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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-73-10  
 

 
 Pani  

 Ewa Kopacz 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Szanowna Pani Marszałek 

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

 

 - o odpadach z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
Uprzejmie informuję Panią Marszałek, że przedkładany projekt ustawy 

zawiera przepisy techniczne i podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. O 
terminie notyfikacji Pani Marszałek zostanie poinformowana niezwłocznie po jej 
dokonaniu. 

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

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

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



 
 
 

TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 

TYTUŁ PROJEKTU PROJEKT USTAWY O ODPADACH 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANYCH 
AKTÓW PRAWNYCH 

Dyrektywa Rady z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (78/176/EWG) (Dz.U. L 54 z 
25.2.1978, str. 19, Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982, str. 1, Dz. Urz. WE L 32 z 03.02.1983, str. 28 i Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 
48) 

 

 
 
 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Jedn. 
red. Treść przepisu UE 

Koniec
zność 

wdroże
nia 
T/N 

Jedn. red. Treść przepisu/ów projektu 

Uzasadnienie 
uwzględnienia 

w projekcie 
przepisów poza 

minimalne 
wymogi prawa 

UE 
Art. 1 
ust. 1 
 

1. Celem niniejszej dyrektywy jest zapobieganie 
powstawaniu i stopniowe zmniejszanie, mające 
na celu całkowitą eliminację zanieczyszczeń 
spowodowanych przez odpady pochodzące z 
przemysłu ditlenku tytanu. 

N    

Art. 1 
ust. 2 

a) "zanieczyszczenie" oznacza bezpośrednie lub 
pośrednie wprowadzanie przez człowieka do 
środowiska wszelkich pozostałości z procesu 
wytwarzania ditlenku tytanu, którego wynikiem 
jest powodowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi, 
szkód w zasobach naturalnych i ekosystemach, 
zniszczeń infrastruktury lub zakłóceń innych, 

N  
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zgodnych z prawem sposobów korzystania z 
danego środowiska; 

 
b)"odpady" oznaczają: 
–wszelkie pozostałości z procesu wytwarzania 
ditlenku tytanu, które ich posiadacz usuwa lub 
jest zobowiązany usunąć na mocy istniejącego 
ustawodawstwa krajowego; 
–wszelkie pozostałości z procesu przetwarzania 
pozostałości, określonych w tiret pierwsze; 
 
 
 
 
 

 
c)"unieszkodliwianie" oznacza: 

–zbieranie, sortowanie, transport i przetwarzanie 
odpadów oraz ich składowanie i zwałowania na 
powierzchni ziemi lub pod ziemią, a także ich 
wtryskiwanie do gruntu; 
–ich odprowadzanie do wód powierzchniowych, 
wód gruntowych i morza oraz ich zatapianie w 
morzu, 
–procesy przekształcania, niezbędne do ich 
ponownego wykorzystania, odzysku lub 
recyklingu; 
 
 
 
 
 
d)"istniejące zakłady przemysłowe" oznacza 
zakłady przemysłowe już powstałe w dniu 
notyfikacji niniejszej dyrektywy; 
 
e)"nowe zakłady przemysłowe" oznacza zakłady 
przemysłowe będące w budowie w dniu wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy lub te, które zostały 

 
 
Art. 3 pkt 
49 POŚ 
 
Art. 3 ust. 
1 pkt 6) 
 
 
 
 
 
Art. 3 ust. 
1 pkt 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których 
posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia się 
jest obowiązany;  
 
 
 
 
 
 
 
 
unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to proces niebędący 
odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk 
substancji lub energii;  
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zbudowane po tej dacie. Rozbudowa istniejącego 
zakładu przemysłowego powodująca na jego 
terenie wzrost zdolności produkcyjnej ditlenku 
tytanu o ponad 15.000 ton lub więcej rocznie jest 
uważana za nowy zakład przemysłowy. 

Art. 2  
 

 

Państwa Członkowskie podejmują niezbędne 
środki w celu zapewnienia, że odpady są 
unieszkodliwiane bez narażania zdrowia ludzi i 
powodowania szkód w środowisku, w 
szczególności: 
–bez zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, 

roślin i zwierząt; 
–bez szkodliwego wpływu na piękno krajobrazu 

lub tereny wiejskie. 

T Art. 1, 16, 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i 
zdrowia ludzi przez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu 
na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikającego z wytwarzania odpadów 
i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków 
użytkowania zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania.  
 
Art. 16. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności 
gospodarka odpadami nie może:  
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub 
zwierząt;  
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;  
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc 
o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.  
Art. 17. Zakazuje się postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z 
przepisami o ochronie środowiska. 

 

Art. 3 Państwa Członkowskie podejmują właściwe 
środki wspierające zapobieganie powstawaniu, 
recykling i przetwarzanie odpadów, uzyskiwanie 
z nich surowców oraz wszelkie inne procesy 
ponownego użycia odpadów. 

T Art. 18, 
19 

Art. 18. Wprowadza się następującą hierarchię sposobów postępowania z 
odpadami:  
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;  
2) przygotowywanie do ponownego użycia;  
3) recykling;  
4) inne procesy odzysku;  
5) unieszkodliwianie.  
 
Art. 19. 1. Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować 
powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i 
prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz 
surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 
powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy 
wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.  
2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz 
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odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.  
3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejności na 
przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub 
poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn 
technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.  
4. Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na 
obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej 
odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych 
warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której 
powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku 
odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.  
5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o 
których mowa w ust. 3, posiadacz odpadów jest obowiązany 
unieszkodliwiać.  
6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których 
unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których 
mowa w ust. 3.  
7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio 
wysegregowano odpady nadające się do odzysku.  

Art. 4 
ust. 1 

1. Odprowadzanie, zatapianie, składowanie, 
zwałowanie oraz wtryskiwanie odpadów jest 
zakazane, chyba że wcześniej zostanie wydane 
zezwolenie przez właściwe władze Państwa 
Członkowskiego, na którego terytorium odpady 
powstają. Uprzednie zezwolenie wydawane jest 
przez właściwe władze Państwa 
Członkowskiego: 
–na którego terytorium odpady są 

odprowadzane, składowane, zwałowane 
albo wtryskiwane; 

–z którego terytorium są odprowadzane lub 
zatapiane. 

T Rozdział 
VI 
Art. 97-
100, art. 
41-43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 97. Zakazuje się unieszkodliwiania, polegającego na odprowadzaniu 
do morza, w tym lokowania na dnie morza, odpadów pochodzących z 
procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych 
odpadów.  
Art. 98. 1. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, ubiegający się o 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na unieszkodliwianiu 
tych odpadów przez ich składowanie, jest obowiązany do podania we 
wniosku o wydanie tego zezwolenia informacji dotyczących:  
1) właściwości fizycznych łącznie z określeniem postaci (stała, szlam, 
płynna lub gazowa) oraz właściwości chemicznych, biochemicznych i 
biologicznych odpadów;  
2) toksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów;  
3) akumulowania i biotransformacji składników odpadów w 
organizmach żywych lub osadach;  

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłodzone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 
Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 oraz Nr 232, poz. 1378). 
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4) podatności odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne 
oraz wzajemnego oddziaływania w danym środowisku z innymi 
substancjami organicznymi i nieorganicznymi;  
5) położenia geograficznego składowiska odpadów wraz z 
charakterystyką przyległych obszarów;  
6) sposobu opakowania oraz stosowanych sposobów ograniczania 
rozprzestrzeniania się odpadów;  
7) środków ostrożności podjętych w celu uniknięcia zanieczyszczenia 
środowiska.  
2. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku 
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów jest obowiązany do 
prowadzenia monitoringu składowisk oraz miejsc magazynowania tych 
odpadów.  
3. Marszałek województwa, biorąc pod uwagę stan środowiska oraz 
zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi, może, w drodze 
decyzji, zobowiązać posiadacza odpadów pochodzących z procesów 
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów do 
prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód 
oraz zwiększyć częstotliwość prowadzenia wszystkich badań.  
4. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 
wszczyna się z urzędu.  
Art. 99. 1. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów jest obowiązany w 
sprawozdaniu o wytwarzanych  
odpadach i o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w art. 75, 
zamieścić informację o ilości siarczanów lub chlorków w odpadach 
przypadających na Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu.  
2. W procesie siarczanowym wytwarzania dwutlenku tytanu ilość 
wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego 
dwutlenku tytanu nie może przekraczać 5,0 Mg siarczanów.  
Art. 100. 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 
rozporządzenia, odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku 
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być 
unieszkodliwiane przez ich składowanie, kierując się właściwościami 
odpadów oraz ich oddziaływaniem na środowisko w trakcie 
długotrwałego składowania.  
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, zakres, obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu 
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odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz 
z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, metody 
referencyjne badań i warunki prowadzenia monitoringu składowisk tych 
odpadów oraz miejsc ich magazynowania, kierując się właściwościami 
odpadów oraz ich oddziaływaniem na środowisko w trakcie 
długotrwałego składowania.  
 
Art. 41. 1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania 
odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.  
2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze 
względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.  
3. Organem właściwym jest:  
1) marszałek województwa:  
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko,  
b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w 
procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie 
przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub 
zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita 
pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,  
2) starosta – w pozostałych przypadkach  
 
– z zastrzeżeniem ust. 4.  
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. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w 
ust. 5, może być wydane, jeżeli wydający je organ byłby jednocześnie 
właściwy do wydania danego zezwolenia na zbieranie odpadów i 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  
7. Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów polegającego na 
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unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych wymaga zgody Głównego Inspektora 
Sanitarnego, o której mowa w art. 95 ust. 3.  
8. Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów 
oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  
9. Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu na zbieranie odpadów lub 
zezwoleniu na przetwarzanie odpadów rozumie się przez to również 
zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.  
10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 
1447, z późn. zm.1)). 
Art. 42. 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek 
posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:  
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada;  
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;  
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;  
4) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych 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) przewidywany okres 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;  
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) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada;  
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do 
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przetwarzania;  
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 oraz rodzaju magazynowanych odpadów 
oraz rodzaj magazynowanych 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 godzinnej 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) przewidywany okres 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;  
11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości 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;  
12)  informacje, o których mowa w art. 95 ust. 5 – 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;  
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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.  
4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 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, o ile jest wymagana.  
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.  
Art. 43. 1. W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się:  
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada;  
2) rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania;  
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;  
4) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych 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, zdrowia ludzi lub środowiska;  
7) wymagania wynikające z przepisów odrębnych;  
8) czas obowiązywania zezwolenia.  
2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się:  
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada;  
2) rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia 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 – 
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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;  
5) miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj 
magazynowanych 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. 4  - w przypadku instalacji 
lub urządzeń do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych; 
8) informacje wynikające z przepisów odrębnych;  
9) czas obowiązywania zezwolenia.  
3. Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest 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.  
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. 5 nie stosuje się do składowiska odpadów. 

