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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 896) 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 i 1000) 

 

Art. 25. 

1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób 

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz 

zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7. 

2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł 

prawny. 

3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania 

lub przetwarzania odpadów. 

[4. Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli 

konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i 

nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak 

niż przez 3 lata.] 

<4. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika 

z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów 

uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 1 rok.> 

<4a. W ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów 

odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może 

przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które 

mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie 

odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie 

odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów.> 
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5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu 

zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie 

dłużej jednak niż przez rok. 

6. Okresy magazynowania odpadów, o którym mowa w ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla 

wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. 

<6a. Posiadacz odpadów zobowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów 

lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia 

zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 

prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest 

obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub 

składowania odpadów. 

6b. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu. 

6c. Posiadacz odpadów zobowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia 

zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 

prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów 

udostępnia utrwalony obraz lub jego kopię na żądanie organu uprawnionego do 

kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, 

Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

6d. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów 

prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę 

zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. 

6e. Posiadacz odpadów zobowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia 

zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 

prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest 

obowiązany do właściwego przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu 
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wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów 

przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek 

zniszczenia lub kradzieży.> 

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne 

magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie 

odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez 

prowadzącego przetwarzanie odpadów, kierując się właściwościami odpadów, 

wymaganiami ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości 

związanych z magazynowaniem odpadów. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw środowiska może 

określić czas magazynowania, kierując się rodzajem magazynowania i właściwościami 

odpadów. 

<8a. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania 

lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych 

wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania 

zapisanego obrazu, kierując się koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru 

nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami.> 

 

Art. 32. 

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, w drodze decyzji, kierując się stopniem 

zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi, wstrzymać działalność posiadacza 

odpadów w przypadku naruszenia: 

1)   hierarchii sposobów postępowania z odpadami, polegającego na niewysegregowaniu 

odpadów nadających się do odzysku spośród odpadów przeznaczonych do 

unieszkodliwiania, wbrew art. 18 ust. 7; 

2)   zakazu dotyczącego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, o którym mowa w art. 

21; 

3)   zakazów określonych w art. 23 ust. 2; 

4)   obowiązku określonego w art. 27 ust. 2; 
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5)   wymagań dotyczących eksploatacji instalacji lub urządzeń do przetwarzania odpadów, o 

których mowa w art. 29 ust. 2; 

6)   zakazu przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, o którym mowa w 

art. 30 ust. 1. 

<1a. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymuje, w drodze decyzji, 

działalność posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub 

przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

1b. Jeżeli w okresie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja o 

wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na 

gospodarowaniu odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie 

odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów stała się ostateczna, 

posiadaczowi odpadów została wymierzona po raz drugi administracyjna kara 

pieniężna za naruszenie polegające na gospodarowaniu odpadami niezgodnie z 

posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie 

odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymuje, w drodze decyzji, 

działalność tego posiadacza odpadów.> 

[2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, na wniosek posiadacza odpadów, wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska może, w drodze postanowienia, określić termin usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin nie może 

być dłuższy niż rok od dnia doręczenia postanowienia. 

4. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w terminie określonym na podstawie ust. 3, 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji, działalność 

posiadacza odpadów w zakresie, o którym mowa w ust. 1, związaną z gospodarowaniem 

odpadami. 

5. W decyzji o wstrzymaniu działalności określa się termin wstrzymania działalności, 

uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zaprzestania wykonywania 

działalności w sposób, o którym mowa w ust. 1. Termin wstrzymania działalności nie 

może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia decyzji o wstrzymaniu działalności.] 

<2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1–1b, wszczyna się 

z urzędu. 
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3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 1b, na wniosek posiadacza odpadów, 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, w drodze postanowienia, określić 

termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zawieszając na ten czas 

postępowanie. Termin nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia 

postanowienia. 

4. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w terminie określonym na podstawie ust. 3, 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymuje, w drodze decyzji, 

działalność posiadacza odpadów w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 1b, 

związaną z gospodarowaniem odpadami. 

5. W decyzji o wstrzymaniu działalności określa się termin wstrzymania działalności, 

uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zaprzestania wykonywania 

działalności w sposób, o którym mowa w ust. 1–1b. Termin wstrzymania działalności 

nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia decyzji o wstrzymaniu 

działalności.> 

<5a. Decyzja, o której mowa w ust. 1a lub 1b, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Przepisów art. 61 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451 oraz z 2018 

r. poz. 650) nie stosuje się.> 

6. Po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności, wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska, na wniosek zainteresowanego, wyraża, w drodze decyzji, zgodę na 

podjęcie wstrzymanej działalności. 

 

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 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 i dla instalacji 

określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do 

przetwarzania odpadów komunalnych[;] <,> 

<d) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna 

masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 

3 000 Mg;> 

2)   starosta - w pozostałych przypadkach. 

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, z których co najmniej 

jedno należy do przedsięwzięć wymienionych w ust. 3 pkt 1, organem właściwym do 

wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa. 

<6a. Organ właściwy wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub 

przetwarzania odpadów. Wymóg zasięgania opinii prezydenta miasta nie dotyczy 

prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli jest on organem właściwym do 

wydania zezwolenia. 

6b. W przypadku niewydania opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.> 
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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. (uchylony). 

Art. 41a. 

[1. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów 

uwzględniające przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego 

organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być 

prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w 

przepisach ochrony środowiska.] 

<1. Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz 

pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli 

instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, 

w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w 

zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.> 

<1a. Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz 

pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego 

lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone 

przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań 

określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie 

zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie 
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przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o 

którym mowa w art. 42 ust. 4c.> 

[2. Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie 

kontroli występuje właściwy organ.] 

<2. Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

występuje właściwy organ, przekazując kopię niezbędnej do przeprowadzenia 

kontroli dokumentacji, w szczególności wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lub 

2, oraz operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, wraz z 

postanowieniem, o którym mowa art. 42 ust. 4c.> 

3. Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie 

wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach 

ochrony środowiska. Na postanowienie nie służy zażalenie. 

<3a. Po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży 

Pożarnej wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w 

przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z 

warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie 

przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o 

którym mowa art. 42 ust. 4c. Na postanowienie nie służy zażalenie.> 

[4. W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie 

opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska 

właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów.] 

<4. W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 

negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony 

środowiska właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.> 

<4a. W przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w 

przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o 
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którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 

42 ust. 4c, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.> 

[5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego 

użycia.] 

<5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia.> 

<5a. Przepisu ust. 1a nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do 

ponownego użycia.> 

[6. W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów właściwy organ może 

wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany.] 

<6. W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów stosuje się przepisy ust. 1–5a.> 

<7. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, 1a i 6, nie stosuje się art. 48 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). 

8. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu 

przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w 

przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów 

oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych. 

9. Do kontroli, o której mowa w ust. 1a, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, z późn. 

zm.) dotyczące czynności kontrolno-rozpoznawczych.> 
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<Art. 41b. 

1. Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, 

odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, 

zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z 

przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające uzyskania zezwolenia na 

zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub 

pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 

odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący 

odpadami. 

2. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane 

odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez 

użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być 

zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem 

użytkowania.  

3. Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, 

wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i 

rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej 

nieruchomości.  

4. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w 

oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że 

są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do jednostek budżetowych.> 

 

Art. 42. 

1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek 

zawiera: 

1)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 

3)   oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
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[4)   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;] 

<4) wskazanie: 

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

b)  maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej 

masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym 

czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,  

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie 

w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania 

odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów;> 

5)   szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 

6)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości 

posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 

7)   oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania 

odpadów; 

8)   opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem; 

9)   opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 

<9a) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 

48a;> 

10)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 

Wniosek zawiera: 

1)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 
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3)   określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i 

powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 

4)   oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 

[5)   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;] 

<5) wskazanie:  

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy 

wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie 

oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,  

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie 

w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania 

odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów;> 

6)   szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 

wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis 

procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub 

urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej; 

7)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i 

jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 

środowiska; 

8)   oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów; 

9)   opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem; 

10)  opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 
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11)  określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i 

najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w 

szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w 

przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów; 

12)  informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 

zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących 

unieszkodliwiania tych odpadów; 

13)  informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 

dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 

dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do 

ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska; 

13a)   informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 - w przypadku zezwolenia na 

przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków; 

<13b) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 

48a;> 

14)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

3. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia 

zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego 

składu chemicznego i właściwości odpadów. 

