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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 615 S ) 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) 

 

Art. 20. 

1. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej 

kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. 

2. Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, 

uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną 

technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być 

przetworzone. 

3. Zakazuje się: 

1)   stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

2)   unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych 

-   poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. 

4. Zakazuje się przywozu na obszar województwa odpadów, o których mowa w ust. 3, 

wytworzonych poza obszarem tego województwa, do celów, o których mowa w ust. 3. 

5. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, 

na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do 

miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż 

odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 

6. W przypadku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się unieszkodliwienie 

zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze 

województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej 

instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze 

danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 

7. Zakazuje się przetwarzania: 

1)   zmieszanych odpadów komunalnych, 

2)   pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są 

przeznaczone do składowania, 

3)   odpadów zielonych 

-   poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały 

wytworzone. 
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8. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów, o 

których mowa w ust. 7, wytworzonych poza obszarem tego regionu. 

9. W przypadku wyznaczenia instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu 

gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2, poza obszarem 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym odpady te zostały wytworzone, nie 

stosuje się ust. 7 i 8. 

<10. W przypadku przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do spalarni 

odpadów komunalnych wskazanej jako instalacja ponadregionalna do obsługi danego 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi w uchwale w sprawie wykonania 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, nie stosuje się ust. 7 i 8 .> 

 

Art. 34. 

1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, oddzielenia tendencji 

wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko od tendencji wzrostu 

gospodarczego kraju, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz 

zasady samowystarczalności i bliskości, a także utworzenia i utrzymania w kraju 

zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających 

wymagania ochrony środowiska, opracowuje się plany gospodarki odpadami. 

<1a. Plany gospodarki odpadami wspierają działania zmierzające do osiągnięcia celów 

i wymagań wynikających z prawa Unii Europejskiej, w szczególności z dyrektywy 

94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 

opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, 

z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349), 

dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228) oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 

oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3).> 

2. Plany gospodarki odpadami są zgodne z polityką ekologiczną państwa. 

3. Plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. 

4. Plany gospodarki odpadami dotyczą odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest 

sporządzany plan, oraz przywożonych na ten obszar, w tym odpadów komunalnych, 

odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów 

niebezpiecznych. 

5. Plany gospodarki odpadami obejmują również środki służące zapobieganiu powstawaniu 

odpadów, przykładowo wskazane w załączniku nr 5 do ustawy. 

 

Art. 35. 

1. Plany gospodarki odpadami zawierają: 

1)   analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest 

sporządzany plan, w tym informacje na temat: 

a)  istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i oceny ich 

użyteczności, 

b)  rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów, 

c)  rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 

również w instalacjach położonych poza terytorium kraju, 

d)  rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom 

unieszkodliwiania, również w instalacjach położonych poza terytorium kraju, 
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e)  istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym również zbierania 

odpadów, 

f)  rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych, w tym olejów odpadowych i innych odpadów 

niebezpiecznych, oraz odpadów objętych szczegółowymi przepisami, 

g)  identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym oceny potrzeby 

tworzenia nowych lub zmiany systemów zbierania odpadów oraz budowy 

dodatkowej infrastruktury służącej gospodarowaniu odpadami, zgodnie z zasadą 

bliskości, oraz, w razie potrzeby, realizacji inwestycji w celu zaspokojenia 

istniejących potrzeb, a także zamknięcia istniejących obiektów przeznaczonych do 

gospodarowania odpadami, uwzględniające, w razie potrzeby, podstawowe 

informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla 

którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie 

geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, 

hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację istniejących 

instalacji gospodarowania odpadami; 

2)   prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian 

demograficznych i gospodarczych; 

3)   przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia, 

w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko 

odpadów; 

4)   kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania 

systemu gospodarki odpadami, podejmowanych dla osiągnięcia celów, o których 

mowa w pkt 3, w tym: 

a)  rozwiązania dotyczące olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych oraz 

odpadów objętych szczegółowymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, 

b)  określenie polityki w zakresie gospodarki odpadami, wraz z planowanymi 

technologiami i metodami, lub polityki w zakresie postępowania z odpadami 

powodującymi problemy w gospodarowaniu odpadami, w tym środków 

zachęcających do selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich kompostowania i 

uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy, przetwarzania bioodpadów w sposób, 

który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska, stosowania bezpiecznych dla 

środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów przy zachowaniu 

wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

c)  w razie potrzeby określenie kryteriów lokalizacji obiektów przeznaczonych do 

gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do 

przetwarzania odpadów; 

5)   harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających 

z przyjętych kierunków działań, o których mowa w pkt 4; 

6)   informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko; 

7)   określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania planu pozwalającego na określenie 

sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie; 

8)   streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

2. W przypadku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania planu gospodarki 

odpadami na środowisko podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 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. 
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U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), a w przypadku odstąpienia od jej przeprowadzenia - 

uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 tej ustawy, stanowi załącznik do planu. 