Art. 4 
ust. 2 

2. Zezwolenie jest wydawane jedynie na czas 
ograniczony. Może być przedłużane. 

N Art. 44 Art. 44. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

 

Art. 5 W przypadku odprowadzania lub zatapiania 
odpadów, właściwe władze mogą, zgodnie z art. 
2 na podstawie informacji dostarczonych 
zgodnie z załącznikiem I wydać zezwolenie, 
określone w art. 4, pod warunkiem że: 
a) odpadów nie można unieszkodliwić w 

bardziej właściwy sposób; 

N Nie 
wymaga 
transpozy
cji – 
polskie 
przepisy 
zabraniają 
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b) ocena przeprowadzona na podstawie 
dostępnej wiedzy naukowej i technicznej 
wykazuje, że nie wystąpią zarówno 
natychmiastowe, jak i późniejsze 
szkodliwe skutki dla środowiska 
wodnego; 

c) nie ma szkodliwych skutków dla wodniactwa, 
wędkarstwa, działalności rekreacyjnej, 
wydobycia surowców, odsalania, hodowli 
ryb i skorupiaków oraz dla regionów o 
szczególnym znaczeniu naukowym lub 
dla innego zgodnego z prawem 
wykorzystywania środowiska wodnego. 

odprowad
zania i 
zrzutu 
odpadów 
dwutlenku 
tytanu do 
wód – 

Art. 6 W przypadku składowania, zwałowania albo 
wtryskiwania właściwe władze mogą, zgodnie z 
art. 2 i na podstawie informacji dostarczonych 
zgodnie z załącznikiem I, wydać zezwolenie, 
określone w art. 4, pod warunkiem że: 
a) odpadów nie można unieszkodliwić w 

bardziej właściwy sposób; 
b) ocena przeprowadzona na podstawie 

dostępnej wiedzy naukowej i technicznej 
wykazuje, że nie wystąpią zarówno 
natychmiastowe, jak i późniejsze 
szkodliwe skutki dla wód podziemnych, 
gleby i atmosfery; 

c) nie ma szkodliwych skutków dla działalności 
rekreacyjnej, wydobycia surowców, 
roślin, zwierząt, regionów o specjalnym 
znaczeniu naukowym lub dla innego 
zgodnego z prawem wykorzystywania 
danego środowiska. 

N    

Art. 7 
ust. 1 

Niezależnie od metody i zakresu przetwarzania 
odpadów, ich odprowadzaniu, zatapianiu, 
składowaniu, zwałowaniu oraz wtryskiwaniu do 
środowiska towarzyszy monitorowanie odpadów 
i danego środowiska, określone w załączniku II, 
przy uwzględnieniu aspektów fizycznych, 
chemicznych, biologicznych i ekologicznych. 

T Art. 97, 
100, 
SOT 

Art. 97. Zakazuje się unieszkodliwiania, polegającego na odprowadzaniu 
do morza, w tym lokowania na dnie morza, odpadów pochodzących z 
procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych 
odpadów.  
2. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku 
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów jest obowiązany do 
prowadzenia monitoringu składowisk oraz miejsc magazynowania tych 
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odpadów.  
3. Marszałek województwa, biorąc pod uwagę stan środowiska oraz 
zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi, może, w drodze 
decyzji, zobowiązać posiadacza odpadów pochodzących z procesów 
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów do 
prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód 
oraz zwiększyć częstotliwość prowadzenia wszystkich badań.  
4. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 
wszczyna się z urzędu.  
Art. 100. 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 
rozporządzenia, odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku 
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być 
unieszkodliwiane przez ich składowanie, kierując się właściwościami 
odpadów oraz ich oddziaływaniem na środowisko w trakcie 
długotrwałego składowania.  
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, zakres, obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu 
odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz 
z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, metody 
referencyjne badań i warunki prowadzenia monitoringu składowisk tych 
odpadów oraz miejsc ich magazynowania, kierując się właściwościami 
odpadów oraz ich oddziaływaniem na środowisko w trakcie 
długotrwałego składowania.  

Art. 7 
ust. 2 

Działania związane z monitorowaniem są 
prowadzone okresowo przez jeden lub więcej 
organów wyznaczonych przez Państwo 
Członkowskie, którego właściwe władze wydały 
zezwolenie, określone w art. 4. W przypadku 
zanieczyszczeń o charakterze transgranicznym 
między Państwami Członkowskimi, dany organ 
wyznaczony jest wspólnie przez zainteresowane 
strony. 

T Art. 33 
ust. 1, Art. 
98 ust. 2 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 33. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z 
odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których 
mowa w art. 16 – 31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania 
odpadów w sposób zapewniający, aby procesy te oraz powstające z nich 
odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 
środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie 
środowiska i planami gospodarki odpadami. 
Art. 98 ust. 2 Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów jest obowiązany do 
prowadzenia monitoringu składowisk oraz miejsc magazynowania tych 
odpadów.  

 

Art. 7 
ust. 3 

W ciągu jednego roku od notyfikacji niniejszej 
dyrektywy Komisja przedkłada Radzie 
propozycję dotyczącą procedur nadzoru i 
monitorowania określonych środowisk. Rada 

N    
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stanowi w sprawie tej propozycji w terminie 
sześciu miesięcy od opublikowania opinii 
Parlamentu Europejskiego i Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego w Dzienniku 
Urzędowym Wspólnot Europejskich. 

Art. 8 
ust. 1 

Właściwe władze danego Państwa 
Członkowskiego podejmują wszelkie właściwe 
kroki w celu naprawienia jednej z podanych 
niżej sytuacji, żądając w razie potrzeby 
zawieszenia działań związanych z 
odprowadzaniem, zatapianiem, składowaniem, 
zwałowaniem lub wtryskiwaniem odpadów: 
a) jeśli wyniki monitorowania przewidzianego w 
załączniku II rozdział A pkt 1 wskazują, że 
warunki uprzednio wydanego zezwolenia, 
określonego w art. 4, 5 i 6, nie zostały spełnione; 
lub 
b) jeśli wyniki badań ostrej toksyczności, 
określone w załączniku II rozdział A pkt 2 
wskazują na przekroczenie ustanowionych tam 
wartości granicznych; lub 
c) jeśli wyniki monitorowania, które Państwa 
Członkowskie obowiązane są prowadzić w 
odniesieniu do tego środowiska naturalnego, 
wykazują pogorszenie w odniesieniu do 
badanego obszaru albo 
d) jeśli odprowadzanie lub zatapianie powoduje 
szkodliwe skutki dla wodniactwa, wędkarstwa, 
działalności rekreacyjnej, wydobycia surowców, 
odsalania, hodowli ryb i skorupiaków oraz dla 
regionów o specjalnym znaczeniu naukowym 
lub innego zgodnego z prawem 
wykorzystywania środowiska wodnego; lub 
e) jeśli składowanie, zwałowanie lub 
wtryskiwanie powoduje szkodliwe skutki dla 
działalności rekreacyjnej, wydobycia surowców, 
roślin, zwierząt oraz dla regionów o specjalnym 
znaczeniu naukowym lub innego zgodnego z 
prawem wykorzystywania danego środowiska. 

T Art. 47 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.  
2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1, mimo 
wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z 
wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze 
decyzji, bez odszkodowania.  
3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje zakończenie 
działalności objętej tym zezwoleniem.  
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. 27 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.  
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Art. 8 
ust. 2 

 Jeśli sprawa dotyczy kilku Państw 
Członkowskich, działania są podejmowane po 
konsultacji. 

N    

Art. 9  Państwa Członkowskie opracowują programy 
stopniowego zmniejszania i ostatecznej 
eliminacji zanieczyszczeń powodowanych przez 
odpady z istniejących zakładów przemysłowych. 
Programy, wspomniane w ust. 1, ustalają ogólne 
cele dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia 
odpadami płynnymi, stałymi i gazowymi, które 
należy osiągnąć najpóźniej do dnia 1 lipca 1987 
r. Programy zawierają również cele pośrednie. 
Ponadto zawierają one informację o stanie 
danego środowiska, środkach podejmowanych 
w celu zmniejszenia zanieczyszczenia oraz o 
metodach przetwarzania odpadów 
pochodzących bezpośrednio z procesu 
produkcyjnego. 