<3a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o 

wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności: 

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza 

odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej 

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, 

art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663); 
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2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko 

środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 703 i 1277); 

3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia 

określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191; 

4) oświadczenie, że w stosunku do: 

a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a, 

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu 

lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność 

gospodarczą jako osoba fizyczna 

– w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na 

zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego 

zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 194; 

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej 

posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady 

nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w 

ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na 

zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego 

zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 194.  

3b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3a pkt 3–5, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 
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3c. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 

1566) w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.> 

4. (uchylony). 

<4a. Do wniosku o zezwolenie na: 

1) zbieranie odpadów niebezpiecznych,  

2) przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, 

3) zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych, 

4) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych 

– posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument 

potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo 

użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1. 

4b. Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów dołącza się: 

1) operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, 

obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, 

wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym 

mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 620): 

a)  w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, 

b) albo osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem 

właściwym jest starosta; 

2) postanowienie, o którym mowa w ust. 4c. 
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4c. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt 1, następuje w drodze postanowienia 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które 

przysługuje zażalenie.  

4d. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego 

lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy 

(miejski) Państwowej Straży Pożarnej: 

1) wyraża zgodę na ich zastosowanie, albo  

2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych 

wymagań, albo 

3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie. 

4e. Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.> 

5. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie 

odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje 

kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie 

gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania 

odpadów. 

6. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się 

dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10. 

6a. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5. 

7. Organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, 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, w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie 

zezwolenia dotyczącego instalacji do termicznego przekształcania odpadów lub decyzji o 

zmianie tego zezwolenia. 

Art. 43. 

 1. W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się: 

1)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 

2)   rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania; 
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3)   oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 

[4)   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;] 

<4) wskazanie: 

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy 

wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane 

oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,  

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie 

w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania 

odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów;> 

5)   opis metody lub metod zbierania odpadów; 

6)   dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w 

szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska; 

<6a) wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, 

obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;> 

7)   wymagania wynikające z przepisów odrębnych; 

8)   czas obowiązywania zezwolenia. 

2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się: 

1)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 

2)   rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku 

przetwarzania w okresie roku; 

3)   miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem 

procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu 

technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w 

uzasadnionych przypadkach - także godzinnej mocy przerobowej; 

4)   dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w 

szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska; 
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[5)   miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów;] 

<5) wskazanie: 

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy 

wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane 

oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,  

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie  

w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania 

odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów;> 

6)   minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą 

wartość kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, 

pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń 

dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów; 

7)   informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku instalacji lub urządzeń do 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych; 

7a)   informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 - w przypadku zezwolenia na 

przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków; 

<7b) wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, 

obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;> 

8)   informacje wynikające z przepisów odrębnych; 

9)   czas obowiązywania zezwolenia. 

3. Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane na okres krótszy niż rok, w 

zezwoleniu określa się ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie 

obowiązywania tego zezwolenia. 

4. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów można dodatkowo określić uzasadnione 

technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich 

utrzymywania, uzasadniony względami technologicznymi. 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5. W przypadku nowej instalacji do przetwarzania odpadów, zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów może dodatkowo określać warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych 

na czas potrzebny do rozruchu tej instalacji i osiągnięcia przez nią mocy przerobowej, nie 

dłuższy niż rok. 

6. Przepisu ust. 4 i 5 nie stosuje się do składowiska odpadów. 

<7. Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do 

zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, 

wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób 

ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia 

zapewniający: 

1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas; 

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie; 

3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub 

tereny przyległe; 

4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób; 

5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie 

warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części 

oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania 

odpadów, kierując się możliwością wdrożenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa 

pożarowego oraz  ryzykiem związanym z zagrożeniem pożarowym. 

9. Przepis ust. 7 i przepisy wydane na podstawie ust. 8 stanowią przepisy 

przeciwpożarowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej.> 

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.] 
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<3) jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.> 

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

zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli w stosunku do:  

1) tego przedsiębiorcy lub 

2) wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu tego 

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna  

– wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy 

decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna. 

1b. Przepis ust. 1a stosuje się także, jeżeli wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej 

lub członek zarządu tego przedsiębiorcy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, 

członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w 

stosunku do którego wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło 10 

lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna. 

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

na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli osoba ta 

została ukarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko 

środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w 

związku z art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

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

na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli: 

1) wobec przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa 

przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

2) wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego 

przedsiębiorcy jest osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, 

art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny. 

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

na przetwarzanie odpadów: 
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1) przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli trzykrotnie: 

a) będący osobą fizyczną wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek 

zarządu tego przedsiębiorcy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub 

nałożono na niego grzywnę w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których 

mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191, 

b) wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194; 

2) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli trzykrotnie: 

a)  został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożono na niego grzywnę w 

drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 

189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191, 

b) wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194. 

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

na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy: 

1) na terenie, którego wniosek dotyczy, nie ma instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części, wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lub 2; 

2) dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego albo nie została wydana decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.> 

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 lub 

pozwolenia zintegrowanego, 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. 

4. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odmowy przedłużenia zezwolenia na 

przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków. 
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Art. 47. 

[1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie 

na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej 

zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do 

niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.] 

<1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy w zakresie 

działalności objętej zezwoleniem, w sposób istotny narusza wymagania dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy 

organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin 

usunięcia nieprawidłowości.> 

1a. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego 

zakład recyklingu statków, narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej 

zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, lub prowadzony przez 

niego zakład recyklingu statków nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 1257/2013, właściwy organ wzywa prowadzącego zakład recyklingu 

statków do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia 

nieprawidłowości. 

[2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1 i 1a, mimo wezwania nadal 

odpowiednio narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, lub 

gdy prowadzony przez niego zakład recyklingu statków nie spełnia wymagań, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1257/2013, właściwy organ cofa to zezwolenie, 

w drodze decyzji, bez odszkodowania.] 

<2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1 i 1a, mimo wezwania 

nadal narusza przepisy ustawy,  działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, narusza 

wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej lub gdy prowadzony przez niego 

zakład recyklingu statków nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 

2 rozporządzenia 1257/2013, właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, 

bez odszkodowania, określając termin jej wykonania.> 

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 1a, powoduje zakończenie działalności 

objętej tym zezwoleniem. 
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4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, właściwy organ może nadać rygor natychmiastowej 

wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia 

działalności. 

[5. Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów 

i skutków prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt. Przepisy 

art. 26 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.] 

<5. Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia 

odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie, w ramach prowadzonej działalności objętej tym zezwoleniem, na 

własny koszt, w terminie wskazanym w decyzji, o której mowa w ust. 2. Przepisy art. 

26 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.> 

6. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, wszczyna się z urzędu. 

[7. Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu 

zezwolenia, o której mowa w ust. 2, a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu 

zezwolenia stała się ostateczna.] 

<7. Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją, o 

której mowa w ust. 2, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia 

stała się ostateczna.> 

 

Art. 48a. 

1. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego 

składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń 

w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego: 

1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 

ust. 2,  

2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5  
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– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi 

pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub 

szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności 

polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy odpadów obojętnych. 

3. Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy 

odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub 

jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów 

obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.  

4. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. 

5. W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej 

stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, o 

której mowa w ust. 18, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub 

szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się 

przez podmiot z obowiązków określonych w niniejszej ustawie, w tym obowiązków 

wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, lub konieczności usunięcia odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania, bank lub zakład 

ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję 

tych obowiązków. 

6. W przypadku gdy zabezpieczenie roszczeń ma formę gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa: 

1) upoważniona do gwarantowania długu celnego; 

2) mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

7. Właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na 

które służy zażalenie. 
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8. W przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość 

określonego zabezpieczenia roszczeń, podmiot jest obowiązany do złożenia wniosku o 

zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń. Zmiana następuje w drodze 

postanowienia, na które przysługuje zażalenie. 

9. Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek 

bankowy wskazany przez organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie 

odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a zabezpieczenie roszczeń w 

formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy 

ubezpieczeniowej jest składane do tego organu, a w przypadku decyzji wydawanych 

przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska – do wojewody właściwego ze 

względu na miejsce prowadzenia działalności. 

10. Posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie 

depozytu i poinformować o tym organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie 

odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo złożyć oryginały gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej organowi, o 

którym mowa w ust. 9, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego 

postanowienia, o którym mowa w ust. 7 lub 8.  

11. Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie 

roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych 

zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, 

o której mowa w ust. 18. 

12. Właściwy organ przechowuje złożone przez posiadacza odpadów dokumenty 

potwierdzające wniesienie zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania 

zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  

13. W razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało 

ustanowione niezgodnie z postanowieniem, o którym mowa w ust. 7, w szczególności 

w wysokości niższej niż wymagana, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na 

zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  

14. W razie stwierdzenia po wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub 
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zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem, o którym mowa w ust. 7 lub 8, w 

szczególności w wysokości niższej niż wymagana, właściwy organ cofa to zezwolenie. 

15. W razie stwierdzenia, że posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa 

w ust. 11, nie utrzymuje ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, właściwy organ 

cofa zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a 

w przypadku zakończenia obowiązywania zezwolenia, niezwłocznie wszczyna 

egzekucję wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 5, zgodnie z ustawą z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1201, z późn. zm.). 

16. Odsetki od depozytu, po potrąceniu kosztów obsługi rachunku bankowego, na 

którym jest on przechowywany, są dopisywane do sumy depozytu i zwracane wraz 

z nim. Na wniosek posiadacza odpadów odsetki są zwracane po zakończeniu roku 

kalendarzowego, za który przysługują, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  

17. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący egzekucję orzeka, w 

drodze decyzji, o przeznaczeniu środków z zabezpieczenia roszczeń zgodnie z ust. 1, 

o ile posiadacz odpadów wszystkich tych działań nie wykonał w całości i o ile nie 

wykonał ich na własny koszt. 

18. Właściwy organ orzeka, na wniosek posiadacza odpadów, w drodze decyzji, o 

zwrocie zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu wraz z odsetkami lub o zwrocie 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej:  

1) jeżeli odmówił wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów; 

2) jeżeli zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

wygasło z powodu, o którym mowa w art. 48 pkt 4, albo  

3) w przypadku wykonania przez posiadacza odpadów wszystkich obowiązków 

związanych z usunięciem oraz zagospodarowaniem odpadów i usunięciem 

negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

19. Do wniosku o zwrot zabezpieczenia roszczeń dołącza się, odpowiednio: 

1) decyzję o wygaszeniu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów z powodu, o którym mowa w art. 48 pkt 4; 
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2) decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów; 

3) dowody, w tym dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji odpadów, 

potwierdzające wykonanie przez posiadacza odpadów wszystkich obowiązków 

związanych z usunięciem oraz zagospodarowaniem odpadów i usunięciem 

negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w 

ramach prowadzonej działalności. 

20. W przypadku obniżenia wysokości ustanowionego zabezpieczenia roszczeń w formie 

depozytu, wynikającego ze zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów, właściwy organ może orzec, w drodze decyzji, o zwrocie 

części depozytu wraz z odsetkami. 

21. W przypadku gdy organem właściwym do wydania decyzji jest regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, kompetencje organu egzekucyjnego przysługują wojewodzie.  

22. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

stawek zabezpieczenia roszczeń za Mg magazynowanych odpadów, kierując się 

właściwościami odpadów oraz kosztami usunięcia odpadów z działalności 

polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów i ich zagospodarowania, w tym 

odpadów stanowiących pozostałości z akcji gaśniczej, oraz usunięcia negatywnych 

skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 

kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

23. Przepisy ust. 1–22 stosuje się do pozwoleń na wytwarzanie odpadów 

uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz do pozwoleń 

zintegrowanych uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

 

Art. 129. 

1. Decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wydaje, na wniosek 

zarządzającego składowiskiem, marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i 

zdarzeń na terenach zamkniętych - regionalny dyrektor ochrony środowiska. Właściwość 

miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów. 

2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów 

zawiera: 
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1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres 

składowiska odpadów; 

2)   informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów; 

3)   informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa 

w art. 125. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)   instrukcję prowadzenia składowiska odpadów; 

2)   dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą 

nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz ze wszystkimi 

instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie 

obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną; 

3)   kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w 

zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów 

przetwarzania odpadów[.]  <;> 

<4) zaświadczenie o niekaralności zarządzającego składowiskiem: 

a) a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, także jego wspólnika, 

prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa 

przeciwko środowisku, 

b) będącego osobą fizyczną, a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego 

osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za 

przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.> 

4. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazę eksploatacyjną oraz fazę 

poeksploatacyjną i zawiera: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres 

składowiska odpadów; 

2)   określenie typu składowiska odpadów; 

3)   określenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to 

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na 

których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych; 
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4)   rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów; 

5)   roczną i całkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania; 

6)   docelową rzędną (maksymalną wysokość składowania) i pojemność składowiska 

odpadów; 

7)   rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów, zamiast innych 

materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia; 

8)   wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

składowiska odpadów; 

9)   wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia 

punktów pomiarowych; 

10)  określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów; 

11)  określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej; 

12)  określenie godzin otwarcia składowiska odpadów; 

13)  określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

14)  określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów; 

15)  określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań, o których mowa w art. 117; 

16)  określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości 

wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów; 

17)  sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji; 

18)  inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru 

nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania. 

5. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów stanowi załącznik do decyzji zatwierdzającej 

instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. 

6. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany posiadać instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej składowiska. 

7. Na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, organ o którym mowa w ust. 1, po 

zakończeniu fazy poeksploatacyjnej, wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji 

zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. 
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Art. 134. 

Właściwy organ, o którym mowa w art. 129 ust. 1, odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia 

instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, w przypadku gdy: 

1)   zarządzający składowiskiem odpadów nie posiada tytułu prawnego do dysponowania całą 

nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów wraz ze wszystkimi 

instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie 

obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną; 

2)   sposób prowadzenia składowiska odpadów jest sprzeczny z pozwoleniem na budowę; 

3)   sposób prowadzenia składowiska odpadów mógłby powodować zagrożenia dla życia, 

zdrowia ludzi lub dla środowiska; 

4)   kierownik składowiska odpadów nie posiada świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w 

zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów 

przetwarzania odpadów[.]  <;> 

<5) zarządzający składowiskiem odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą albo wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub 

członek zarządu zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej został skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub za 

przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 

6) wobec zarządzającego składowiskiem prawomocnie orzeczono karę pieniężną za 

przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary.> 

[Art. 168. 

Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 23 ust. 4, art. 31 ust. 1, 

art. 41 ust. 3 pkt 1 i ust. 6, art. 46, art. 47 ust. 1, 1a, 2, 4 i 7, art. 102b ust. 1 i 4, art. 102c ust. 

1, art. 129 ust. 1, art. 130, art. 131 ust. 4, art. 133, art. 134, art. 135 ust. 3 i 4, art. 144 ust. 3, 

art. 146 ust. 2 i 5, art. 148 ust. 1, 3 i 4, art. 151 ust. 8, art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 2, są 

zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.] 
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<Art. 168. 

Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 23 ust. 4, art. 31 

ust. 1, art. 41 ust. 3 pkt 1 i ust. 6, art. 46, art. 47 ust. 1, 1a, 2, 4 i 7, art. 48a ust. 10–13 

oraz 15, art. 102b ust. 1 i 4, art. 102c ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130,  art. 131 ust. 4, art. 

133, art. 134, art. 135 ust. 3 i 4, art. 144 ust. 3, art. 146 ust. 2 i 5, art. 148 ust. 1, 3 i 4, art. 

151 ust. 8, art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 2, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji 

rządowej.> 

Art. 174. 

1. Kto, transportując odpady, narusza wymagania, o których mowa w art. 24 ust. 1, podlega 

karze aresztu albo grzywny. 

[2. Tej samej karze podlega, kto, wykonując usługę transportu odpadów, wbrew przepisowi 

art. 24 ust. 4 nie dostarcza odpadów: 

1)   do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego tę usługę albo 

2)   do miejsca przeznaczenia odpadów, które zostało mu wskazane przez zlecającego tę 

usługę.] 

3. Tej samej karze podlega, kto, magazynując odpady, narusza wymagania, o których mowa 

w art. 25. 

Art. 194. 