3. Plany gospodarki odpadami mogą zawierać, z uwzględnieniem uwarunkowań 

geograficznych i obszaru objętego planem, następujące informacje: 

1)   opis aspektów organizacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym opis 

podziału odpowiedzialności pomiędzy podmioty publiczne i prywatne zajmujące się 

gospodarowaniem odpadami; 

2)   ocenę użyteczności i przydatności stosowania instrumentów ekonomicznych i innych 

instrumentów do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką odpadami, z 

uwzględnieniem potrzeby utrzymywania niezakłóconego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego; 

3)   dane dotyczące kampanii informacyjnych i informowania społeczeństwa lub 

określonej grupy osób w zakresie gospodarki odpadami; 

4)   informacje dotyczące skażonych miejsc unieszkodliwiania odpadów i środków 

podjętych dla ich przywrócenia do stanu pozwalającego na ich gospodarcze 

wykorzystanie; 

5)   kwestie specyficzne związane z gospodarką odpadami, wynikające z uwarunkowań 

dotyczących obszaru, dla którego jest sporządzany plan. 

4. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami, oprócz elementów określonych w ust. 1-3, 

zawierają: 

[1)   podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin 

wchodzących w skład regionu; 

2)   wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w 

poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji 

przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w 

nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz 

do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych;] 

<1) podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin 

wchodzących w skład regionu, przy czym dopuszcza się, aby obszar województwa 

stanowił jeden region gospodarki odpadami komunalnymi; 

2) wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji 

przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca 

się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych 

przyczyn;> 

3)   plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których 

modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z 

przyczyn ekonomicznych. 

<4a. Przez instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu, o której mowa w ust. 4 

pkt 2, rozumie się inną regionalną instalację do przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczoną do przetwarzania tego samego rodzaju odpadów. 

4b. Wojewódzki plan gospodarki odpadami może wskazywać spalarnię odpadów 

komunalnych jako ponadregionalną instalację do przetwarzania odpadów 

komunalnych pochodzących z więcej niż jednego regionu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Spalarnia odpadów komunalnych stanowiąca instalację 

ponadregionalną może obsługiwać regiony gospodarki odpadami komunalnymi 

z innych województw, jeżeli przewiduje to wojewódzki plan gospodarki odpadami 

województwa, na obszarze którego jest położona spalarnia odpadów komunalnych, 
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oraz wojewódzki plan gospodarki odpadami województwa, z którego odpady będą 

przekazywane.>  

5. Region gospodarki odpadami komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą gmin 

liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany przez instalacje, o 

których mowa w ust. 6; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być również 

obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców. 

<5a. Region gospodarki odpadami komunalnymi może obejmować sąsiadujące ze sobą 

gminy z różnych województw, jeżeli przewidują to wojewódzkie plany gospodarki 

odpadami tych województw.> 

6. [Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład 

zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i 

przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, 

spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 

143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający 

termiczne przekształcanie odpadów lub:] 

<Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład 

zagospodarowania odpadów, zapewniający obsługę części lub całego regionu 

gospodarki odpadami, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której 

mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub 

technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, oraz zapewniający termiczne 

przekształcanie odpadów lub:> 

1)   mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i 

wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości 

lub w części do odzysku, lub 

2)   przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach 

odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do 

odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub 

3)   składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie 

krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

<6a. Ponadregionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest spalarnia 

odpadów komunalnych, zwana dalej ponadregionalną spalarnią odpadów, o mocy 

przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 

500 tys. mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki.> 

7. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem 

gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów. 

<8. Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planach inwestycyjnych, o których mowa w 

art. 35a.> 
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<Art. 35a. 

1. Plan inwestycyjny określa potrzebną infrastrukturę wraz z mocami przerobowymi 

służącą gospodarowaniu odpadami komunalnymi i remontowo-budowlanymi, 

zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, 

o których mowa w art. 34 ust. 1a.  

2. Plan inwestycyjny zawiera w szczególności: 

1) wskazanie planowanych inwestycji; 

2) oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich 

finansowania; 

3) harmonogram realizacji planowanych inwestycji. 

3. Projekt planu inwestycyjnego podlega zaopiniowaniu przez ministra właściwego do 

spraw środowiska.  

4. Plan inwestycyjny stanowi załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.> 

 

Art. 36. 

1. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez ministra 

właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki wodnej. 

2. Sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowany przez 

zarząd województwa. 

3. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska uchwalony 

wojewódzki plan gospodarki odpadami, w postaci papierowej, w terminie miesiąca od dnia 

uchwalenia planu. 

4. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez organy 

wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków 

międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie 

związanym z ochroną wód - przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej. 

[5. Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez organy, o 

których mowa w ust. 4, zarząd województwa jest obowiązany przekazać projekt planu do 

zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska.] 

<5. Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez 

organy, o których mowa w ust. 4, zarząd województwa jest obowiązany przekazać 

projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz projekt planu 

inwestycyjnego do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska.> 

[6. Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, wyrażają opinie w terminie nie dłuższym niż 2 

miesiące od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za 

opinię pozytywną.] 

