
uzasadnieniem powinno być odniesienie do kryteriów wprowadzanych niniejszym 
rozporządzeniem, a także powinna być ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych).  
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Z uwagi na fakt, iż stan obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych może 
ulec znacznemu pogorszeniu zarówno w okresie eksploatacji, jak i po zamknięciu obiektu, 
w przedmiotowej klasyfikacji wzięto przede wszystkim pod uwagę potencjalne zagrożenie 
utraty życia bądź zdrowia ludzi oraz zagrożenie dla środowiska na skutek awarii 
w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej. Dlatego też przed zamknięciem obiektu 
unieszkodliwienia odpadów wydobywczych konieczne będzie dokonanie ponownego 
przeglądu klasyfikacji danego obiektu. 

W przypadku odpadów obojętnych lub niezanieczyszczonej gleby – tylko pierwsze 
kryterium będzie istotne. W przypadku składowania w obiekcie odpadów niebezpiecznych      
– kluczowe podczas oceny będzie kryterium drugie, a w przypadku składowania w obiekcie 
odpadów zawierających substancje lub mieszaniny niebezpieczne – kryterium trzecie. 

W projekcie rozporządzenia w § 1 określono zakres rozporządzenia. 
W § 2 projektu rozporządzenia zdefiniowano pojęcia: stateczność obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz niewłaściwa eksploatacja obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, stosowane w rozporządzeniu. Konieczność 
zdefiniowania tych pojęć wynika z faktu, że rozporządzenie w wielu miejscach posługuje się 
w/w pojęciami, w ten sposób zmniejszając objętość rozporządzenia, co wpływa korzystnie na 
czytelność rozporządzenia. Należy również zauważyć, że decyzja Komisji (2009/337/WE) 
w art. 2 i 3 posługuje się tymi definicjami. Zamieszczenie tych definicji zapewni więc 
prawidłowe wdrożenie decyzji Komisji.  

W § 3 projektu rozporządzenia wprowadzono zgodnie z upoważnieniem ustawowym 
przepisy mające na celu sprecyzowanie kryteriów klasyfikacji obiektu unieszkodliwienia 
odpadów wydobywczych do kategorii A. 

Należy zauważyć, że wskazane w § 3 ust. 1 pkt 1 awarie mechanizmów związanych 
z  konstrukcją danego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogą obejmować 
awarie maszyn, urządzeń, instalacji, układów sterowania i systemów zabezpieczeń, 
stanowiących jego wyposażenie techniczne. 

W § 4 – 6 projektu rozporządzenia określono przesłanki klasyfikacji obiektów 
unieszkodliwienia odpadów wydobywczych do kategorii A, obiektów, w których brak 
działania lub niewłaściwe działanie mogłoby spowodować poważny wypadek.  

W § 4 ust. 1 projektu rozporządzenia wskazano, że klasyfikacji obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na podstawie kryterium, o którym mowa w § 3 
ust. 1 pkt 1, dokonuje się na podstawie oceny przewidywanych skutków awarii w wyniku 
utraty stateczności obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub niewłaściwej 
eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Klasyfikację przeprowadza 
się w ramach oceny ryzyka, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. 
o odpadach wydobywczych. 
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Użycie w § 4 ust. 3 i ust. 4 projektu rozporządzenia określenia „przez dłuższe okresy” 
w odniesieniu do przebywania na terenach potencjalnie zagrożonych osób innych niż 
pracownicy obiektu oznacza, że przy ocenie znacznego ryzyka utraty życia oraz poważnego 
zagrożenia dla zdrowia, związanego z funkcjonowaniem obiektu, wpływającego na jego 
klasyfikację jako obiekt kategorii A, nie bierze się pod uwagę sytuacji, w których osoby inne 
niż pracownicy obiektu przebywają co prawda na zagrożonym obszarze przez dłuższy okres, 
ale okresy te nie powtarzają się. 
 Rozważając ryzyko utraty życia lub zagrożenia dla zdrowia w pierwszej kolejności 
należy sprawdzić czy na terenie zagrożonym nie przebywają osoby inne niż pracownicy 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jeżeli nie przebywają to nigdy nie 
będziemy mieli do czynienia ze znacznym ryzykiem utraty życia lub poważnym zagrożeniem 
dla zdrowia. Natomiast w przypadku, gdy przebywają, to znaczne ryzyko utraty życia lub 
poważne zagrożenie dla zdrowia może, lecz nie musi zostać stwierdzone. O stwierdzeniu tym 
będą decydowały „czynniki  inne niż ww.”. 