1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: 

1)   zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, o której 

mowa w art. 5, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, 

substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji 

niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów 

niebezpiecznych; 

2)   mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów 

niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie 

substancji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, lub mieszanie tych odpadów, wbrew 

warunkom, o których mowa w art. 21 ust. 2; 

3)   zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2; 

[4)   zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub 

gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, 
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zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów, o którym mowa w art. 41;] 

<4) nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń wbrew obowiązkowi, o którym mowa w 

art. 48a ust. 11, lub niezłożenie wniosku o zmianę formy lub wysokości 

zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a ust. 8.> 

5)   prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego 

wpisu do rejestru; 

5a)   nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z 

prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63; 

6)   dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o 

którym mowa w art. 93; 

7)   rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami 

lub przedmiotami, o którym mowa w art. 122 ust. 3; 

8)   wydobywanie odpadów, niezgodnie z przepisami, o których mowa w art. 143 ust. 2 i art. 

144. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy za naruszenie może być ustalona opłata 

podwyższona, o której mowa w art. 293 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska. 

3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej 

niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 

<4. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za zbieranie odpadów lub 

przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41. 

Kara wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 

5. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za gospodarowanie odpadami 

niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 41. Kara wynosi nie 

mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 

6. Wysokość kar, o których mowa w ust. 4 i 5, oblicza się uwzględniając w szczególności 

ilość lub właściwości odpadów, w tym możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi lub 

środowiska, oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy. 

7. Sposób obliczania wysokości kary, o której mowa w ust. 4, jest określony w załączniku 

nr 6 do ustawy.> 
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<Art. 194a. 

Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ust. 4 i 5, wymierza się w 

wysokości dwukrotności kwoty określonej w art. 194 ust. 4 lub 5, w przypadku gdy 

wymierza się ją po raz drugi lub kolejny. 

 

Art. 194b. 

1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za niedostarczanie odpadów przez 

transportującego odpady, wbrew przepisom art. 24 ust. 4, do:  

1) posiadacza odpadów, 

2) miejsca przeznaczenia odpadów 

– wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 

100 000 zł.> 

 

<Załącznik nr 6 

Sposób obliczania administracyjnej kary pieniężnej 

 

1. Wysokość administracyjnej kary pieniężnej oblicza się zgodnie z następującym 

wzorem: 

K = O x S, gdzie: 

 

K – oznacza wysokość administracyjnej kary pieniężnej, 

O – oznacza domyślną objętość bryły zgromadzonych odpadów [m3] obliczoną z 

uwzględnieniem długości, szerokości i wysokości bryły zgromadzonych odpadów, 

przy czym długość i szerokość bryły zgromadzonych odpadów stanowią boki 

prostokąta, które są styczne do podstawy bryły nagromadzonych odpadów, 

natomiast wysokość mierzona jest w najwyższym punkcie bryły, 

S – oznacza stawkę za 1 [m3] zgromadzonych odpadów, gdzie: 

1) za odpady niebezpieczne stawka wynosi 600 zł; 

2) za odpady inne niż niebezpieczne i obojętne stawka wynosi 300 zł; 
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3) za odpady obojętne spełniające wymagania dotyczące dopuszczenia odpadów 

obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 118, stawka wynosi 100 zł. 

2. W przypadku braku wyników badań potwierdzających spełnienie wymagań 

dotyczących dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku 

odpadów obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118, 

przez odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się stawkę 300 zł. 

3. W przypadku braku odpadów, które były zbierane lub przetwarzane bez 

wymaganego zezwolenia, współczynnik „O”, o którym mowa w ust. 1, ustala się na 

podstawie dokumentów ewidencji odpadów lub innych dowodów stwierdzających 

ilość odpadów, w stosunku do których stwierdzono naruszenie, przy czym stosuje się 

przelicznik masy odpadów wyrażonej w Mg na ich objętość wyrażoną w [m3] 

wynosi 1.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1204, z późn. zm.) 

Art. 23. 

 1. W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż 

Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia. 

2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane na podstawie: 

1)   rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   art. 269 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519, 785 i 898), w zakresie zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej; 

3)   zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym; 

4)   polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli; 
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5)   zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy 

Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej; 

6)   
(6)

 zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia 

życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych 

rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska, o którym mowa w art. 60 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646); 

7)   wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie 

działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie: 

1)   kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

2)   oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych 

zastosowanych w obiekcie budowlanym; 

3)   oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym; 

4)   ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 

269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

5)   rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej; 

6)   rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń; 

7)   wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz 

okoliczności jego rozprzestrzenienia się; 

8)   zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i 

formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład; 

9)   
(7)

 postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami 

cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881, z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 1567), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami 

ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od 

nich uzależnionymi[.] <;> 
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<10) oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków 

ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie 

odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów.> 

4. Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy 

upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby 

upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

6. Strażacy, o których mowa w ust. 4, w przypadku naruszenia: 

1)   przepisów przeciwpożarowych lub 

2)   przepisów art. 250 ust. 1, 4, 5, 8 i 9, art. 251 ust. 1, 5-8, art. 252 ust. 1, art. 253 ust. 1, art. 

254 ust. 1, art. 255 ust. 1 i 2, art. 256-258, art. 261 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2-5, art. 261a 

ust. 1 i 2, art. 262, art. 263 lub art. 264 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej lub prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej 

-   mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. 

7. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane po doręczeniu 

kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7 

dni, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, przynajmniej na 3 dni - przed 

terminem ich rozpoczęcia. Upoważnienie może być doręczone kontrolowanemu w chwili 

przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli: 

1)   powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania 

zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru, lub 

poważnej awarii przemysłowej; 

2)   przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych jest niezbędne w celu dokonania 

ustaleń w zakresie określonym w ust. 3 pkt 7 i 8. 

8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać: 

1)   określenie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   oznaczenie organu przeprowadzającego czynności kontrolno-rozpoznawcze; 
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3)   datę i miejsce wystawienia; 

4)   imię i nazwisko, określenie stanowiska służbowego strażaka upoważnionego do 

przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz numer jego legitymacji 

służbowej; 

5)   imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości innej osoby 

upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

6)   oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca ich 

przeprowadzenia; 

7)   informacje o zakresie przedmiotowym czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

8)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

9)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

10)  pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

9. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych upoważnieni do 

przeprowadzania tych czynności, zwani dalej "kontrolującymi", okazują kontrolowanemu: 

strażak - legitymację służbową, a inna osoba - dokument tożsamości. 

10. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności 

kontrolno-rozpoznawczych, a w tym: 

1)   udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych 

czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej; 

2)   umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku 

do których mają być przeprowadzone czynności; 

3)   zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności; 

4)   umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów; 

5)   zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i 

miejsce do przechowywania dokumentów; 

6)   udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności. 

11. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią 

one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są: 

1)   
(8)

 komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo 

przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 
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Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż 

Marszałkowska lub Straż Graniczna; 

2)   obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe 

korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych. 

12. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego 

przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o 

ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w 

regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego. 

13. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący 

sporządza protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez 

niego upoważniona. 

14. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do 

protokołu przed jego podpisaniem. 

15. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę, o której mowa 

w ust. 14, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole. 

[16. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo 

komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Kopię protokołu 

kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.] 

<16. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu 

miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. 

Kopię protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego 

upoważnionej, a także – w przypadku gdy kontrola dotyczyła działalności 

polegającej na gospodarowaniu odpadami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach – właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska.> 

17. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

3)   warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione do 

przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

4)   zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie upoważniania 

strażaków do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 
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5)   sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych 

oraz wzory zestawień tych wyników. 

Rozporządzenie powinno umożliwiać właściwą realizację czynności kontrolno-

rozpoznawczych oraz ich dokumentację. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260, z późn. zm.) 

Art. 129. 

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego 

kontrolowanie należą do zadań Policji. 

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony 

do: 

1)   legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu 

korzystania z drogi lub używania pojazdu; 

2)   
(116)

 sprawdzania wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz zezwolenia, 

o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami; 

2
1
)  

(117)
 weryfikacji danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu w centralnej 

ewidencji pojazdów; 

2a)  żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o którym 

mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim 

kierującej; 

2b)   sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego 

zezwolenia; 

3)   żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do 

której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu 

ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu; 

4)   sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi 

pojazdu znajdującego się na drodze; 



- 40 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5)   sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i 

czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku; 

6)   zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających 

uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy w 

przypadkach przewidzianych w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (EWG) nr 

3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w 

transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 

09.10.1998, str. 1) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 2135/98 z dnia 24 

września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 

urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę nr 

88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i Rady (EWG) 

nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1); 

7)   wydawania poleceń: 

a)  osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego 

bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi, 

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 

8)   uniemożliwienia: 

a)  kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu 

alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 

b)  korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają 

bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają 

wymagania ochrony środowiska, 

c)   korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim, 

jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, 

d)  kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów 

uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; 

9)   używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, 

określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań 

ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego; 

9a)  używania urządzeń rejestrujących; 
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10)  usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 

1-3; 

11)  kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z 

tym przewozem; 

<11a) kontroli transportu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach oraz wymagań związanych z tym transportem; 

11b) zrywania plomb celem fizycznej kontroli przewożonych odpadów;> 

12)  używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do 

wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu; 

13)  występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia 

kierującego pojazdem; 

13a)   występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby posiadającej 

pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający kwalifikacje, jeżeli 

istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby; 

14)   pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych 

zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3. 