T Art. 34-35  Art. 34. 1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej 
państwa, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i 
ich wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, 
wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady 
samowystarczalności i bliskości, a także utworzenia i utrzymania w kraju 
zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, 
spełniających wymagania ochrony środowiska, opracowuje się plany 
gospodarki odpadami.  
2. Plany gospodarki odpadami są zgodne z polityką ekologiczną państwa.  
3. Plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym 
i wojewódzkim.  
4. Plany gospodarki odpadami dotyczą odpadów wytworzonych na 
obszarze, dla którego jest sporządzany plan, oraz przywożonych na ten 
obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających 
biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych.  
5. Plany gospodarki odpadami obejmują również środki służące 
zapobieganiu powstawaniu odpadów. Przykłady środków służących 
zapobieganiu powstawaniu odpadów określa załącznik nr 5 do ustawy.  
Art. 35. 1. Plany gospodarki odpadami zawierają:  
1) analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla 
którego jest sporządzany plan, w tym informacje na temat:  
a) istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i 
oceny ich użyteczności,  
b) rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów,  
c) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom 
odzysku, również w instalacjach położonych poza terytorium kraju,  
d) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania, również w instalacjach położonych poza terytorium 
kraju,  
e) istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym również 
zbierania odpadów,  
f) rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji do 
przetwarzania odpadów, w tym olejów odpadowych i innych odpadów 
niebezpiecznych, oraz odpadów objętych szczegółowymi przepisami,  
g) identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym 
oceny potrzeby tworzenia nowych lub zmiany systemów zbierania 
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odpadów oraz budowy dodatkowej infrastruktury służącej 
gospodarowaniu odpadami, zgodnie z zasadą bliskości, oraz, w razie 
potrzeby, inwestycji w celu realizacji istniejących potrzeb, a także 
zamknięcia istniejących obiektów przeznaczonych do gospodarowania 
odpadami, uwzględniające, w razie potrzeby, podstawowe informacje 
charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla 
którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności 
położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą 
oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć 
wpływ na lokalizację istniejących instalacji gospodarowania odpadami;  
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym 
wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;  
3) przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów 
ich osiągania, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów 
i ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowisko odpadów;  
4) kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
kształtowania systemu gospodarki odpadami, podejmowane dla 
osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3, w tym:  
a) rozwiązania dotyczące olejów odpadowych i innych odpadów 
niebezpiecznych oraz odpadów objętych szczegółowymi przepisami w 
zakresie gospodarki odpadami;  
b) politykę w zakresie gospodarki odpadami, wraz z planowanymi 
technologiami i metodami, lub polityki w zakresie postępowania z 
odpadami powodującymi problemy w gospodarowaniu odpadami, w tym 
środki zachęcające do selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich 
kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy, 
przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom 
ochrony środowiska, stosowania bezpiecznych dla środowiska 
materiałów wyprodukowanych z bioodpadów przy zachowaniu 
wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  
c) w razie potrzeby określenie kryteriów lokalizacji obiektów 
przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych 
przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów;  
5) harmonogram, wykonawców i sposób finansowania zadań 
wynikających z przyjętych kierunków działań, o których mowa w pkt 4;  
6) informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko;  
7) sposób monitoringu i oceny wdrażania planu pozwalający na 
określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych 
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w planie;  
8) streszczenie w języku niespecjalistycznym.  
2. W przypadku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
planu na środowisko, załącznik do planu stanowi podsumowanie, o 
którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
30  
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.13)), a w przypadku 
odstąpienia od jej przeprowadzenia – uzasadnienie, o którym mowa w 
art. 42 pkt 2 tej ustawy.  
3. Plany gospodarki odpadami mogą zawierać, z uwzględnieniem 
uwarunkowań geograficznych i obszaru objętego planem, następujące 
informacje:  
1) opis aspektów organizacyjnych związanych z gospodarowaniem 
odpadami, w tym opis podziału odpowiedzialności pomiędzy podmioty 
publiczne i prywatne zajmujące się gospodarowaniem odpadami;  
2) ocenę użyteczności i przydatności stosowania instrumentów 
ekonomicznych i innych instrumentów do rozwiązania problemów 
związanych z gospodarką odpadami, z uwzględnieniem potrzeby 
utrzymywania niezakłóconego funkcjonowania rynku wewnętrznego;  
3) dane dotyczące kampanii informacyjnych i informowania 
społeczeństwa lub określonej grupy konsumentów w zakresie gospodarki 
odpadami;  
4) informacje dotyczące skażonych miejsc unieszkodliwiania odpadów i 
środków podjętych dla ich przywrócenia do stanu pozwalającego na ich 
gospodarcze wykorzystanie;  
5) kwestie specyficzne związane z gospodarką odpadami, wynikające z 
uwarunkowań dotyczących obszaru, dla którego jest sporządzany plan.  
4. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami, oprócz elementów 
określonych w ust. 1 – 3, zawierają:  
1) podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze 
wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu;  
2) wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów w 
poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, w 
przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie 
może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu 
uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów;  
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3) plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony 
środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn 
technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.  
5. Region gospodarki odpadami komunalnymi stanowi obszar 
sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. 
mieszkańców i obsługiwany przez instalacje, o których mowa w ust. 6; 
regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być również obszar 
gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców.  
6. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest 
zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej 
do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego 
przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania 
najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz 
zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: 

1)  mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów 
komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych 
frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub 
2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i 
innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o 
właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę 
roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach 
odrębnych, lub 

3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności 
pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat 
odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych 
7. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów nie jest instalacja, w 
której jest prowadzone wyłącznie sortowanie zmieszanych odpadów 
komunalnych.  
8. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z 
krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w 
nim celów.  

Art. 9 
ust. 3 

Najpóźniej do dnia 1 lipca 1980 r. programy, 
określone w ust. 1, zostają przesłane do Komisji, 

N    
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która przed dniem 15 marca 1983 r. przedkłada 
Radzie odpowiednie propozycje dotyczące 
harmonizacji tych programów w odniesieniu do 
przemyśle produkcji ditlenku tytanu. Rada 
stanowi w sprawie tych propozycji w terminie 
sześciu miesięcy od opublikowania opinii 
Parlamentu Europejskiego i Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego w Dzienniku 
Urzędowym Wspólnot Europejskich. 

Art. 9 
ust. 4 

Państwa Członkowskie wprowadzają program 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 1982 r. 

N    

Art. 10 
ust. 1 

Programy, określone w art. 9 ust. 1, muszą 
obejmować wszystkie istniejące zakłady 
przemysłowe, określając względem nich 
działania, jakie należy podjąć. 

T Art. 35  Art. 35. 1. Plany gospodarki odpadami zawierają:  
1) analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla 
którego jest sporządzany plan, w tym informacje na temat:  
a) istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i 
oceny ich użyteczności,  
b) rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów,  
c) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom 
odzysku, również w instalacjach położonych poza terytorium kraju,  
d) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania, również w instalacjach położonych poza terytorium 
kraju,  
e) istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym również 
zbierania odpadów,  
f) rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji do 
przetwarzania odpadów, w tym olejów odpadowych i innych odpadów 
niebezpiecznych, oraz odpadów objętych szczegółowymi przepisami,  
g) identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym 
oceny potrzeby tworzenia nowych lub zmiany systemów zbierania 
odpadów oraz budowy dodatkowej infrastruktury służącej 
gospodarowaniu odpadami, zgodnie z zasadą bliskości, oraz, w razie 
potrzeby, inwestycji w celu realizacji istniejących potrzeb, a także 
zamknięcia istniejących obiektów przeznaczonych do gospodarowania 
odpadami, uwzględniające, w razie potrzeby, podstawowe informacje 
charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla 
którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności 
położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą 
oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć 
wpływ na lokalizację istniejących instalacji gospodarowania odpadami;  
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2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym 
wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;  
3) przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów 
ich osiągania, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów 
i ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowisko odpadów;  
4) kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
kształtowania systemu gospodarki odpadami, podejmowane dla 
osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3, w tym:  
a) rozwiązania dotyczące olejów odpadowych i innych odpadów 
niebezpiecznych oraz odpadów objętych szczegółowymi przepisami w 
zakresie gospodarki odpadami;  
b) politykę w zakresie gospodarki odpadami, wraz z planowanymi 
technologiami i metodami, lub polityki w zakresie postępowania z 
odpadami powodującymi problemy w gospodarowaniu odpadami, w tym 
środki zachęcające do selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich 
kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy, 
przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom 
ochrony środowiska, stosowania bezpiecznych dla środowiska 
materiałów wyprodukowanych z bioodpadów przy zachowaniu 
wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  
c) w razie potrzeby określenie kryteriów lokalizacji obiektów 
przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych 
przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów;  
5) harmonogram, wykonawców i sposób finansowania zadań 
wynikających z przyjętych kierunków działań, o których mowa w pkt 4;  
6) informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko;  
7) sposób monitoringu i oceny wdrażania planu pozwalający na 
określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych 
w planie;  
8) streszczenie w języku niespecjalistycznym.  
2. W przypadku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
planu na środowisko, załącznik do planu stanowi podsumowanie, o 
którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
30  
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.13)), a w przypadku 
odstąpienia od jej przeprowadzenia – uzasadnienie, o którym mowa w 
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art. 42 pkt 2 tej ustawy.  
3. Plany gospodarki odpadami mogą zawierać, z uwzględnieniem 
uwarunkowań geograficznych i obszaru objętego planem, następujące 
informacje:  
1) opis aspektów organizacyjnych związanych z gospodarowaniem 
odpadami, w tym opis podziału odpowiedzialności pomiędzy podmioty 
publiczne i prywatne zajmujące się gospodarowaniem odpadami;  
2) ocenę użyteczności i przydatności stosowania instrumentów 
ekonomicznych i innych instrumentów do rozwiązania problemów 
związanych z gospodarką odpadami, z uwzględnieniem potrzeby 
utrzymywania niezakłóconego funkcjonowania rynku wewnętrznego;  
3) dane dotyczące kampanii informacyjnych i informowania 
społeczeństwa lub określonej grupy konsumentów w zakresie gospodarki 
odpadami;  
4) informacje dotyczące skażonych miejsc unieszkodliwiania odpadów i 
środków podjętych dla ich przywrócenia do stanu pozwalającego na ich 
gospodarcze wykorzystanie;  
5) kwestie specyficzne związane z gospodarką odpadami, wynikające z 
uwarunkowań dotyczących obszaru, dla którego jest sporządzany plan.  
4. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami, oprócz elementów 
określonych w ust. 1 – 3, zawierają:  
1) podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze 
wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu;  
2) wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów w 
poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, w 
przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie 
może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu 
uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów;  
3) plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony 
środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn 
technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.  
5. Region gospodarki odpadami komunalnymi stanowi obszar 
sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. 
mieszkańców; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być 
również obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców.  
6. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest 
zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej 
do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego 
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przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania 
najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz 
zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: 
1)  mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów 
komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych 
frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub 
2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach 
nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego 
wymagania określone w przepisach odrębnych, lub 
3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności 
pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat 
odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych. 
7. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów nie jest instalacja, w 
której jest prowadzone wyłącznie sortowanie zmieszanych odpadów 
komunalnych.  
8. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z 
krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w 
nim celów.  

Art. 10 
ust. 2 

Jeśli w szczególnych okolicznościach Państwo 
Członkowskie uważa, że dany zakład nie musi 
podejmować dodatkowych środków w celu 
spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy, to w 
terminie sześciu miesięcy od notyfikacji 
niniejszej dyrektywy przedstawia Komisji 
dowody prowadzące do takiego wniosku. 

N    

Art. 10 
ust. 3 

Po przeprowadzeniu wszelkiej niezależnej 
weryfikacji dowodów, która może okazać się 
konieczna, Komisja może uzgodnić z Państwem 
Członkowskim, że przyjmowanie dodatkowych 
środków w odniesieniu do rozpatrywanego 
zakładu przemysłowego nie jest konieczne. 
Komisja musi wydać zgodę wraz z 

N    
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uzasadnieniem w terminie sześciu miesięcy. 
Art. 10 
ust. 4 

Jeśli Komisja nie zgadza się z Państwem 
Członkowskim, w programie zainteresowanego 
Państwa Członkowskiego należy umieścić 
dodatkowe środki odnoszące się do tego 
zakładu. 

N    

Art. 10 
ust. 5 

Jeśli Komisja wyraża zgodę, postanowienie to 
podlega okresowej analizie w świetle wyników 
monitorowania prowadzonego na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz po każdej znaczącej 
zmianie procesu produkcyjnego lub celów 
polityki ochrony środowiska. 