W § 4 ust. 4 projektu rozporządzenia za poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi uznaje 
się w szczególności urazy prowadzące do niepełnosprawności lub dłuższych okresów złego 
stanu zdrowia. Jako przykład można podać urazy prowadzące do utraty przez ludzi wzroku, 
słuchu, mowy lub innego ciężkiego kalectwa, długotrwałej choroby, trwałej choroby 
psychicznej lub powodujące rozstrój zdrowia trwający przez co najmniej 7 dni. 

W § 4 ust. 5 projektu rozporządzenia wskazano, że w przypadku wystąpienia  
określonych przesłanek, zagrożenia dla środowiska nie uznaje się za poważne.  

W § 4 ust. 6 projektu rozporządzenia przez przemieszczanie się materiałów (odpadów) 
z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w wyniku awarii należy rozumieć 
uwalnianie się materiałów z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (emisja 
zanieczyszczeń do środowiska np. do gleb, wód gruntowych i powierzchniowych), jak 
również przemieszczanie się uwolnionych odpadów z obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych w szczególności za pośrednictwem gleb, wód gruntowych i pomierzch-
niowych, które niesie za sobą ryzyko rozprzestrzeniania się tych odpadów do elementów 
środowiska, między innymi takich jak np.: siedliska zwierząt, obszary zaludnione, atmosfera 
itp.  

W § 4 ust. 8 projektu rozporządzenia użyte sformułowanie „odbiorca” w rozumieniu 
niniejszego rozporządzenia, może dotyczyć zarówno osób, jak i elementów środowiska, 
takich jak  wody powierzchniowe, gleba itd. 

W § 5 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia określenie wielkość i właściwości obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym jego projekt oznacza, że podczas 
ustalania ryzyka utraty życia oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, należy uwzględnić również 
wielkość i właściwość obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wynikające 
z samego projektu obiektu. 
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Używane pojęcie „projekt” w przedmiotowym projekcie rozporządzenia odnosi się do 

dokumentu określającego wymogi techniczne, w szczególności w zakresie konstrukcji 

technicznej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W głównej mierze takim 

dokumentem może być projekt budowlany lub projekt architektoniczno-budowlany. 

W § 7 projektu rozporządzenia określono kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodli-

wienia odpadów wydobywczych do kategorii A, obiektów, w których składowane są odpady 

niebezpieczne. 

W § 7 ust. 2 wskazano, że jeżeli na podstawie kryterium określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 

wynika, że obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie będzie klasyfikowany jako 

obiekt kategorii A oraz w składowanych odpadach wydobywczych znajdują się odpady 

niebezpieczne, lecz w ilości, którą określa przepis § 7 ust. 2 pkt 1, obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych można nie klasyfikować jako obiektu kategorii A. Natomiast, jeżeli 

w składowanych odpadach wydobywczych znajdują się odpady niebezpieczne, lecz w ilości 

większej niż została określona w przepisie § 7 ust. 2 pkt 1, obiekt taki bezwzględnie zostaje 

zaliczony do kategorii A. 

W § 8 projektu rozporządzenia określono kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliw-

wienia odpadów wydobywczych do kategorii A, obiektów, w których składowane są odpady 

wydobywcze zawierające substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne. 

 Klasyfikacja substancji lub preparatów jako niebezpiecznych następuje na podstawie 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. Nr 63, poz. 322). W rozumieniu tej ustawy substancjami niebezpiecznymi 
i mieszaninami niebezpiecznymi są substancje i mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do 
jednej z poniższych kategorii:   

1) substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych,  
2) substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających,  
3) substancje i mieszaniny skrajnie łatwo palne,  
4) substancje i mieszaniny wysoce łatwo palne,  
5) substancje i mieszaniny łatwo palne,  
6) substancje i mieszaniny bardzo toksyczne,  
7) substancje i mieszaniny toksyczne,  
8) substancje i mieszaniny szkodliwe,  
9) substancje i mieszaniny żrące,  
10) substancje i mieszaniny drażniące,  
11) substancje i mieszaniny uczulające,  
12) substancje i mieszaniny rakotwórcze,  
13) substancje i mieszaniny mutagenne,  
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14) substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość,  
15) substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska. 