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu 

przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw 

obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów 

dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych 

zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz do innych osób 

korzystających z tych przywilejów i immunitetów. 

4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę 

wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie 

ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia 

policjantów określone w ust. 2. 

4a. 
(118)

 Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży 

Granicznej lub funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którym przysługują 

uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1. 
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Funkcjonariuszom Straży Granicznej przysługuje także uprawnienie, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 6, w zakresie dotyczącym dokumentów stwierdzających uprawnienie do 

używania pojazdu. 

4b. Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pojazdu, jeżeli: 

1)   pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po 

użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma możliwości 

zabezpieczenia pojazdu w inny sposób; 

2)   pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 

uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu, dokumentu 

stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia; 

3)   stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 

uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska; 

4)   kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo wypisu z 

tego zezwolenia[.] <,> 

<5) stwierdzono naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.> 

5. (uchylony). 

Art. 129a. 

1. Kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem: 

1)   który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym, 

2)   w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności 

środka działającego podobnie do alkoholu, 

3)   który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia 

przy użyciu: 

a)  przyrządów kontrolno-pomiarowych, 

b)  przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń 

rejestrujących, 

4)   który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego 

bezpieczeństwa, 
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5)   który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych <,> 

<6) który wykonuje transport odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach > 

- należy również do Inspekcji Transportu Drogowego. 

2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują uprawnienia określone w art. 

129 ust. 1 i 2, w tym również wobec właściciela lub posiadacza pojazdu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

799) 

<Art. 183c. 

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli 

instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania 

odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa 

w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w 

postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.  

2. Właściwy organ występuje do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli  i przekazuje mu kopię 

niezbędnej dokumentacji, w szczególności wniosku, o którym mowa w art. 184 ust. 1, 

oraz operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wraz z postanowieniem, o którym mowa w art. 

42 ust. 4c tej ustawy. 

3. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, po przeprowadzeniu 

kontroli, wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w 

przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o 
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którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. Na postanowienie 

nie służy zażalenie. 

4. W przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w 

przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa 

w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wraz z 

postanowieniem, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy, właściwy organ 

odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

5. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, z późn. 

zm.) dotyczące czynności kontrolno-rozpoznawczych. 

6. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu 

przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów 

uwzględniających przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów 

niepalnych.> 

Art. 184. 

1. Pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183b, art. 189, art. 191a i art. 217, na wniosek 

prowadzącego instalację. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać: 

1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

1a)  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności 

poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji 

zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b; 

2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

3)   informację o tytule prawnym do instalacji; 

4)   informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 

charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 

5)   ocenę stanu technicznego instalacji; 
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6)   informację o rodzaju prowadzonej działalności; 

7)   opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 

8)   blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań 

ochrony środowiska; 

9)   informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 

10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w 

trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, 

w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; 

10a)  warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment 

zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji; 

11)  informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach 

odbiegających od normalnych; 

12)  informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; 

13)  wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było 

wymagane; 

14)  zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla 

instalacji; 

15)  proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na 

celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w 

okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia 

tych działań; 

[16)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu 

widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania 

wielkości emisji;] 

<16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z 

punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub 

ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w 

przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów;> 
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17)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej 

części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest 

przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 

17a)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na 

określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania 

czasu tej eksploatacji; 

17b)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 

191a; 

18)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 

2a. Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o 

których mowa w ust. 2 pkt 11-15. 

2b. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 

1 pkt 4, zawiera dodatkowo: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem 

ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 

3)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w 

ciągu roku; 

4)   wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

5)   opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

6)  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów. 

2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 

w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, wniosek 

o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o: 

1)   sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest 

eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności); 

2)   numerze REGON prowadzącego instalację; 
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3)   nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; 

4)   rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla 

których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy 

emisyjne; 

5)   rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z 

uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 

146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne; 

6)   obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych; 

7)   dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - 

dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 

2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.; 

8)   przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz 

przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach. 

2d. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 

w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego 

czas użytkowania liczony jako średnia krocząca: 

1)   z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 

2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 

grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - 

wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie 

do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej 

niż 1000 godzin w ciągu roku, 

2)   z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 

r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., 

oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin 

w ciągu roku 

- do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego 

czasu użytkowania. 

2e. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 
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w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, 

prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania: 

1)   decyzji w sprawie wydania i zmiany pozwolenia - przez okres, na jaki zostało wydane 

pozwolenie; 

2)   informacji lub dokumentów dotyczących: 

a)  wyników pomiarów wielkości emisji, umożliwiających ocenę dotrzymywania standardów 

emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 

3, 

b)  przypadków niedotrzymania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w 

przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz działań podjętych w celu 

przywrócenia zgodności z tymi standardami, 

c)  rodzaju i ilości paliw wykorzystywanych w tym źródle, 

d)  potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych ograniczających emisję, 

zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów emisyjnych określonych dla tego 

źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, oraz przypadków każdej 

niesprawności i awarii urządzeń ochronnych, 

e)  czasu użytkowania źródła spalania paliw - w przypadku gdy jest to źródło, o którym mowa 

w ust. 2d 

- przez 6 lat po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą. 

2f. Decyzje, informacje lub dokumenty, o których mowa w ust. 2e, prowadzący instalację 

udostępnia organowi właściwemu do wydania pozwolenia na każde żądanie. 

2g. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie dotyczy decyzji, 

informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 2e, nie stosuje się art. 19 ust. 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. W takim przypadku organ właściwy do wydania pozwolenia wzywa 

prowadzącego instalację do przekazania mu tych decyzji, informacji lub dokumentów. 

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w 

sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o 

których mowa w art. 143. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 
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1)   dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie 

prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 

2)   (uchylony); 

3)   streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

4)   (uchylony)[.] <;> 

<5) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na 

podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);  

6) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach; 

7) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: 

a) za przestępstwa przeciwko środowisku, 

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub 

członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za  przestępstwa, o których mowa 

w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) – w 

przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.> 

4a. Do wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków należy 

dołączyć informacje oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4b. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

należy dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 

5. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i art. 

221. 

Art. 186. 

1. 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 
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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; 

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 

instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony 

środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji[.] <;> 

<8) prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek 

zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą 

prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej został 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku; 

9) wobec prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prawomocnie orzeczono karę 

pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703); 

10) prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek 

zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą 

prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej został 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 163, 

art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny.> 
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2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odmowy przedłużenia pozwolenia dla 

prowadzącego zakład recyklingu statków. 

 

Art. 187. 

1. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną 

środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w 

znacznych rozmiarach, w pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, może 

być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w 

środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

1a. Ustanawiając zabezpieczenie roszczeń, organ ochrony środowiska, o którym mowa w art. 

376 pkt 2 i 2b, właściwy do wydania pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4, uzgadnia wysokość tego zabezpieczenia z regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska. 

1b. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1a, następuje w formie postanowienia, na które służy 

zażalenie. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. 

3. Zabezpieczenie w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany 

przez organ wydający pozwolenie, a zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 

polisy ubezpieczeniowej jest składane do organu wydającego pozwolenie. 

4. Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie 

wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w wyniku niewywiązania się przez 

podmiot z obowiązków określonych w pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania na rzecz organu 

wydającego pozwolenie. 