N    

Art. 11 Nowe zakłady przemysłowe składają do 
właściwych władz Państwa Członkowskiego, na 
którego terytorium zakład ma być zbudowany, 
wnioski o uprzednie zezwolenie. Zezwolenia 
takie muszą być poprzedzane badaniem wpływu 
na środowisko. Zezwolenia mogą być udzielane 
tylko firmom, które zobowiążą się do 
wykorzystywania tylko najmniej szkodliwych 
dla środowiska materiałów, procesów i technik 
dostępnych na rynku. 

T Art. 41-
43, UIS 

Art. 41. 1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania 
odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.  
2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze 
względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.  
3. Organem właściwym jest:  
1) marszałek województwa:  
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko,  
b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w 
procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie 
przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub 
zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita 
pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,  
2) starosta – w pozostałych przypadkach  
 
– z zastrzeżeniem ust. 4.  
4. Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest 
regionalny dyrektor ochrony środowiska.  

 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłodzone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 
Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 oraz Nr 232, poz. 1378). 
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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. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w 
ust. 5, może być wydane, jeżeli wydający je organ byłby jednocześnie 
właściwy do wydania danego zezwolenia na zbieranie odpadów i 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  
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. 3.  
8. Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów 
oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  
9. Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu na zbieranie odpadów lub 
zezwoleniu na przetwarzanie odpadów rozumie się przez to również 
zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.  
10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 
1447, z późn. zm.2)). 
 
 
Art. 42. 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek 
posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:  
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada;  
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;  
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;  
4) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych 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) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania 
odpadów;  
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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;  
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) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada;  
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do 
przetwarzania;  
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 oraz rodzaju magazynowanych odpadów 
oraz rodzaj magazynowanych 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 godzinnej 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) przewidywany okres 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;  
11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów 
niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą wartość kaloryczną oraz 
maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, 
pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w 
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przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów;  
13)  informacje, o których mowa w art. 95 ust. 5 – 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;  
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.  
4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 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, o ile jest wymagana.  
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.  
Art. 43. 1. W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się:  
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada;  
2) rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania;  
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;  
4) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych 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, zdrowia ludzi lub środowiska;  
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7) wymagania wynikające z przepisów odrębnych;  
8) czas obowiązywania zezwolenia.  
2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się:  
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada;  
2) rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia 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;  
5) miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj 
magazynowanych 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 wynikające z przepisów odrębnych;  
8) czas obowiązywania zezwolenia.  
3. Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest 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.  
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. 5 nie stosuje się do składowiska odpadów. 

Art. 12 Z zastrzeżeniem niniejszej dyrektywy, Państwa N    



 27 

Członkowskie mogą przyjąć bardziej 
rygorystyczne przepisy. 

Art. 13 
ust. 1 

Do celów niniejszej dyrektywy, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące: 
–zezwoleń wydanych na podstawie art. 4, 5 i 6, 
–wyników monitorowania danego środowiska, 
przeprowadzanego na podstawie art. 7, 
–środków przyjętych na podstawie art. 8. 

Ponadto Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji informacje ogólne, dotyczące 
materiałów, procesów i technik zgłaszanych im 
na podstawie art. 11. 

N    

Art. 13 
ust. 2 

Informacje uzyskane w wyniku stosowania 
niniejszego artykułu mogą zostać użyte tylko do 
celów niniejszej dyrektywy. 

N    

Art. 13 
ust. 3 

Komisja i właściwe władze Państw 
Członkowskich, ich urzędnicy i inni pracownicy 
nie mogą ujawniać informacji zebranych na 
mocy niniejszej dyrektywy oraz objętych 
tajemnicą zawodową. 

T UIŚ   

Art. 13 
ust. 4 

 Przepisy ust. 2 i 3 nie stanowią przeszkody dla 
publikacji ogólnych informacji lub badań, które 
nie zawierają informacji odnoszących się do 
poszczególnych przedsiębiorstw lub związków 
przedsiębiorstw. 

T UIŚ   

Art. 14 Co trzy lata Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji informacje dotyczące wykonywania 
niniejszej dyrektywy w formie sprawozdania 
sektorowego, które obejmuje również inne 
stosowne dyrektywy wspólnotowe. 
Sprawozdanie to jest sporządzane na podstawie 
kwestionariusza lub szkicu opracowanego przez 
Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 
6 dyrektywy 91/692/EWG(6). Kwestionariusz lub 
szkic jest przesyłany Państwom Członkowskim 
sześć miesięcy przed rozpoczęciem się okresu 
objętego sprawozdaniem. Sprawozdanie jest 
przesyłane Komisji w ciągu dziewięciu miesięcy 

N    
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od zakończenia trzyletniego okresu objętego 
sprawozdaniem. 
Pierwsze sprawozdanie obejmuje lata 1993-1995 
włącznie. 
Komisja publikuje sprawozdanie wspólnotowe 
w sprawie wykonania dyrektywy w ciągu 
dziewięciu miesięcy od otrzymania sprawozdań 
od Państw Członkowskich. 

Art. 15 
ust. 1 

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie 
środki konieczne do wykonania niniejszej 
dyrektywy w terminie 12 miesięcy od jej 
notyfikacji i niezwłocznie powiadomią o tym 
Komisję. 

N    

Art. 15 
ust. 2 

Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty 
przepisów prawa krajowego, przyjętych w 
dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. 

N    

Art. 16  Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw 
Członkowskich. 
Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 1978 r. 

N    

Załącznik 1 DANE SZCZEGÓŁOWE, JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W CELU OTRZYMANIA UPRZEDNIEGO ZEZWOLENIA, OKREŚLONE W ART. 4, 5 I 
6 

  

A. Cechy i skład substancji: 
1. całkowita ilość i przeciętny skład 

unieszkodliwianych substancji (np. rocznie); 
2. postać (np. ciało stałe, szlam, ciecz lub gaz); 
3. właściwości: fizyczne (np. rozpuszczalność i 

gęstość), chemiczne i biochemiczne (np. 
zapotrzebowanie na tlen) oraz biologiczne; 

4. toksyczność; 
5. trwałość: fizyczna, chemiczna i biologiczna; 
6. akumulacja i biotransformacja w substancjach lub 

osadach biologicznych; 
7. podatność na zmiany fizyczne, chemiczne i 

biochemiczne oraz oddziaływanie z obecnymi w 
danym środowisku innymi substancjami 
organicznymi i nieorganicznymi; 

8. prawdopodobieństwo wywołania skażeń lub 

T Art. 97- 
100 
 
 
SOT 

Art. 97. Zakazuje się unieszkodliwiania, polegającego na odprowadzaniu 
do morza, w tym lokowania na dnie morza, odpadów pochodzących z 
procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych 
odpadów.  
Art. 98. 1. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, ubiegający się o 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na unieszkodliwianiu 
tych odpadów przez ich składowanie, jest obowiązany do podania we 
wniosku o wydanie tego zezwolenia informacji dotyczących:  
1) właściwości fizycznych łącznie z określeniem postaci (stała, szlam, 
płynna lub gazowa) oraz właściwości chemicznych, biochemicznych i 
biologicznych odpadów;  
2) toksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów;  
3) akumulowania i biotransformacji składników odpadów w 
organizmach żywych lub osadach;  
4) podatności odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne 
oraz wzajemnego oddziaływania w danym środowisku z innymi 
substancjami organicznymi i nieorganicznymi;  
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innych zmian zmniejszających wartość rynkową 
zasobów (ryb, skorupiaków itp.). 

 
B. Cechy miejsca zatopienia lub zrzutu oraz 

metody unieszkodliwiania: 
1. położenie (np. współrzędne obszaru zatopienia 

lub odprowadzania, głębokość i odległość od 
brzegu), położenie względem innych obszarów 
(np. tereny rekreacyjne, miejsca składania ikry, 
obszary hodowli narybku i połowów ryb, zasoby 
możliwe do eksploatacji); 

2. tempo unieszkodliwiania w określonym czasie 
(np. ilość dzienna, tygodniowa, miesięczna); 

3. metody pakowania i ograniczania 
rozprzestrzeniania się, jeśli występują; 

4. wstępne rozcieńczenie, uzyskane przy 
wykorzystaniu zaproponowanej metody 
odprowadzania, szczególnie prędkość poruszania 
się statku; 

5. cechy rozprzestrzeniania się (np. wpływ prądów, 
pływów oraz wiatru na transport poziomy i 
mieszanie pionowe); 

6. cechy wody (np. temperatura, odczyn pH, 
zasolenie, warstwowość, wskaźniki tlenowe 
zanieczyszczenia - tlen rozpuszczony (RO2), 
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (HZT), 
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT), azot 
w postaci organicznej i nieorganicznej, w tym 
amoniak, zawiesina, inne substancje odżywcze, 
produktywność); 

7. cechy dna (np. topografia, cechy geochemiczne i 
geologiczne, produktywność biologiczna); 

8. występowanie i skutki innych zatopień lub 
zrzutów przeprowadzonych na określonym 
obszarze (np. wynik pomiaru zawartości metali 
ciężkich i węgla organicznego). 

 
C. Cechy obszaru zwałowania, składowania oraz 

wtryskiwania odpadów oraz metody ich 

5) położenia geograficznego składowiska odpadów wraz z 
charakterystyką przyległych obszarów;  
6) sposobu opakowania oraz stosowanych sposobów ograniczania 
rozprzestrzeniania się odpadów;  
7) środków ostrożności podjętych w celu uniknięcia zanieczyszczenia 
środowiska.  
2. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku 
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów jest obowiązany do 
prowadzenia monitoringu składowisk oraz miejsc magazynowania tych 
odpadów.  
3. Marszałek województwa, biorąc pod uwagę stan środowiska oraz 
zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi, może, w drodze 
decyzji, zobowiązać posiadacza odpadów pochodzących z procesów 
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów do 
prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód 
oraz zwiększyć częstotliwość prowadzenia wszystkich badań.  
4. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 
wszczyna się z urzędu.  
Art. 99. 1. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów jest obowiązany w 
sprawozdaniu o wytwarzanych  
odpadach i o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w art. 75, 
zamieścić informację o ilości siarczanów lub chlorków w odpadach 
przypadających na Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu.  
2. W procesie siarczanowym wytwarzania dwutlenku tytanu ilość 
wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego 
dwutlenku tytanu nie może przekraczać 5,0 Mg siarczanów.  
Art. 100. 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 
rozporządzenia, odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku 
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być 
unieszkodliwiane przez ich składowanie, kierując się właściwościami 
odpadów oraz ich oddziaływaniem na środowisko w trakcie 
długotrwałego składowania.  
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, zakres, obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu 
odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz 
z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, metody 
referencyjne badań i warunki prowadzenia monitoringu składowisk tych 
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unieszkodliwiania: 
1. położenie geograficzne; 
2. charakterystyka obszarów przyległych; 
3. metody pakowania i ograniczania 

rozprzestrzeniania się, jeśli występują; 
4. właściwości metod zwałowania, składowania oraz 

wtryskiwania, w tym ocena środków ostrożności 
podjętych w celu uniknięcia zanieczyszczenia 
wód, gleby i powietrza. 

odpadów oraz miejsc ich magazynowania, kierując się właściwościami 
odpadów oraz ich oddziaływaniem na środowisko w trakcie 
długotrwałego składowania.  