W § 8 ust. 1 pkt 1 w związku z § 8 ust. 2 projektu rozporządzenia wskazano, że 

w przypadku uznania fazy wodnej za substancję lub mieszaninę niebezpieczną, na podstawie 

oszacowania maksymalnych rocznych stężeń (C max), projektowany staw osadowy zalicza 

się do obiektu kategorii A. 

W § 8 ust. 1 pkt 2 w związku z § 8 ust. 3 projektu rozporządzenia wskazano, że 

w przypadku uznania fazy wodnej za substancję lub mieszaninę niebezpieczną, na podstawie 

oszacowania maksymalnych rocznych stężeń (C max) lub na podstawie bezpośredniej analizy 

chemicznej cieczy i ciał stałych znajdujących się w obiekcie, eksploatowany staw osadowy 

zalicza się do obiektu kategorii A. 

W § 8 ust. 1 pkt 3 w związku z § 8 ust. 4 projektu rozporządzenia wskazano, że 

w przypadku uznania odcieków po zakończeniu wymywania za mieszaninę niebezpieczną na 

podstawie badań prowadzonych w celu wyodrębnienia substancji niebezpiecznych (w oparciu 

o wykaz zastosowanych ługów i stężeń resztkowych tych ługów w odcieku), obiekt na którym 

jest prowadzone wymywanie hałd zalicza się do obiektu kategorii A. 

W § 9 projektu rozporządzenia wskazano, że przypadku obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych zawierających wyłącznie odpady obojętne lub niezanieczyszczoną 
glebę, klasyfikację przeprowadza się na podstawie § 2 – § 6. W związku z powyższym 
podczas klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawierających 
ww. odpady, tylko pierwsze kryterium będzie istotne. 

W § 10 ustalono 14-dniowy termin wejścia w życie rozporządzenia, jako powszechnie 
stosowany. 

W załączniku do projektu rozporządzenia określono metodykę klasyfikacji obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jako obiektu kategorii A dla stawów osadowych. 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 
zm.) oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 
Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 
Przepisy wprowadzone przedmiotowym projektem rozporządzenia stanowią 

transpozycję decyzji 2009/337/WE i w związku z tym rozporządzenie to nie podlega 
obowiązkowi notyfikacji technicznej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1.  Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Przepisy rozporządzenia dotyczą podmiotów gospodarujących odpadami 
wydobywczymi prowadzących obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

 
2. Wyniki konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 
ogólnodostępnej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz zostanie przesłany 
w ramach konsultacji, do zainteresowanych instytucji naukowo-badawczych, 
izb gospodarczych, wojewódzkich służb ochrony środowiska i organizacji pozarządowych 
wskazanych poniżej. 

I. Lista stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców, związków zawodowych oraz instytucji 
naukowo-badawczych, do których zostanie przesłany projekt rozporządzenia w celu 
konsultacji: 

1) NSZZ „Solidarność”, 
2) Forum Związków Zawodowych, 
3) OPZZ, 
4) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
5) Państwowa Rada Ochrony Środowiska, 
6) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
7) Konfederacja Pracodawców Polskich, 
8) Business Centre Club – Związek Pracodawców, 
9) Związek Rzemiosła Polskiego, 
10) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, 
11) Centrum Prawa Ekologicznego,  
12) Polski Klub Ekologiczny,  
13) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, 
14) Krajowa Izba Gospodarcza,  
15) Polska Izba Ekologii, 
16) Polska Izba Gospodarki Odpadami,  
17) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, 
18) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, 
19) Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, 
20) Polski Związek Producentów Kruszyw, 
21) Stowarzyszenie Producentów Cementu, 
22) Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, 
23) Związek Pracodawców Polska Miedź, 
24) Państwowa Agencja Atomistyki, 
25) Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 
26) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, 
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27) Instytut Ochrony Środowiska, 
28) Państwowy Instytut Geologiczny, 
29) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
30) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
31) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 
32) Biuro do spraw substancji chemicznych. 