<4a. W pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów ustanawia się zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach.> 

5. Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając rodzaj i skalę działalności 

prowadzonej w instalacjach oraz związane z tym prawdopodobieństwo wystąpienia i 

rozmiary potencjalnych szkód w środowisku oraz kierując się potrzebą zapewnienia 
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pokrycia kosztów działań naprawczych w przypadku wystąpienia szkody w środowisku, 

może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji, w których zabezpieczenie, o 

którym mowa w ust. 1, powinno zostać ustanowione. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo 

wystąpienia i rozmiary potencjalnych szkód w środowisku oraz kierując się potrzebą 

zapewnienia pokrycia kosztów działań naprawczych w przypadku wystąpienia szkody w 

środowisku, może określić, w drodze rozporządzenia, sposoby określania wysokości 

zabezpieczenia roszczeń, w zależności od rodzaju prowadzonej przez podmiot 

korzystający ze środowiska działalności, wielkości produkcji i parametrów technicznych 

instalacji. 

Art. 188. 

1. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, z wyjątkiem 

pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony. Na wniosek 

prowadzącego instalację pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony. 

1a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla prowadzącego zakład recyklingu statków oraz 

pozwolenie zintegrowane dla prowadzącego zakład recyklingu statków wydaje się na czas 

oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. 

1b. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1a, mogą być przedłużone na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż kolejne 5 lat. 

2. Pozwolenie określa: 

1)   rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania 

zanieczyszczeniom; 

2)   wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie 

większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych 

wariantów funkcjonowania; 

3)  maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie 

warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku 

rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę 

instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania 

instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich 

przypadkach; 

4)   jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska: 
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a)  wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji, 

b)  dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania 

czasu tej eksploatacji; 

5)   źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii; 

6)   termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a; 

6a)  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności 

poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji 

zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 183b; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony). 

2a. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o których mowa w ust. 2 

pkt 2 i 3. 

2b. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa dodatkowo: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem 

ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 

3)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w 

ciągu roku; 

4)   wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

5)   opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

6)   wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 

7)    informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach - w przypadku pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków[.] <;> 

<8) warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym 

mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.> 

3. Pozwolenie może określać, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony 

środowiska: 

1)   sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji; 
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2)   wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń; 

3)   wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu 

zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, 

na który jest wydane pozwolenie - również termin realizacji tych działań; 

4)   rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorąc pod uwagę 

wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1-5; 

5)   zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i 

ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, 

o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1; 

6)   sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do 

monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane; 

7)   sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt 5, 

organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska. 

4. Eksploatacja instalacji jest dozwolona po wniesieniu zabezpieczenia, o ile zostało ono 

ustanowione. 

5. Dodatkowe wymagania dotyczące pozwolenia określają przepisy art. 211 i art. 224. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 

oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 738, 650 i 1039) 

 

 ZAŁĄCZNIK Nr 3  

  

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość 

kary 

pieniężnej w 

złotych 

1 2 3 

1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA 



- 55 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 

1.1. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

lub bez wymaganej licencji 

8000 

1.1a. Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w 

łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których 

został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z 

art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 - za każdy kolejny 

ponadliczbowy wypis 

500 

1.2. Wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem 

niewpisanym do licencji z wyłączeniem sytuacji gdy 

wykonujący transport drogowy taksówką wystąpił o nową 

licencję 

2000 

1.3. Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego 

zaświadczenia 

8000 

1.4. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w 

postaci elektronicznej, organowi, który udzielił zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, 

zmiany danych, o których mowa w art. 7a i art. 8, w 

wymaganym terminie 

800 

1.5. Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli 

w całości lub w części 

10 000 

1.6. Nieprzechowywanie lub przechowywanie niekompletnych 

dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa w 

art. 16a i art. 33a, przez podmioty wymienione w tym przepisie 

10 000 

1.7. Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości przewiezionych 

rzeczy 

8000 

1.8. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w 

postaci elektronicznej, organowi, który wydał zaświadczenia na 

wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne, zmiany 

800 
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danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 

2. NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU 

DROGOWEGO OSÓB 

2.1. Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego 

zezwolenia, bez wymaganego zaświadczenia na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzenia 

zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym 

8000 

2.2. Wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków 

określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu 

zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym 

dotyczących: 

  

2.2.1. - dni 2000 

2.2.2. - godzin odjazdu i przyjazdu 500 

2.2.3. - ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków 3000 

2.3. Wykonywanie przewozu regularnego bez obowiązującego 

rozkładu jazdy 

2000 

2.4. Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż 

autobus 

5000 

2.5. Wykonywanie przewozu autobusem, który:   

2.5.1. - nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze 

względu na rodzaj wykonywanego przewozu regularnego 

5000 

2.5.2. - nie spełnia wymagań w zakresie wyposażenia i oznakowania w 

związku z przewozem określonej kategorii pasażerów 

2000 

2.6. Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem 

wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat 

podanym do publicznej wiadomości 

2000 

2.7. Niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia 

opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu z wyłączeniem 

taksówki 

2000 

2.8. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w 800 
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postaci elektronicznej, organowi, który udzielił zezwolenia, 

zmiany danych, o których mowa w art. 22b, w wymaganym 

terminie 

2.9. Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym 

transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie 

do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z 

naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 

8000 

2.10. Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem 

niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 

18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 

18 ust. 4b 

8000 

2.11. Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego 

okresy prowadzenia pojazdu 

2000 

3. NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU 

MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH I PRZEWOZÓW 

KABOTAŻOWYCH 

3.1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez 

posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia 

10 000 

3.2. Niewypełnienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub niewłaściwie wypełnienie wymaganego przy 

międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy zezwolenia 

8000 

3.3. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego 

niezgodnie z przepisami ustawy, umową międzynarodową lub 

warunkami określonymi w zezwoleniu 

8000 

3.4. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego:   

3.4.1. - bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego 

spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów 

bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 

wymaganego odpowiednio do posiadanego zezwolenia 

8000 

3.4.2. - pojazdem niespełniającym warunków określonych w 

certyfikacie potwierdzającym spełnienie przez pojazd 

8000 
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odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków 

dopuszczenia do ruchu 

3.5. Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 

10 000 

3.6. Wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z warunkami 

określonymi dla tego przewozu 

10 000 

3.7. Zlecenie przewozu drogowego zagranicznemu podmiotowi 

nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na transport 

kabotażowy 

10 000 

3.8. Zlecenie przewozu rzeczy pojazdem nienormatywnym 

podmiotowi nieposiadającemu wymaganego zezwolenia 

8000 

3.9. Umieszczanie w liście przewozowym i innych dokumentach 

danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym 

8000 

4. NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW 

4.1. Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego odpadów, w 

sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane zezwolenie 

3000 

4.2. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż 

niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego 

wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach 

2000 

4.3. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych 

przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do 

rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach 

6000 

4.4. Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 

wymaganego zezwolenia 

6000 

4.5. Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 

wymaganego zezwolenia 

10 000 

4.6. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego 

zezwolenia 

6000 
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<4.7. Wykonywanie przewozu drogowego przez transportującego 

odpady bez dokumentu potwierdzającego rodzaj 

transportowanych odpadów, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach  

10 000  

4.8. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez 

transportującego odpady bez oznakowania środków transportu, 

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 

7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

10 000  

4.9. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez 

transportującego odpady w sposób umożliwiający kontakt 

odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne 

10 000  

4.10. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez 

transportującego odpady w sposób umożliwiający mieszanie 

poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień 

zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do 

przetwarzania w tym samym procesie 

10 000  

4.11. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez 

transportującego odpady w sposób umożliwiający 

rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu oraz 

nieograniczający do minimum uciążliwość zapachową 

10 000  

4.12. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez 

transportującego odpady w sposób nieograniczający 

oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli 

mogą one spowodować negatywne oddziaływanie 

transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie 

ludzi  

10 000  

4.13. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez 

transportującego odpady w sposób niezabezpieczający przed 

przemieszczaniem i przewracaniem się pojemników lub worków 

10 000 > 

5. NARUSZENIE PRZEPISÓW O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, 

OBOWIĄZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKU 

5.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia 

pojazdu: 

  

5.1.1. - o czas powyżej 15 minut do jednej godziny 100 

5.1.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 200 

5.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez 

przerwy: 
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5.2.1. - o czas powyżej 15 minut do 30 minut 150 

5.2.2. - za każde następne rozpoczęte 30 minut 200 

5.3. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku:   

5.3.1. - o czas powyżej 15 minut do jednej godziny 100 

5.3.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 200 

5.4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku:   

5.4.1. - o czas do jednej godziny 50 

5.4.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 

5.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:   

5.5.1. - o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin 50 

5.5.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 

5.6. Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu 

dwóch kolejnych tygodni: 

  