<6. Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, wyrażają opinie w terminie nie dłuższym niż 

miesiąc od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się 

za opinię pozytywną.> 

7. Przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami stosuje się przepisy 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, dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. 

8. W przypadku nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ 

przygotowujący projekt planu gospodarki odpadami jest obowiązany zapewnić udział 
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społeczeństwa, o którym mowa w dziale III w rozdziale 3, 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. 

 

Art. 38. 

1. Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa 

podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. 

2. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa: 

1)   regiony gospodarki odpadami komunalnymi; 

[2)   regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi 

tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie 

może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.] 

<2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych 

regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do 

zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja 

uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.> 

<2a. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami może 

wskazać spalarnię odpadów komunalnych jako ponadregionalną spalarnię 

odpadów komunalnych, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami.> 

3. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega 

obligatoryjnej zmianie w przypadku: 

1)   zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub 

[2)   zakończenia budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.] 

<2) zakończenia budowy i oddania do użytkowania planowanej regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim 

planie gospodarki odpadami, lub>, 

<3) zakończenia budowy i oddania do użytkowania ponadregionalnej spalarni 

odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, 

lub 

4) jeżeli instalacja, która uzyskała status regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych lub ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych 

nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub odpowiednio wymagań 

dotyczących regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo 

ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych.> 

<3a. Dokonanie zmiany uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, odbywa się na 

pisemny wniosek prowadzącego instalację. 

3b. Do pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3a, dołącza się dokumenty 

potwierdzające zakończenie budowy i oddanie do użytkowania planowanej 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub 

ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych, określonej w wojewódzkim 

planie gospodarki odpadami, przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska oraz kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

w instalacji lub pozwolenia zintegrowanego.> 
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4. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem 

prawa miejscowego. 

<Art. 38a. 

Jeżeli instalacja przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, nie została ujęta w wojewódzkim 

planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji środowiskowej, pozwolenia 

na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej 

instalacji.> 

 

Art. 40. 

[Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:> 

[1)   sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,] 

<1) sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzór 

planu inwestycyjnego,> 

2)   szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania sprawozdania z realizacji 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

-   kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowywania wojewódzkich planów 

gospodarki odpadami oraz sprawozdań z realizacji tych planów, a także przepisami 

prawa Unii Europejskiej. 

 

Art. 41. 

1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania 

zezwolenia. 

2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w 

drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub 

przetwarzania odpadów. 

3. Organem właściwym jest: 

1)   marszałek województwa: 

a)  dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, 

b)  dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie 

odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, 

jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza 

niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie 

mniejsza niż 25 000 Mg, 

[c)  dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;] 

<c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla 

instalacji planowanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;> 

2)   starosta - w pozostałych przypadkach. 
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4. Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. 

5. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym 

zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

6. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3, 

organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest 

marszałek województwa. 

7. Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów polegającego na unieszkodliwianiu 

zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych wymaga zgody 

Głównego Inspektora Sanitarnego, o której mowa w art. 95 ust. 7. 

8. Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów. 

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na 

przetwarzanie odpadów rozumie się przez to również zezwolenie na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów. 

10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie stosuje 

się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). 

 

Art. 46. 

1. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami: 

1)   mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska; 

2)   jest niezgodny z planami gospodarki odpadami; 

3)   jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego. 

2. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez termiczne 

przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów, w przypadku gdy kierownik spalarni 

odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają 

świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami 

odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. 

<3. Marszałek województwa odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w 

przypadku gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych lub 

ponadregionalna spalarnia odpadów komunalnych, nie spełnia wymagań ochrony 

środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji.> 
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USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

W GMINACH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) 

 

Art. 9e. 

[1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do: 

1)   przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z 

hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach; 

2)   przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych.] 

<1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 

obowiązany do: 

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której 

mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 21, 888 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 695); 

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych; dopuszcza się przekazywanie 

zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnych spalarni odpadów 

komunalnych.> 

2. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

 

 

 

 

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

2013 r. poz. 1232, z późn. zm)  

 

Art. 186. 

Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli: 

1)   nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 1, a 

w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, 

oraz pozwolenia zintegrowanego - także jeżeli zamierzony sposób gospodarowania 

odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2)   eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów 

emisyjnych; 

3)   eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska; 
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4)   wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 17, 

91 ust. 1 i art. 119 ust. 1; 

5)   wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu 

pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1, a nie 

minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia 

pozwolenia stała się ostateczna; 

6)   eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby 

naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu[.] <;> 

<7) regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych lub 

ponadregionalna spalarnia odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony 

środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji.> 

 

Art. 378. 

1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1, 

art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 

ust. 1-3, jest starosta. 

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i 

zdarzeń na terenach zamkniętych. 

2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach: 

1)   przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, 

która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2)   przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż 

wymienione w pkt 1[.] <;> 

<3) pozwolenia na wytwarzanie i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji planowanej 

w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalnej instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych.> 

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. z 2013 r. poz. 1136). 

2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane 

technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną 

instalację. 

3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące 

przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach: 

1)   wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1; 

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

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. 

 