 

II. Lista organów, do których zostanie przesłany projekt rozporządzenia w ramach 
konsultacji: 

1) marszałkowie województw, 
2) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
3) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
4) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
5) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
6) Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 
7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
8) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
9) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 

 
3.  Wpływ regulacji na:  

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego  
Rozporządzenie nie wpływa na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu 
terytorialnego. 

b) rynek pracy 
Rozporządzenie nie wpływa na rynek pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Rozporządzenie nie wpływa na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

d) sytuację i rozwój regionalny 
Przyjęcie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionów. 

e)  wpływ na ochronę środowiska 
Przepisy rozporządzenia określają kryteria i sposób przeprowadzania oceny każdego 

obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych pod kątem ich ewentualnego zagrożenia 
dla ludzi i środowiska. Klasyfikacja obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych do 
obiektu kategorii A wiąże się z koniecznością zastosowania odpowiednich działań celem 
zapobieżenia ewentualnemu negatywnemu wpływowi tego obiektu na środowiska, w tym 
zdrowie ludzi, w każdym okresie czasu.  
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Z tego też względu rozporządzenie może w istotny sposób przyczynić się do poprawy 
stanu środowiska. 
4.  Wskazanie źródeł finansowania 

Rozporządzenie nie pociąga za sobą dodatkowych wydatków poza istniejącymi 
w aktualnie obowiązującym stanie prawnym.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/06rch 



 Projekt  
 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ŚRODOWISKA1)  

 
z dnia                                   

 
 

w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych2) 
 

Na podstawie art. 9 ust. 5 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 …) 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) sposób gromadzenia i weryfikacji informacji, na podstawie których sporządza się 

charakterystykę odpadów wydobywczych; 
2) szczegółowy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych. 

 
§ 2. 1. W celu gromadzenia i weryfikacji informacji, na podstawie których sporządza się 

charakterystykę odpadów wydobywczych, wykorzystuje się istniejące wyniki badań oraz 
dokumenty, w tym wydane decyzje administracyjne, badania geologiczne, posiadane dane 
dotyczące porównywalnych miejsc, wykazy odpadów wydobywczych obojętnych, programy 
certyfikacji, europejskie lub krajowe normy dotyczące podobnych materiałów, które są 
zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku do rozporządzenia.    

 
2. Podczas oceny jakości i reprezentatywności posiadanych informacji i identyfikacji 

ewentualnych brakujących informacji, w przypadku stwierdzenia braku informacji 
niezbędnych do sporządzania charakterystyki odpadów wydobywczych, sporządza się plan 
pobierania próbek, zgodnie z normą PN-EN 14899:2006 (Charakteryzowanie odpadów           
– Pobieranie próbek materiałów – Struktura przygotowania i zastosowania planu pobierania 
próbek).  

 
3. Pobrania próbek odpadów wydobywczych dokonuje się zgodnie z planem, o którym 

mowa w ust. 2, i ocenia się wiarygodność i jakość wyników. 
 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ... pod numerem ..., zgodnie z § 4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które 
wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 20, str. 337).  
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4. Plan, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w oparciu o odpowiednie dostępne 
informacje, w tym dotyczące: 

1) celu zbierania danych; 
2) programu badań i wymogów dotyczących pobierania próbek; 
3) typu pobierania próbek, w tym pobierania próbek z rdzeni wiertniczych, frontu 

eksploatacyjnego, przenośnika taśmowego, hałdy, stawu osadowego lub 
innego odpowiedniego typu pobierania próbek; 

4) procedur i zaleceń dotyczących liczby próbek, ich wielkości, masy, opisu 
i sposobu postępowania. 

 
 § 3. 1. Zakres charakterystyki odpadów wydobywczych obejmuje następujące 
wymagania techniczne: 

1) informacje ogólne; 
2) informacje geologiczne dotyczące złóż przeznaczonych do eksploatacji; 
3) rodzaj odpadów wydobywczych i planowane postępowanie z nimi; 
4) geotechniczne właściwości odpadów wydobywczych; 
5) geochemiczne właściwości odpadów wydobywczych. 

 
 2. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące charakterystyki odpadów 
wydobywczych zostały określone w załączniku do rozporządzenia. 
 

3. W przypadku uznania odpadów wydobywczych za odpady obojętne, zgodnie 
z  przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych, podlegają one wyłącznie części badań, o których mowa w pkt 5 załącznika 
do rozporządzenia. 
 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 

 
MINISTER  ŚRODOWISKA
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska  
z dnia …, (poz. …) 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE 
CHARAKTERYSTYKI ODPADÓW WYDOBYWCZYCH 

 

1. Informacje ogólne 
Ogólne informacje na temat: 

1) działań poszukiwawczych, wydobywczych i przeróbczych, 
2) typu i opisu zastosowanej metody wydobycia oraz innych zastosowanych  

procesów, 
3) charakteru planowanego produktu końcowego. 