5.6.1. - o czas powyżej jednej godziny do czterech godzin 100 

5.6.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 150 

6. NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU URZĄDZEŃ 

REJESTRUJĄCYCH LUB CYFROWYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH 

SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY I POSTOJU 

6.1. Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w urządzenie rejestrujące 

(tachograf) 

6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w 

urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące 

3000 

6.1.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 

urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które 

nie rejestruje wszystkich wymaganych elementów 

2000 

6.1.3. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 

urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które 

nie rejestruje równolegle danych dotyczących okresów aktywności 

kierowców prowadzących pojazd 

1000 

6.1.4. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 

urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez 

1000 
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wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub 

kalibracji 

6.1.5. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem 

wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę 

nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy 

1000 

6.1.6. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, 

nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku 

uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania 

- za każdy brakujący wydruk 

100 

6.2. Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie urządzenia 

rejestrującego 

6.2.1. Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub 

cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie 

kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności 

kierowcy i przebytej drogi 

5000 

6.3. Naruszenie zasad i warunków używania urządzenia rejestrującego lub cyfrowego 

urządzenia rejestrującego 

6.3.1. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-

godzinnego okresu - za każdy dzień 

200 

nie więcej 

niż 2000 

6.3.2. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub 

nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego - za 

każdą wykresówkę 

100 

nie więcej 

niż 2000 

6.3.3. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w 

stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych - za każdą 

wykresówkę 

300 

6.3.4. Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku 

kierowców 

3000 

6.3.5. Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców 1000 

6.3.6. Brak w okazanej wykresówce przepisowych wpisów: 

1. imienia lub nazwiska kierowcy 

50 za brak 

każdej 
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2. numeru rejestracyjnego pojazdu 

3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki 

4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki 

5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania 

pojazdu 

6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania 

pojazdu 

danej 

6.3.7. Nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, 

danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu 

potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu - za każdy dzień 

500 

6.3.8. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, która 

nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy - 

za każdą wykresówkę 

300 

6.3.9. Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych 

danych o okresach aktywności kierowcy - za każdy dzień 

300 

6.3.10. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, na 

której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia 

urządzenia rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub 

półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej 

drogi - za każdą wykresówkę 

1000 

nie więcej 

niż 5000 

6.3.11. Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy - za 

każdego kierowcę 

500 

6.3.12. Naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia 

rejestrującego - za każdy pojazd 

500 

6.3.13. Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych 

wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, 

przechowywanych w przedsiębiorstwie - za każdy dzień 

300 

6.3.14. Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu 

rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa 

5000 
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7. NARUSZENIE PRZEPISÓW O UŻYWANIU INNYCH URZĄDZEŃ 

POMIAROWO-KONTROLNYCH 

7.1. Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych 

zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu 

drogowego taksówką 

1000 

8. NARUSZENIE INNYCH PRZEPISÓW   

8.1. Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez 

przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia 

6000 

8.2. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa 

w art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 

kierowców: 

  

  1. do 2 godzin 100 

  2. powyżej 2 do 10 godzin 300 

  3. powyżej 10 godzin 500 

8.3. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 26d 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 

1000 

8.4. Nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 

300 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) 

 

ZAŁĄCZNIK   

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

 

Część 

 

 Przedmiot opłaty skarbowej 

 

 Stawka 

 

 Zwolnienia 

 

1  2  3  4 
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(część I-II 

pominięto) 

   

 (ust. 1-38 pominięto)   

 

 

 [39. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów ustawy o 

międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów: 

  

 

  

 

 

 

 1) na obrót odpadami z zagranicą, 

obejmujący wielokrotne 

przemieszczanie odpadów 

 1411 zł 

 

  

 

 

 

 2) na obrót odpadami z zagranicą 

obejmujący jednokrotne 

przemieszczenie odpadów 

 708 zł 

 

  

 

 

 

 3) od zezwoleń wstępnych  2000 zł] 

 

  

 

 <39. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 czerwca 2007 r. o 

międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 296 i …): 

1) na obrót odpadami z 

zagranicą, obejmujący 

jednokrotne i wielokrotne 

przemieszczanie odpadów 

2) od zezwoleń wstępnych 

14000 zł 

 

2000 zł> 

 

 (ust. 40-46 pominięto)   

(część IV 

pominięto) 
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 U S T A W A   z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 296) 

 

Art. 5. 

 1. Przed wydaniem zezwolenia na przywóz odpadów na teren kraju Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska: 

1)   występuje z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczącej przestrzegania przez 

prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przepisów 

o ochronie środowiska - do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego 

ze względu na miejsce prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem 

odpadami, albo, jeżeli odbiorca odpadów nie będzie prowadził ich odzysku lub 

unieszkodliwiania, właściwego ze względu na jego miejsce siedziby albo zamieszkania; 

2)   może wystąpić z wnioskiem o informację dotyczącą zgodności działalności prowadzonej 

przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej 

działalności, w tym, w szczególności z przepisami o ochronie środowiska - do organu 

właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów[.]  <;> 

<3) występuje z wnioskiem do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej o przedstawienie informacji dotyczącej przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej w instalacji odzysku odpadów, w tym w 

miejscach magazynowania odpadów przed poddaniem ich procesom odzysku; w 

przypadku odpadów niepalnych przepisu nie stosuje się.> 

2. Organy, do których zwrócono się o przedstawienie informacji, są obowiązane przedstawić 

je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o 

informację. 

3. Organy, do których zwrócono się z wnioskiem o przedstawienie informacji, w 

informacjach tych zwracają uwagę w szczególności na przypadki wcześniejszego 

stosowania działań administracyjnych lub karnych w stosunku do odbiorcy odpadów z 

tytułu naruszenia przepisów o ochronie środowiska i innych przepisów dotyczących 

prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, a także przypadki 

stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących międzynarodowego przemieszczania 

odpadów. 
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Art. 6. 

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w zezwoleniach, o których mowa w art. 4: 

1)   zgłaszającego; 

2)   odbiorcę lub odbiorców odpadów; 

3)   przewoźnika lub przewoźników odpadów; 

4)   rodzaj oraz ilość odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego przemieszczania 

odpadów; 

5)   okres ważności, na jaki zezwolenie jest udzielone; 

6)   rodzaj transportu i trasę przewozu odpadów, w tym miejsca przekraczania granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

[7)   miejsce prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które są 

przedmiotem międzynarodowego przemieszczania odpadów.] 

<7) miejsce prowadzenia procesów odzysku odpadów, które są przedmiotem 

międzynarodowego przemieszczania odpadów.> 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zezwoleniach, o których mowa w art. 4 pkt 1, 

określa także: 

[1)   warunki dotyczące sposobu prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwienia 

odpadów na terenie kraju;] 

<1) warunki dotyczące sposobu prowadzenia procesów odzysku odpadów na terenie 

kraju;> 

<1a) warunki dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów powstających w wyniku 

odzysku odpadów na terenie kraju;> 

2)   sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków. 

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może dodatkowo uzależnić wydanie zezwolenia, o 

którym mowa w art. 4 pkt 1, od określonej przez niego wielkości odzysku odpadów 

krajowych w danej instalacji. 

4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska żąda, przed wydaniem zezwolenia na przywóz albo 

na wywóz odpadów, dostarczenia przez odbiorcę odpadów: 

1)   zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów lub pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
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2)   kopii pozwoleń na emisję dotyczących instalacji, w której odpady miałyby być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwieniu; 

3)   (uchylony); 

4)   zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do właściwego rejestru Krajowego Rejestru 

Sądowego lub zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej[.]  <;> 

<6) informacji na temat ilości i sposobu zagospodarowania odpadów wytwarzanych w 

związku z przetwarzaniem odpadów przywiezionych na podstawie zezwolenia, o 

którym mowa w art. 4 pkt 1.> 

4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. W przypadku gdy nastąpiły zmiany elementów zezwolenia, o których mowa w ust. 1, z 

wyjątkiem zmiany przewoźnika lub przewoźników uczestniczących w międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów, konieczne jest dokonanie nowego zgłoszenia. W przypadku 

zmiany dotyczącej przewoźnika lub przewoźników odpadów wydane zezwolenie zmienia 

się, w drodze decyzji zmieniającej, na wniosek zgłaszającego. 

 

Art. 7. 

1. Kopie zezwoleń, o których mowa w art. 4, Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Głównemu Policji oraz 

odpowiednio Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Prezesowi Urzędu 

Transportu Kolejowego, właściwym organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu 

odpadów. 