Załącznik II NADZÓR I MONITOROWANIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

 A. Monitorowanie odpadów 
Działaniom związanym z 
unieszkodliwianiem towarzyszą: 

1. kontrola ilości, składu i toksyczności 
odpadów w celu zapewnienia, że spełniono 
warunki uprzedniego zezwolenia, określonego 
w art. 4, 5 i 6. 

2. badanie ostrej toksyczności, przeprowadzone 
na niektórych gatunkach mięczaków, 
skorupiaków, ryb i planktonu, szczególnie tych, 
które są powszechnie spotykane w obszarach 
zrzutów. Ponadto przeprowadza się badania na 
próbkach gatunku solowców (Artemia salina). 

Po upływie 36 godzin i przy rozcieńczeniu 
ścieku równym 1/5.000 badania te nie mogą 
wykazać: 

– śmiertelności przekraczającej 20 % wśród 
dorosłych form badanych gatunków, 

– dla form larwalnych śmiertelność nie może 
przekraczać śmiertelności w grupie kontrolnej. 

 
B. Nadzór i monitorowanie określonego 

środowiska 
I. W przypadku zrzutów odpadów do 
wody słodkiej lub do morza lub w przypadku 
zatapiania, kontrolom podlegają trzy elementy: 
toń wodna, materia ożywiona i osady. Okresowe 
kontrole stanu obszaru narażonego na zrzuty 

T Art. 97-
100 
 
 
SOT 

Art. 97. Zakazuje się unieszkodliwiania, polegającego na odprowadzaniu 
do morza, w tym lokowania na dnie morza, odpadów pochodzących z 
procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych 
odpadów.  
Art. 98. 1. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, ubiegający się o 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na unieszkodliwianiu 
tych odpadów przez ich składowanie, jest obowiązany do podania we 
wniosku o wydanie tego zezwolenia informacji dotyczących:  
1) właściwości fizycznych łącznie z określeniem postaci (stała, szlam, 
płynna lub gazowa) oraz właściwości chemicznych, biochemicznych i 
biologicznych odpadów;  
2) toksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów;  
3) akumulowania i biotransformacji składników odpadów w 
organizmach żywych lub osadach;  
4) podatności odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne 
oraz wzajemnego oddziaływania w danym środowisku z innymi 
substancjami organicznymi i nieorganicznymi;  
5) położenia geograficznego składowiska odpadów wraz z 
charakterystyką przyległych obszarów;  
6) sposobu opakowania oraz stosowanych sposobów ograniczania 
rozprzestrzeniania się odpadów;  
7) środków ostrożności podjętych w celu uniknięcia zanieczyszczenia 
środowiska.  
2. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku 
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów jest obowiązany do 
prowadzenia monitoringu składowisk oraz miejsc magazynowania tych 
odpadów.  
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odpadów umożliwią śledzenie rozwoju 
określonego środowiska. 
Monitorowanie obejmuje określenie: 

1. odczyn pH; 
2. tlenu rozpuszczonego; 
3. zmętnienia; 
4. uwodnionych tlenków żelaza i wodorotlenków 

w zawiesinach; 
5. zawartości toksycznych metali w wodzie, 

zawiesinach i osadach oraz nagromadzonych w 
wybranych organizmach bentonicznych i 
pelagicznych; 

6. różnorodności oraz względnej i bezwzględnej 
obfitości flory i fauny. 

 II. W przypadku składowania, 
zwałowania lub wtryskiwania monitorowanie 
obejmuje: 

1. badania zapewniające, że wody 
powierzchniowe i gruntowe nie uległy 
skażeniu. Badania te obejmują pomiar: 
–kwasowości, 
–zawartości żelaza (rozpuszczonego i 
nierozpuszczonego), 
–zawartość wapnia, 
–zawartość metali toksycznych 
(rozpuszczonych i nierozpuszczonych), jeśli 
występują. 
2. w miarę potrzeby, badania mające na 
celu określenie wszelkich szkodliwych 
skutków na strukturę podglebia; 
3. ogólną ocenę ekologiczną obszaru 
położonego w sąsiedztwie miejsca 
zwałowania, składowania lub wtryskiwania. 

3. Marszałek województwa, biorąc pod uwagę stan środowiska oraz 
zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi, może, w drodze 
decyzji, zobowiązać posiadacza odpadów pochodzących z procesów 
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów do 
prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód 
oraz zwiększyć częstotliwość prowadzenia wszystkich badań.  
4. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 
wszczyna się z urzędu.  
Art. 99. 1. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów jest obowiązany w 
sprawozdaniu o wytwarzanych  
odpadach i o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w art. 75, 
zamieścić informację o ilości siarczanów lub chlorków w odpadach 
przypadających na Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu.  
2. W procesie siarczanowym wytwarzania dwutlenku tytanu ilość 
wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego 
dwutlenku tytanu nie może przekraczać 5,0 Mg siarczanów.  
Art. 100. 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 
rozporządzenia, odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku 
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być 
unieszkodliwiane przez ich składowanie, kierując się właściwościami 
odpadów oraz ich oddziaływaniem na środowisko w trakcie 
długotrwałego składowania.  
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, zakres, obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu 
odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz 
z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, metody 
referencyjne badań i warunki prowadzenia monitoringu składowisk tych 
odpadów oraz miejsc ich magazynowania, kierując się właściwościami 
odpadów oraz ich oddziaływaniem na środowisko w trakcie 
długotrwałego składowania.  

 
POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU 



 32 

1. Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

2. Art. 97 
 
 
 

Zakazuje się unieszkodliwiania, polegającego na odprowadzaniu do morza, w 
tym lokowania na dnie morza, odpadów pochodzących z procesów 
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.  
 

Przepisy art. 40 obecnie obowiązującej ustawy zakazują 
unieszkodliwiania odpadów polegającego na lokowaniu (zatapianiu) na 
dnie mórz, pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu 
oraz z przetwarzania tych odpadów. Jednakże dyrektywa 78/176/EWG 
dopuszcza możliwość unieszkodliwiania odpadów pochodzących z 
produkcji dwutlenku tytanu poprzez zatapianie i lokowanie ich na dnie 
mórz, pod warunkiem wydania pozwolenia przez Państwo 
Członkowskie (art. 5 dyrektywy) 

3 OT W rozporządzeniu tym określono odpady pochodzące z produkcji dwutlenku 
tytanu, których składowanie jest zabronione. 

Dyrektywa 78/176/EWG  dopuszcza możliwość wydania zezwolenia 
przez Państwo Członkowskie na składowanie odpadów pochodzących z 
wytwarzania dwutlenku tytanu (art. 5 dyrektywy) 

 
 
 
Objaśnienia: 
 
POŚ- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), 
 
IOŚ- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.), 
 
UIŚ- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) 
 
 
SOT- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów 
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1456), 
 
OT - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania 
tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1513). 



 
 
 

TABELA ZBIEŻNOŚCI  
 

TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o odpadach 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANY
CH AKTÓW PRAWNYCH 

Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku 
wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. L 181 z 04.07.1986, str. 6–12) 

 
 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Lp. Jedn. red. Treść przepisu UE 

Konie
cznoś
ć 

wdroż
enia 
T/N 

Jedn. red. Treść przepisu/ów projektu 
Uzasadnienie uwzględnienia w 

projekcie przepisów poza 
minimalne wymogi prawa UE 

1. 1
. 
Art. 1 Cel Celem niniejszej dyrektywy jest wprowadzenie 

przepisów regulujących stosowanie osadu ściekowego w 
rolnictwie, w taki sposób, by zapobiec jego szkodliwemu 
oddziaływaniu na glebę, roślinność, zwierzęta i ludzi, 
zachęcając jednocześnie do prawidłowego stosowania 
takiego osadu ściekowego. 

N - -  

2. 3
. 
Art. 2 pkt a) Do celów niniejszej dyrektywy: 

a) "osad" oznacza: 
i) pozostały osad z oczyszczalni, zajmujących się 
oczyszczaniem ścieków z gospodarstw domowych i 
ścieków komunalnych oraz z innych oczyszczalni, 
oczyszczających ścieki o składzie zbliżonym do 
ścieków z gospodarstw domowych i ścieków 
komunalnych; 
ii) pozostały osad z szamb i innych podobnych 

T Rozdział 
2.  
Art. 3 ust. 
1 pkt 4) 

 Art. 3. 1.  Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

4) komunalnych osadach 
ściekowych – rozumie się przez to 
pochodzący z oczyszczalni ścieków 
osad z komór fermentacyjnych oraz 
innych instalacji służących do 
oczyszczania ścieków komunalnych 
oraz innych ścieków o składzie 
zbliżonym do składu ścieków 
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instalacji przeznaczonych do oczyszczania ścieków; 
iii) pozostały osad z oczyszczalni innych niż te, 
określone w i) oraz ii); 
 

komunalnych; 
 

3. 4
. 
Art. 2 pkt b) b) "osad oczyszczony" oznacza: 

osad poddany oczyszczeniu biologicznemu, 
chemicznemu lub cieplnemu, długoterminowemu 
składowaniu lub każdemu innemu procesowi 
pozwalającemu znacznie zmniejszyć jego podatność na 
fermentację i zagrożenie dla zdrowia, wynikające z jego 
stosowania; 
 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 4 

4. Stosowanie komunalnych osadów 
ściekowych jest możliwe, jeżeli są 
one ustabilizowane oraz 
przygotowane odpowiednio do celu i 
sposobu ich stosowania, w 
szczególności przez poddanie ich 
obróbce biologicznej, chemicznej, 
termicznej lub innemu procesowi, 
który obniża podatność 
komunalnych osadów ściekowych na 
zagniwanie i eliminuje zagrożenie 
dla środowiska lub życia i zdrowia 
ludzi. 
 

 

4. 5
. 
Art. 2 pkt c) c) "rolnictwo" oznacza: 

uprawę wszystkich rodzajów roślin jadalnych, w tym 
służących uzyskaniu materiału siewnego; 
 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 1 pkt 
1) 

Art. 96. 1. Odzysk polegający na 
stosowaniu komunalnych osadów 
ściekowych: 

1) w rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do 
produkcji pasz, 

 

 



 3 

5. 6
. 
Art. 2 pkt d) d) "wykorzystywanie" oznacza: 

rozprowadzenie osadu na powierzchni gleby lub każdą 
inną formę zastosowania osadu na powierzchni i 
wewnątrz gleby. 
 