 
2. Informacje geologiczne dotyczące złóż przeznaczonych do eksploatacji 

Identyfikacja elementów odpadowych powstałych na skutek wydobycia i przeróbki, 
poprzez dostarczenie adekwatnych informacji dotyczących: 

1) rodzaju skał otaczających, ich składu chemicznego i mineralnego, w tym 
przeobrażeń hydrotermalnych skał okruszcowanych i skały płonnej, 

2) typu złoża, w tym obecności stref z mineralizacją, bądź mineralizacji 
rozproszonej w skale, 

3) rodzaju mineralizacji, jej składu chemicznego i mineralnego w tym właściwości 
fizycznych takich jak gęstość, porowatość, zróżnicowanie wielkości składników 
czy zawartość wody, dotyczących wyeksploatowanych minerałów, skały płonnej, 
nowopowstałych minerałów hydrotermalnych, 

4) wielkości i geometrii złóż, 
5) aspektów chemicznych i mineralogicznych procesów wietrzenia i procesów 

prowadzących do zwiększania koncentracji minerałów użytecznych. 
 
3. Rodzaj odpadów wydobywczych i planowane postępowanie z nimi 

Opis rodzaju wszystkich odpadów wydobywczych występujących podczas każdej 
działalności poszukiwawczej, wydobywczej i przeróbczej, w tym nadkładu, skały 
płonnej i odpadów przeróbczych, przy pomocy informacji dotyczących: 

1) pochodzenia odpadów wydobywczych w miejscu wydobycia oraz procesu 
prowadzącego do powstawania odpadów wydobywczych, takiego jak 
poszukiwanie, wydobywanie, mielenie, wzbogacanie, 

2) ilości odpadów wydobywczych, 
3) opisu systemu transportu odpadów wydobywczych, 
4) opisu substancji technicznych, które będą stosowane podczas przeróbki, 
5) określenia rodzajów odpadów wydobywczych, 
6) kategorii planowanego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

ostatecznej formy ekspozycji odpadów wydobywczych oraz metody składowania 
odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych. 
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4. Geotechniczne właściwości odpadów wydobywczych 
Parametry oceny właściwości fizycznych odpadów wydobywczych z uwzględnieniem 
klasyfikacji i typu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (hałda, staw 
osadowy): 

1) granulometria,  
2) plastyczność,  
3) gęstość,  
4) zawartość wody,  
5) stopień kompakcji,  
6) wytrzymałość na ścinanie,  
7) kąt tarcia, 
8) przenikalność,  
9) współczynnik porowatości, 
10) ściśliwość, 
11) konsolidacja. 
 
 

5. Geochemiczne właściwości odpadów wydobywczych 
1) Wyszczególnienie właściwości chemicznych i mineralogicznych odpadów 

wydobywczych oraz wszelkich dodatków lub pozostałości w odpadach 
wydobywczych, 

2) Przewidywane zmiany składu chemicznego odcieku w czasie dla każdego rodzaju 
odpadów, uwzględniając planowane postępowanie z nimi, w szczególności: 

a) ocenę wymywalności metali, soli i anionów zawierających tlen w czasie 
przy pomocy testu wymywalności w zależności od pH, i/lub testu 
perkolacyjnego i/lub uwalniania w czasie i/lub innych odpowiednich 
badań, 

b) w przypadku odpadów zawierających siarczki przeprowadza się badania 
statyczne lub kinetyczne w celu ustalenia powstawania kwaśnych 
odcieków (ADR) i wymywalności metalu w czasie. 
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UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie charakterystyki odpadów 

wydobywczych, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 5 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 …), transponującej dyrektywę 2006/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą 
dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. WE L 102 z 11.04.2006, str. 15). Projekt rozporządzenia 
stanowi wdrożenie przepisów decyzji Komisji 2009/360/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
uzupełniającej wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej 
dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania 
odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (Dz. Urz. WE L 110 z 01.05.2009, 
str.  48). 

Posiadacz odpadów wydobywczych, zgodnie z art. 8 ust. 1, jest obowiązany do 
przedłożenia właściwemu organowi programu gospodarowania odpadami wydobywczymi 
przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami 
wydobywczymi. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi powinien zawierać min. 
wyszczególnienie rodzajów odpadów wydobywczych przewidzianych do składowania 
w  obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem charakterystyki 
odpadów.  

Celem charakterystyki odpadów wydobywczych jest uzyskanie wszelkich niezbęd-
nych informacji pozwalających na określenie właściwości odpadów, z uwzględnieniem 
składu i cech charakterystycznych.  