[2. Kopie zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na teren kraju Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje także, właściwym ze względu na miejsce 

prowadzenia procesu przetwarzania odpadów, marszałkowi województwa, 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, oraz wójtowi, burmistrzowi lub 
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prezydentowi miasta, a także organowi właściwemu do wydania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów.] 

<2. Kopie zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na teren kraju Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje także właściwym ze 

względu na miejsce prowadzenia procesu przetwarzania odpadów marszałkowi 

województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, komendantowi 

powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także organowi właściwemu do wydania 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów.> 

3. Kopie zezwolenia na wywóz odpadów za granicę z terenu kraju Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska niezwłocznie przekazuje także, właściwym ze względu na miejsce 

wytworzenia odpadów, albo, jeżeli zgłaszającym w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

nr 1013/2006 jest posiadacz odpadów niebędący ich wytwórcą, właściwym ze względu na 

miejsce prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, marszałkowi 

województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

 

[Art. 11. 

Kierując się potrzebą ochrony środowiska, w tym szczególnie życia i zdrowia ludzi, minister 

właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, których 

przywóz w celu unieszkodliwiania w procesach określonych jako D1 do D15 w dyrektywie 

2006/12/WE jest zabroniony.] 

<Art. 11. 

Zakazuje się przywozu na teren kraju odpadów w celu unieszkodliwiania w procesach 

określonych jako D1 do D15 w załączniku I do 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, Dz. Urz. UE L 365 z 

19.12.2014, str. 89, Dz. Urz. UE L 21 z 28.01.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 184 z 

11.07.2015, str. 13, Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str.1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 

14.06.2018, str. 109).> 
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<Art. 11b. 

Zakazuje się przywozu na teren kraju zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów 

pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych.> 

 

Art. 14. 

1. Zezwolenie wstępne wydaje się na wniosek, który powinien zawierać: 

1)   oznaczenie wnioskodawcy; 

2)   określenie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku wyszczególnionych w 

załączniku III, IV i IVA do rozporządzenia nr 1013/2006; w przypadku gdy określenie 

rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla 

ludzi lub środowiska, właściwy organ wzywa wnioskodawcę do podania podstawowego 

składu chemicznego i właściwości odpadów; 

3)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do przywozu na teren 

kraju, które mają być poddawane odzyskowi w okresie roku, oraz całkowitej ilości 

poszczególnych rodzajów odpadów poddawanych odzyskowi w okresie tego roku; 

4)   nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku; 

5)   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania przywożonych odpadów; 

6)   szczegółowy opis technologii odzysku odpadów, w tym symbol procesu odzysku; 

7)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie odzysku odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości 

posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 

8)   określenie czasu, na jaki ma być wydane zezwolenie. 

2. Do wniosku należy dołączyć kopie posiadanych przez wnioskodawcę pozwoleń na emisję z 

instalacji, w której odpady będą poddawane procesowi odzysku, oraz decyzji dotyczących 

gospodarowania odpadami. 

3. Po otrzymaniu wniosku, Główny Inspektor Ochrony Środowiska występuje o informację 

do: 

1)   właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, dotyczącą przestrzegania 

przepisów o ochronie środowiska przez wnioskodawcę w trakcie eksploatacji instalacji 

lub urządzeń służących do prowadzenia procesu odzysku; informacja sporządzana jest na 

podstawie wyników aktualnej kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora; 
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2)   organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku, dotyczącą przestrzegania warunków posiadanego zezwolenia[.]  <;> 

<3) właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, 

dotyczącą przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w 

instalacji odzysku odpadów, w tym w miejscach magazynowania odpadów przed 

poddaniem ich procesom odzysku; w przypadku odpadów niepalnych przepisu nie 

stosuje się.> 

4. Organy, o których mowa w ust. 3, przedstawiają informację niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie informacji. 

5. W zezwoleniu wstępnym określa się: 

1)   numer rejestracji instalacji - składający się z: 

a)  liter PL, 

b)  liczby składającej się z 4 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer instalacji, dla której 

wydano zezwolenie wstępne prowadzącemu instalację; 

2)   nazwę i adres siedziby prowadzącego instalację; 

3)   nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku; 

4)   opis technologii wykorzystywanych w instalacji odzysku dla odpadów, które mają być 

przemieszczone z zagranicy, w tym kod procesu odzysku; 

5)   rodzaje odpadów wyszczególnionych w załącznikach III, IV i IVA do rozporządzenia nr 

1013/2006, których dotyczy decyzja; jeżeli jest to niezbędne do sprecyzowania rodzaju 

odpadów, także ich podstawowy skład chemiczny; 

6)   łączną ilość odpadów, które mogą być przywiezione na teren kraju, celem odzysku w 

danej instalacji; 

7)   czas, na jaki wydano zezwolenie wstępne. 

 

[Art. 17. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów związanych z ochroną środowiska lub 

gospodarowaniem odpadami, a także naruszenia warunków określonych w zezwoleniu 

wstępnym lub warunków prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami 

określonych w innych decyzjach, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska cofa, w drodze decyzji, zezwolenie wstępne bez 

odszkodowania.] 
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<Art. 17. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów związanych z ochroną środowiska, 

gospodarowaniem odpadami lub ochroną przeciwpożarową, a także naruszenia 

warunków określonych w zezwoleniu wstępnym lub warunków prowadzenia 

działalności związanej z gospodarowaniem odpadami określonych w innych decyzjach, 

wydanych na podstawie odrębnych przepisów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

cofa, w drodze decyzji, zezwolenie wstępne bez odszkodowania.> 

 

Art. 33. 

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów, w drodze 

decyzji, karę pieniężną w wysokości od 30 000 do 150 000 zł, jeżeli ten, choćby 

nieumyślnie: 

1)   więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania; 

2)   przyjął większą ilość transportów niż była zgłoszona; 

3)   przyjął większą ilość odpadów niż było to określone w zezwoleniu; 

[4)   nie wypełnił obowiązku potwierdzenia otrzymania odpadów przez prowadzącego 

instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie 3 dni od ich odbioru; 

5)   nie wypełnił obowiązku potwierdzenia dokonania odzysku lub unieszkodliwienia przez 

prowadzącego instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie 30 dni od 

dokonania odzysku lub unieszkodliwienia, nie później jednak niż w terminie jednego roku 

kalendarzowego od dnia otrzymania odpadów;] 

<4) nie wypełnił obowiązku potwierdzenia otrzymania odpadów przez prowadzącego 

instalację odzysku w terminie 3 dni od ich odbioru; 

5) nie wypełnił obowiązku potwierdzenia dokonania odzysku przez prowadzącego 

instalację odzysku odpadów w terminie 30 dni od dokonania odzysku, nie później 

jednak niż w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia otrzymania odpadów;> 

6)   nie wypełnił obowiązku przechowywania dokumentów związanych ze zgłoszeniem 

przemieszczania odpadów przez okres 3 lat od daty pierwszej wysyłki. 

2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego odpady, w drodze 

decyzji, karę pieniężną w wysokości od 30 000 do 150 000 zł, jeżeli ten, choćby 

nieumyślnie: 

1)   więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania; 
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2)   dokonał wysyłki większej ilości transportów niż była zgłoszona; 

3)   dokonał wysyłki większej ilości odpadów niż było to określone w zezwoleniu; 

4)   dokonał wysyłki odpadów bez powiadomienia na trzy dni robocze przed transportem 

wszystkich zainteresowanych właściwych organów. 

3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na transportującego odpady, w drodze 

decyzji, karę pieniężną w wysokości od 20 000 do 60 000 zł, jeżeli ten, choćby 

nieumyślnie: 

1)   nie realizował przewozu ustaloną trasą przejazdu; 

2)   nie jest wskazany w zezwoleniu jako przewoźnik odpadów; 

3)   naruszył warunki dotyczące rodzaju opakowania odpadów; 

4)   dokonywał przewozu odpadów bez dołączenia do transportu wszystkich wymaganych 

dokumentów; 

5)   dokonywał przewozu odpadów z niewypełnionym prawidłowo lub niepodpisanym 

dokumentem przesyłania; 

6)   dokonał wymieszania podczas transportu odpadów objętych odrębnymi zgłoszeniami; 

7)   dokonywał przewozu odpadów wymienionych w załącznikach III, IIIA oraz IIIB bez 

informacji wymaganej na podstawie art. 18 rozporządzenia nr 1013/2006 lub gdy 

informacja nie została dołączona w formacie określonym w załączniku VII do 

rozporządzenia nr 1013/2006. 

 

 

 