T Rozdział 
2.  
Art. 3 ust. 
1 pkt 28) 

3. 1.  Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

28) stosowaniu komunalnych 
osadów ściekowych – rozumie się 
przez to rozprowadzanie 
komunalnych osadów ściekowych na 
powierzchni ziemi lub wprowadzanie 
ich do gleby; 
 

 

6. 7
. 
Art. 3 ust. 1 Osad, określony w art. 2 lit. a) i) może być 

wykorzystywany w rolnictwie wyłącznie zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy. 
 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 1 pkt 
1) 

Art. 96. 1. Odzysk polegający na 
stosowaniu komunalnych osadów 
ściekowych: 
1) w rolnictwie, rozumianym jako 

uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz, 

– odbywa się z zachowaniem 
warunków określonych w ust. 2 – 11. 
 

 

7.  Art. 3 ust. 2 Z zastrzeżeniem przepisów dyrektyw 75/442/EWG i 
78/319/EWG: 

- osad, określony w art. 2 lit. a) ii) może być 
wykorzystywany w rolnictwie w zależności od 
warunków, jakie dane Państwo Członkowskie uważa za 
konieczne w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, 

- osad, określony w art. 2 lit a) ii) może być 
wykorzystywany w rolnictwie, jedynie jeśli jego 
stosowanie regulują przepisy ustanowione przez dane 
Państwo Członkowskie. 

 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 1 pkt 
1) 

Art. 96. 1. Odzysk polegający na 
stosowaniu komunalnych osadów 
ściekowych: 

1) w rolnictwie, rozumianym 
jako uprawa wszystkich 
płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do 
produkcji pasz, 

– odbywa się z zachowaniem 
warunków określonych w ust. 2 – 11. 
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8.  Art. 4 Wartości stężeń metali ciężkich w glebie, na której 
rozprowadza się osad, stężenia metali ciężkich w 
osadach oraz maksymalne ilości metali ciężkich, jakie 
mogą zostać wprowadzone w ciągu roku do gleby 
przeznaczonej do celów rolniczych określają załączniki I 
A, I B i I C. 
 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 11 

Art. 96.11. Minister właściwy do 
spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
warunki stosowania komunalnych 
osadów ściekowych, w tym dawki 
tych osadów, które można stosować 
na gruntach, a także zakres, 
częstotliwość i metody referencyjne 
badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których 
osady te mają być stosowane, 
kierując się zasadami ochrony 
środowiska oraz ochrony gruntów 
rolnych. 
 

 

9.  Art. 5 Z zastrzeżeniem przepisów art. 12: 
1. Państwa Członkowskie zabraniają wykorzystywania 
osadu, jeśli stężenie jednego lub więcej metali ciężkich 
w glebie przekracza wartości dopuszczalne, 
ustanowione zgodnie z załącznikiem I A i podejmują 
niezbędne kroki w celu zapewnienia, że te wartości 
dopuszczalne nie są przekraczane w procesie 
stosowania osadu. 
2. Państwa Członkowskie regulują stosowanie osadu 
tak, by akumulacja metali ciężkich w glebie nie 
doprowadziła do przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, określonych w ust. 1. W tym celu 
zastosują jedną z procedur, określonych w lit. a) lub b): 
a) Państwa Członkowskie ustanawiają maksymalne 
ilości osadu, wyrażone w tonach suchej masy, które 
mogą być wprowadzone do gleby na jednostkę 
powierzchni w ciągu roku przy przestrzeganiu wartości 
dopuszczalnych stężenia metali ciężkich w osadach, 
które zostają określone zgodnie z załącznikiem I B; lub 
b) Państwa Członkowskie zapewniają przestrzeganie 
wartości dopuszczalnych w odniesieniu do ilości metali 
wprowadzanych do gleby na jednostkę powierzchni i 
jednostkę czasu, zgodnie z załącznikiem I C. 
 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 11 

Art. 96.11. Minister właściwy do 
spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
warunki stosowania komunalnych 
osadów ściekowych, w tym dawki 
tych osadów, które można stosować 
na gruntach, a także zakres, 
częstotliwość i metody referencyjne 
badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których 
osady te mają być stosowane, 
kierując się zasadami ochrony 
środowiska oraz ochrony gruntów 
rolnych. 
 

 



 5 

10.  Art. 6 Z zastrzeżeniem przepisów art. 7: 
a) przed stosowaniem w rolnictwie, osad jest 
poddawany oczyszczeniu. Na określonych przez siebie 
warunkach, Państwa Członkowskie mogą dopuścić 
stosowanie osadu nieoczyszczonego, jeśli jest on 
wstrzykiwany lub wymieszany z glebą; 
b) wytwórcy osadu ściekowego regularnie dostarczają 
użytkownikom pełną informację, określoną w załączniku 
II A. 
 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 4 i 7 

Art. 96.4. Stosowanie komunalnych 
osadów ściekowych jest możliwe, 
jeżeli są one ustabilizowane oraz 
przygotowane odpowiednio do celu i 
sposobu ich stosowania, w 
szczególności przez poddanie ich 
obróbce biologicznej, chemicznej, 
termicznej lub innemu procesowi, 
który obniża podatność 
komunalnych osadów ściekowych na 
zagniwanie i eliminuje zagrożenie 
dla środowiska lub życia i zdrowia 
ludzi. 
Art. 97.7. Wytwórca komunalnych 
osadów ściekowych jest obowiązany 
do przekazywania, wraz z tymi 
osadami, władającemu powierzchnią 
ziemi, na której komunalne osady 
ściekowe mają być stosowane, 
informacji o dawkach tego osadu, 
które mogą być stosowane na 
poszczególnych gruntach, oraz 
wyników badań, o których mowa w 
ust. 6. 
 

 

11.  Art. 7 Państwa Członkowskie zabraniają wykorzystywania 
osadu lub dostarczania osadu do wykorzystania: 
a) na pastwiskach lub roślinach uprawianych na 
zielonkę, jeśli pastwisko ma być wykorzystane do 
wypasu, a rośliny uprawiane na zielonkę zebrane przed 
upływem określonego czasu. Okres ten, wyznaczony 
przez Państwa Członkowskie ze szczególnym 
uwzględnieniem ich sytuacji klimatycznej i położenia 
geograficznego, w żadnym razie nie może być krótszy 
niż trzy tygodnie; 
b) w glebie, na której uprawiane są owoce i warzywa, z 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 10 

Art. 96.10. Zakazuje się stosowania 
komunalnych osadów ściekowych: 
1) na obszarach parków 

narodowych i rezerwatów 
przyrody; 

2) na terenach ochrony pośredniej 
stref ochronnych ujęć wody, w 
przypadku ich ustanowienia w 
akcie prawa miejscowego 
wydanym na podstawie art. 58 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
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wyjątkiem drzew owocowych; 
c) na terenach przeznaczonych do uprawy owoców i 
warzyw, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z 
glebą i są spożywane w stanie surowym, przez okres 10 
miesięcy poprzedzających zbiór tych roślin i podczas 
samego zbioru. 
 

Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.1)); 

3) w pasie gruntu o szerokości 50 m 
bezpośrednio przylegającego do 
brzegów jezior i cieków; 

4) na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz na 
terenach czasowo podtopionych i 
bagiennych; 

5) na terenach czasowo 
zamarzniętych i pokrytych 
śniegiem; 

6) na gruntach o dużej 
przepuszczalności, stanowiących 
w szczególności piaski luźne 
i słabogliniaste oraz piaski 
gliniaste lekkie, jeżeli poziom 
wód gruntowych znajduje się na 
głębokości mniejszej niż 1,5 m 
poniżej powierzchni gruntu; 

7) na gruntach rolnych o spadku 
przekraczającym 10 %; 

8) na obszarach ochronnych 
zbiorników wód śródlądowych, w 
przypadku ich ustanowienia w 
akcie prawa miejscowego 
wydanym na podstawie art. 60 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne; 

9) na terenach objętych pozostałymi 
formami ochrony przyrody 
niewymienionymi w pkt 1, jeżeli 
osady ściekowe zostały 
wytworzone poza tymi terenami; 

10)  na terenach położonych w 
odległości mniejszej niż 100 m 
od ujęcia wody, domu 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, 
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228. 
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mieszkalnego lub zakładu 
produkcji żywności; 

11)  na gruntach, na których rosną 
rośliny sadownicze i warzywa 
 z wyjątkiem drzew owocowych; 

12)  na gruntach przeznaczonych 
pod uprawę roślin jagodowych i 
warzyw, których części jadalne 
bezpośrednio stykają się z 
ziemią i są spożywane w stanie 
surowym – w ciągu 18 miesięcy 
poprzedzających zbiory i w 
czasie zbiorów; 

13)  na gruntach wykorzystywanych 
na pastwiska i łąki; 

14)  na gruntach wykorzystywanych 
do upraw pod osłonami. 

 
12.  Art. 8  

 
Przy wykorzystywaniu osadu należy przestrzegać 
następujących zasad: 
- osad jest wykorzystywany w sposób 
uwzględniający potrzeby odżywcze roślin i 
niepogarszający jakości gleby lub wód 
powierzchniowych i gruntowych, 
- w przypadku wykorzystywania osadu w glebie o 
współczynniku pH mniejszym niż 6, Państwo 
Członkowskie uwzględnia zwiększoną ruchliwość 
metali ciężkich i ich ułatwiony dostęp do roślin, i w 
razie potrzeby zmniejsza wartości dopuszczalne, 
ustanowione zgodnie z załącznikiem I A. 
 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 11 

Art. 96.11. Minister właściwy do 
spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
warunki stosowania komunalnych 
osadów ściekowych, w tym dawki 
tych osadów, które można stosować 
na gruntach, a także zakres, 
częstotliwość i metody referencyjne 
badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których 
osady te mają być stosowane, 
kierując się zasadami ochrony 
środowiska oraz ochrony gruntów 
rolnych. 
 

 

13.  Art. 9  Osad i gleba, na której jest on stosowany, podlegają 
analizie zgodnie z przepisami załączników II A i II B. 
Metody referencyjne dotyczące pobierania próbek i 
analizy określa załącznik II C. 
 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 11 

Art. 96.11. Minister właściwy do 
spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
warunki stosowania komunalnych 
osadów ściekowych, w tym dawki 
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tych osadów, które można stosować 
na gruntach, a także zakres, 
częstotliwość i metody referencyjne 
badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których 
osady te mają być stosowane, 
kierując się zasadami ochrony 
środowiska oraz ochrony gruntów 
rolnych. 
 