Charakterystyka odpadów pozwoli na właściwe określenie kierunków gospodarowania 
odpadami oraz pozwoli na podjęcie stosownych działań mających na celu minimalizację 
i zapobieżenie jakiemukolwiek negatywnemu oddziaływaniu na środowisko oraz zdrowie 
i życie ludzi.  

W projekcie rozporządzenia w § 1 określono zakres rozporządzenia. 
W § 2 projektu rozporządzenia określono sposób gromadzenia i weryfikacji 

informacji, na podstawie których sporządza się charakterystykę odpadów wydobywczych. 
Określono również sposób sporządzania planu pobierania próbek, w sytuacji, gdy posiadane 
informacje są niewystarczające do charakterystyki odpadów.  

W § 3 projektu rozporządzenia określono zakres charakterystyki odpadów 
wydobywczych. W przypadku odpadów wydobywczych zaklasyfikowanych jako odpady 
wydobywcze obojętne odstąpiono od obowiązku wykonywania niektórych części badań 
geochemicznych. 

W § 4 ustalono 14-dniowy termin wejścia w życie rozporządzenia. 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia 

monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zostanie zamieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz.  U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji 
w  zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. 
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Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy techniczne i podlega notyfikacji 
Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Przepisy rozporządzenia dotyczą podmiotów gospodarujących odpadami 
wydobywczymi. 
 
2. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 
ogólnodostępnej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz zostanie przesłany 
w ramach konsultacji, do zainteresowanych instytucji naukowo-badawczych, 
izb gospodarczych, wojewódzkich służb ochrony środowiska i organizacji pozarządowych 
wskazanych poniżej. 

I. Lista stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców, związków zawodowych oraz instytucji 
naukowo-badawczych, do których zostanie przesłany projekt rozporządzenia w celu 
konsultacji: 

1) NSZZ „Solidarność”, 
2) Forum Związków Zawodowych, 
3) OPZZ, 
4) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
5) Państwowa Rada Ochrony Środowiska, 
6) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
7) Konfederacja Pracodawców Polskich, 
8) Business Centre Club – Związek Pracodawców, 
9) Związek Rzemiosła Polskiego, 
10) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, 
11) Centrum Prawa Ekologicznego,  
12) Polski Klub Ekologiczny,  
13) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, 
14) Krajowa Izba Gospodarcza,  
15) Polska Izba Ekologii, 
16) Polska Izba Gospodarki Odpadami,  
17) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, 
18) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, 
19) Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, 
20) Polski Związek Producentów Kruszyw, 
21) Stowarzyszenie Producentów Cementu, 
22) Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, 
23) Związek Pracodawców Polska Miedź, 
24) Państwowa Agencja Atomistyki, 
25) Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 
26) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, 
27) Instytut Ochrony Środowiska, 
28) Państwowy Instytut Geologiczny, 
29) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
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30) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
31) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 
32) Biuro do spraw substancji chemicznych. 

 

II. Lista organów, do których zostanie przesłany projekt rozporządzenia w ramach 
konsultacji: 

1) marszałkowie województw, 
2) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
3) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
4) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
5) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
6) Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 
7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
8) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
9) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 

 
3. Wpływ regulacji na:  

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego  
Rozporządzenie nie wpływa na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu 
terytorialnego. 

b) rynek pracy 
Rozporządzenie nie wpływa na rynek pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Rozporządzenie nie wpływa na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

d) sytuację i rozwój regionalny 
Przyjęcie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionów. 

e)  wpływ na ochronę środowiska 
Przepisy rozporządzenia określają charakterystykę odpadów wydobywczych, która 

przyczyni się do racjonalnego gospodarowania odpadami wydobywczymi, określając 
ewentualne negatywne skutki ich oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi 
a także wskaże kierunki działań zapobiegające niekorzystnemu oddziaływaniu odpadów 
wydobywczych na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. 
W związku z powyższym rozporządzenie może w istotny sposób przyczynić się do poprawy 
stanu środowiska. 
 
4. Wskazanie źródeł finansowania 
Rozporządzenie nie pociąga za sobą dodatkowych wydatków poza istniejącymi w aktualnie 
obowiązującym stanie prawnym.  
 
 
 
 
08/07rch 

 


	Druk nr 717
	Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.

	SEJM 
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	Prezes Rady Ministrów
	RM 10-74-12


	Pani 
	Ewa Kopacz
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej
	Z poważaniem