14.  Art. 10 
ust. 1  

Państwa Członkowskie zapewniają prowadzenie 
aktualnej ewidencji, w której rejestruje się: 
a) ilości osadu wyprodukowanego i dostarczonego do 
wykorzystania w rolnictwie; 
b) skład i właściwości osadu w odniesieniu do 
parametrów, określonych w załączniku II A; 
c) rodzaj przeprowadzonego oczyszczania, zgodnie z 
art. 2 lit. b); 
d) nazwy i adresy odbiorców osadu i miejsce jego 
wykorzystania. 
 

T Dział V 
Rozdział 
1 

Dział V Ewidencja odpadów 
i sprawozdawczość,  
Rozdział 1 Ewidencja odpadów 
 

 

15.  Art. 10 
ust. 2 

 Ewidencja jest udostępniana właściwym organom i 
stanowi podstawę sprawozdania skonsolidowanego, 
określonego w art. 17. 
 

T Dział V 
Rozdział 
2 

Dział V Ewidencja odpadów 
i sprawozdawczość,  
Rozdział 2 Sprawozdawczość 
w zakresie produktów, opakowań 
oraz gospodarki odpadami 
 

 

16.  Art. 10 ust. 3 Informacja na temat metod oczyszczania oraz 
wyników analiz jest udostępniana na żądanie 
właściwych organów. 
 

T Dział V 
Rozdział 
2 

Dział V Ewidencja odpadów 
i sprawozdawczość,  
Rozdział 2 Sprawozdawczość 
w zakresie produktów, opakowań 
oraz gospodarki odpadami 
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17.  Art. 11  Państwa Członkowskie mogą wyłączyć z zakresu 
stosowania art. 6 lit. b) i art. 10 ust. 1 lit. b), c) i d) oraz 
ust. 2, osad pochodzący z oczyszczalni zbudowanych 
głównie do oczyszczania ścieków z gospodarstw 
domowych, o zdolności oczyszczania poniżej 300 kg 
BZT5 na dobę, co odpowiada równoważnej liczbie 5000 
osób. 

N - Nie wymaga transpozycji – 
transpozycja dobrowolna 

 

18.  Art. 12  O ile sytuacja tego wymaga Państwa Członkowskie 
mogą przyjąć bardziej rygorystyczne środki niż 
przewidziane w niniejszej dyrektywie. 
O każdej decyzji tego rodzaju należy poinformować 
Komisję zgodnie z istniejącymi uzgodnieniami. 
 

N - Nie wymaga transpozycji – 
transpozycja dobrowolna 

 

19.  Art. 13 
 

Dostosowanie do postępu naukowo-technicznego, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 15, obejmuje 
przepisy załączników do dyrektywy, z wyjątkiem 
parametrów i wartości określonych w załącznikach I A, I 
B i I C, jakichkolwiek czynników mających wpływ na 
ocenę wartości oraz parametrów analizy, określonych w 
załącznikach II A i II B. 
 

N - Nie wymaga transpozycji– 
transpozycja dobrowolna 

 

20.  Art. 14 ust. 1 i 2 
 

1. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. Dostosowania 
Niniejszej Dyrektywy do Postępu Naukowo-
Technicznego (zwany dalej "Komitetem"). W skład 
Komitetu wchodzą przedstawiciele Państw 
Członkowskich, z przedstawicielem Komisji jako 
przewodniczącym. 
2. Komitet opracowuje swój regulamin. 
 

N - Nie wymaga transpozycji.   

21.  Art. 15 ust. 1-3 1. W przypadkach zastosowania procedury 
ustanowionej w niniejszym artykule przewodniczący 
przekazuje sprawę Komitetowi, z własnej inicjatywy lub 
na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego. 
2. Przedstawiciel Komisji przedstawia Komitetowi 
projekt środków, które należy podjąć. Komitet wydaje 
swoją opinię o projekcie w terminie określonym przez 
przewodniczącego w zależności od pilności sprawy. 
Decyzje podejmuje się większością 54 głosów, głosy 
Państw Członkowskich są ważona zgodnie z art. 148 
ust. 2 Traktatu. Przewodniczący nie bierze udziału w 

N - 
 

Nie wymaga transpozycji.  
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głosowaniu. 
3. a) Komisja przyjmuje przewidziane środki, jeśli są 
one zgodnie z opinią Komitetu. 
b) W przypadku niezgodności przewidzianych środków 
z opinią Komitetu lub w przypadku braku opinii, 
Komisja niezwłocznie kieruje do Rady wniosek o 
przyjęcie środków. Rada stanowi większością 
kwalifikowaną. 
c) Jeśli w ciągu trzech miesięcy od przedstawienia 
wniosku Rada nie stanowi, proponowane środki są 
przyjęte przez Komisję. 
 

22.  Art. 16 ust. 1 i 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie trzech lat 
od jej notyfikacji. 
Niezwłocznie informują o tym Komisję. 
2. Państwa Członkowie przekażą Komisji teksty 
przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach 
objętych niniejszą dyrektywą. 
 

N - Nie wymaga transpozycji.  

23.  Art. 17 Pięć lat po notyfikacji niniejszej dyrektywy i co cztery 
lata po tym terminie, Państwa Członkowskie 
przygotowują skonsolidowane sprawozdanie w sprawie 
wykorzystywania osadu w rolnictwie, określające 
stosowane ilości, kryteria stosowania oraz jakiekolwiek 
napotykane trudności; następnie przekazują to 
sprawozdanie Komisji, która publikuje informacje w nim 
zawarte. W świetle tego sprawozdania w razie potrzeby 
Komisja przedstawia odpowiednie propozycje 
dotyczące zwiększenia ochrony gleby i środowiska. 
 

N - Nie wymaga transpozycji.  

24.  Art. 18 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw 
Członkowskich. 
 

N - Nie wymaga transpozycji.  

25.  Załącznik 1A 
 

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE STĘŻEŃ METALI 
CIĘŻKICH W GLEBIE 
(mg/kg suchej masy w reprezentatywnej próbce, jak 
określono w załączniku II C, gleby o pH = 6-7) 
Parametry | Wartości dopuszczalne | 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 11 

Art. 96.11. Minister właściwy do 
spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
warunki stosowania komunalnych 
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Kadm | 1 — 3 | 
Miedź | 50 — 140 | 
Nikiel | 30 — 75 | 
Ołów | 50 — 300 | 
Cynk | 150 — 300 | 
Rtęć | 1 — 1,5 | 
Chrom | — | 
 

osadów ściekowych, w tym dawki 
tych osadów, które można stosować 
na gruntach, a także zakres, 
częstotliwość i metody referencyjne 
badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których 
osady te mają być stosowane, 
kierując się zasadami ochrony 
środowiska oraz ochrony gruntów 
rolnych. 
 

26.  Załącznik 1B 
 

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE STĘŻEŃ METALI 
CIĘŻKICH W OSADACH WYKORZYSTYWANYCH W 
ROLNICTWIE 
(mg/kg suchej masy) 
Parametry | Wartości dopuszczalne | 
Kadm | 20 — 40 | 
Miedź | 1000 — 1750 | 
Nikiel | 300 — 400 | 
Ołów | 750 — 1200 | 
Cynk | 2500 — 4000 | 
Rtęć | 16 — 25 | 
Chrom | — | 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 11 

Art. 96.11. Minister właściwy do 
spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
warunki stosowania komunalnych 
osadów ściekowych, w tym dawki 
tych osadów, które można stosować 
na gruntach, a także zakres, 
częstotliwość i metody referencyjne 
badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których 
osady te mają być stosowane, 
kierując się zasadami ochrony 
środowiska oraz ochrony gruntów 
rolnych. 
 

 

27.  Załącznik 1C 
 

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ILOŚCI METALI 
CIĘŻKICH, JAKIE MOŻNA WPROWADZAĆ W CIĄGU 
ROKU DO UŻYTKÓW ROLNYCH, W OPARCIU O 10-
LETNIĄ ŚREDNIĄ (kg/ha/rok) 
Parametry | Wartości dopuszczalne | 
Kadm | 0,15 | 
Miedź | 12 | 
Nikiel | 3 | 
Ołów | 15 | 
Cynk | 30 | 
Rtęć | 0,1 | 
Chrom | — | 
 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 11 

Art. 96.11. Minister właściwy do 
spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
warunki stosowania komunalnych 
osadów ściekowych, w tym dawki 
tych osadów, które można stosować 
na gruntach, a także zakres, 
częstotliwość i metody referencyjne 
badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których 
osady te mają być stosowane, 
kierując się zasadami ochrony 
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środowiska oraz ochrony gruntów 
rolnych. 
 

28.  Załącznik 2A 
 

ANALIZA OSADU 
1. Zasadniczo osad należy poddawać analizie co 
najmniej raz na sześć miesięcy. W przypadku 
występowania zmian w charakterystyce oczyszczanych 
ścieków częstotliwość analiz należy zwiększyć. W 
przypadku gdy na przestrzeni całego roku wyniki analiz 
nie wykazują znacznych różnic, osad należy analizować 
co najmniej raz na 12 miesięcy. 
2. W przypadku osadu z oczyszczalni, określonych w 
art. 11, jeśli analiza osadu nie została przeprowadzona 
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wykonanie 
niniejszej dyrektywy w każdym Państwie Członkowskim, 
należy przeprowadzić analizę w ciągu 12 miesięcy od 
wykonania lub, gdzie sytuacja tego wymaga, w ciągu 
sześciu miesięcy od decyzji pozwalającej na 
stosowanie w rolnictwie osadu z takiej oczyszczalni. 
Państwa Członkowskie podejmują decyzję o 
częstotliwości dalszych analiz na podstawie wyników 
wstępnej analizy, jakichkolwiek zmian charakteru 
oczyszczanych ścieków i innych istotnych czynników. 
3. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 4, analiza powinna 
obejmować następujące parametry: 
- sucha masa, substancja organiczna, 
- pH, 
- azot i fosfor, 
- kadm, miedź, nikiel, ołów, cynk, rtęć, chrom. 
4. W przypadku miedzi, cynku i chromu, jeśli wyniki 
analiz będą satysfakcjonujące dla właściwych władz 
Państwa Członkowskiego i wykażą, że w ściekach 
oczyszczanych przez oczyszczalnię metale te nie 
występują lub występują tylko w nieznacznych ilościach, 
Państwa Członkowskie podejmują decyzję o 
częstotliwości przeprowadzania analizy. 
 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 11 

Art. 96.11. Minister właściwy do 
spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
warunki stosowania komunalnych 
osadów ściekowych, w tym dawki 
tych osadów, które można stosować 
na gruntach, a także zakres, 
częstotliwość i metody referencyjne 
badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których 
osady te mają być stosowane, 
kierując się zasadami ochrony 
środowiska oraz ochrony gruntów 
rolnych. 
 

 

29.  Załącznik 2B 
 

ANALIZA GLEBY 
1. W przypadku wykorzystywania osadu innego niż 
osad z oczyszczalni, określonych w art. 11, Państwa 
Członkowskie muszą najpierw zapewnić, że zawartość 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 6, 

Art. 96. 
6. Przed stosowaniem komunalne 
osady ściekowe oraz grunty, na 
których osady te mają być 
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metali ciężkich w glebie nie przekracza wartości 
dopuszczalnych określonych zgodnie w załącznikiem I 
A. W tym celu Państwa Członkowskie podejmują 
decyzję o rodzaju analizy, jaka ma być wykonana, z 
uwzględnieniem dostępnych danych naukowych 
dotyczących charakterystyki i homogeniczności gleby. 
2. Państwa Członkowskie podejmują decyzję o 
częstotliwości przeprowadzania dalszych analiz, z 
uwzględnieniem zawartości metali w glebie przed 
stosowaniem osadu, jakości i składu stosowanych 
osadu i jakichkolwiek innych istotnych czynników. 
3. Analiza powinna obejmować następujące parametry: 
- pH, 
- kadm, miedź, nikiel, ołów, cynk, rtęć i chrom. 
 

ust. 11 stosowane, poddaje się badaniom, o 
których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 11,  
przez wytwórcę komunalnych 
osadów ściekowych.  

11. Minister właściwy do spraw 
środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
warunki stosowania komunalnych 
osadów ściekowych, w tym dawki 
tych osadów, które można stosować 
na gruntach, a także zakres, 
częstotliwość i metody referencyjne 
badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których 
osady te mają być stosowane, 
kierując się zasadami ochrony 
środowiska oraz ochrony gruntów 
rolnych. 
 

30.  Załącznik 2C 
 

METODY POBIERANIA PRÓBEK I ANALIZY 
1. Próbki gleby 
Reprezentatywne próbki gleby do analizy powinny być 
zasadniczo sporządzone poprzez zmieszanie 25 próbek 
podstawowych pobranych na obszarze 
nieprzekraczającym 5 ha, przeznaczonym na te same 
cele rolne. 
Próbki należy pobrać do głębokości 25 cm, chyba że 
głębokość gleby powierzchniowej jest mniejsza; 
jednakże wówczas głębokość pobierania próbek nie 
może być mniejsza niż 10 cm. 
2. Pobieranie osadu 
Osad należy pobierać po przetworzeniu, ale przed 
dostarczeniem do korzystającego, i powinien być 
reprezentatywny dla wytwarzania osadu. 
3. Metody analizy 
Analizę metali ciężkich należy przeprowadzać po 
mocnym trawieniu kwasem. Jako metodę referencyjną 
należy stosować spektrometrię absorpcji atomowej, a 

T Rozdział 
4 
Art. 96 
ust. 11 

Art. 96.11. Minister właściwy do 
spraw środowiska w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
warunki stosowania komunalnych 
osadów ściekowych, w tym dawki 
tych osadów, które można stosować 
na gruntach, a także zakres, 
częstotliwość i metody referencyjne 
badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których 
osady te mają być stosowane, 
kierując się zasadami ochrony 
środowiska oraz ochrony gruntów 
rolnych. 
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granica wykrywalności w przypadku każdego metalu nie 
powinna być większa niż 10 % właściwej wartości 
dopuszczalnej. 
 

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU 

1. Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

2. Art. 96 ust. 3 Art. 96.3. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów 
ściekowych w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3, spoczywa na 
wytwórcy tych osadów. 
 

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o odpadach również wskazują 
na odpowiedzialność wytwórcy, za prawidłowe stosowanie komunalnych 
osadów ściekowych na powierzchni ziemi, jednakże różnice w 
interpretacji tych przepisów sprawiły, że w nowelizacji ww. ustawy oraz 
w założeniach do projektu ustawy o odpadach zostało to zapisane 
literalnie. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości co do ich interpretacji. 
Wprowadzenie przedmiotowego przepisu ułatwi spełnienie celu 
założonego w dyrektywie poprzez uszczegółowienie obowiązków 
posiadacza odpadów. 
 

3. Art. 96 ust. 5 Art. 96.5. Zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych 
poddanych uprzednio procesowi osuszania. 

 

Powtórne nawadnianie wysuszonych komunalnych osadów ściekowych 
jest działaniem nieracjonalnym z merytorycznego i ekonomicznego 
punktu widzenia. Wprowadzony przepis uniemożliwi takie działanie i 
przyczyni się do zwiększenia ilości komunalnych osadów ściekowych 
przekształcanych termicznie, co jest jednym z celów założonych w 
Krajowym planie gospodarki odpadami 2010. 
 

4. Art. 96 ust. 8 Art. 96.8. Władający powierzchnią ziemi, na której mają być stosowane 
komunalne osady ściekowe, jest obowiązany przechowywać wyniki badań, o 
których mowa w ust. 6, oraz informacje, o których mowa w ust. 7, przez okres 
5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych. 

 

Wprowadzenie obowiązku przechowywania wyników badań 
komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których mają być 
stosowane oraz informacji o dawkach osadów, które można stosować 
na poszczególnych gruntach, zwiększy możliwości kontroli 
prawidłowego postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi, co 
ułatwi spełnienie celu założonego w dyrektywie, jakim jest ochrona 
gleby.    
 

 
 



 
 
 

TABELA ZBIEŻNOŚCI  
 

TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o odpadach 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANY
CH AKTÓW PRAWNYCH 

Dyrektywa 91/271/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz. U. L 135 z 30.05.1991, str. 40-52) 

 

 
 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Lp. Jedn. red. Treść przepisu UE 

Konieczność 
wdrożenia 

T/N Jedn. red. Treść przepisu/ów projektu 
Uzasadnienie uwzględnienia w 

projekcie przepisów poza 
minimalne wymogi prawa UE 

1. Art. 14 ust. 1 
 

Osad powstający w wyniku procesu oczyszczania 
ścieków jest ponownie wykorzystywany w każdym 
przypadku, gdy jest to właściwe. Drogi usuwania 
ograniczają do minimum skutki niekorzystnego 
wpływu na środowisko. 
 

T Dział II 
Rozdział 1 i 2 
art. 16-19 

Dział II 
Zasady ogólne gospodarki 
odpadami 
Rozdział 1 
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz  
środowiska 
Art. 16. Gospodarkę odpadami 
należy prowadzić w sposób 
zapewniający ochronę życia i 
zdrowia ludzi oraz  środowiska, w 
szczególności gospodarka 
odpadami nie może: 
1) powodować zagrożenia dla 

wody, powietrza, gleby, roślin 
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lub zwierząt; 
2) powodować uciążliwości przez 

hałas lub zapach; 
3) wywoływać niekorzystnych 

skutków dla terenów wiejskich 
lub miejsc o szczególnym 
znaczeniu, w tym kulturowym i 
przyrodniczym.    

Art. 17. Zakazuje się postępowania 
z odpadami w sposób sprzeczny z 
przepisami o ochronie środowiska. 
Rozdział 2 
Hierarchia sposobów postępowania 
z odpadami 
Art. 18. Wprowadza się 
następującą hierarchię sposobów 
postępowania z odpadami: 
1) zapobieganie powstawaniu 

odpadów; 
2) przygotowywanie do 

ponownego użycia; 
3) recykling; 
4) inne procesy odzysku;  
5) unieszkodliwianie. 
Art. 19. 1. Kto podejmuje działania 
powodujące lub mogące 
powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, 
projektować i prowadzić przy 
użyciu takich sposobów produkcji 
lub form usług oraz surowców i 
materiałów, aby w pierwszej 
kolejności zapobiegać 
powstawaniu odpadów lub 
ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na życie 
i zdrowie ludzi oraz na środowisko, 
w tym przy wytwarzaniu produktów, 
podczas i po zakończeniu ich 
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użycia.  
2. Odpady, których powstaniu nie 
udało się zapobiec, posiadacz 
odpadów w pierwszej kolejności 
jest obowiązany poddać 
odzyskowi. 
3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, 
polega w pierwszej kolejności na 
przygotowaniu odpadów przez ich 
posiadacza do ponownego użycia 
lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli 
nie jest to możliwe z przyczyn 
technologicznych lub nie jest 
uzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych 
– poddaniu innym procesom 
odzysku.  
4. Przez recykling rozumie się 
także recykling organiczny 
polegający na obróbce tlenowej, 
w tym kompostowaniu, lub obróbce 
beztlenowej odpadów, które 
ulegają rozkładowi biologicznemu 
w kontrolowanych warunkach przy 
wykorzystaniu mikroorganizmów, 
w wyniku której powstaje materia 
organiczna lub metan; składowanie 
na składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling 
organiczny. 
5. Odpady, których poddanie 
odzyskowi nie było możliwe z 
przyczyn, o których mowa w ust. 3, 
posiadacz odpadów jest 
obowiązany unieszkodliwiać.  
6. Składowane powinny być 
wyłącznie te odpady, których 
unieszkodliwienie w inny sposób 
było niemożliwe z przyczyn, 
o których mowa w ust. 3. 
7. Unieszkodliwianiu poddaje się te 
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odpady, z których uprzednio 
wysegregowano odpady nadające 
się do odzysku.  

2. Art. 14 ust. 2 
 

Właściwe władze lub właściwe organy zapewniają, 
że przed dniem 31 grudnia 1998 r. odprowadzanie 
osadu z oczyszczalni ścieków komunalnych 
podporządkowane jest ogólnym zasadom, 
rejestracji albo zezwoleniom. 
 

T Art. 51 ust. 1 
 

Art. 51. 1. Marszałek województwa 
dokonuje wpisu do rejestru z 
urzędu: 
1) posiadacza odpadów, który 

uzyskał  pozwolenie 
zintegrowane, 

2) posiadacza odpadów, który 
uzyskał  pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów, 

3) posiadacza odpadów, który 
uzyskał  zezwolenie na 
zbieranie odpadów lub 
zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów. 

 

 

3. Pozostałe przepisy dyrektywy zostały transponowane przepisami innymi niż zawarte w projekcie ustawy o odpadach. 
 
 
 



 
 
 

TABELA ZBIEŻNOŚCI  
 

TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o odpadach 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANY
CH AKTÓW PRAWNYCH 

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań  
i odpadów opakowaniowych (Dz. U. L 365 z 31.12.1994, str. 10) 

 

 
Uwaga: Projekt dokonuje częściowej transpozycji dyrektywy 94/62/WE, t.j. w takim zakresie, który dotychczas był transponowany przepisami 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) 
 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Jedn. 
red. Treść przepisu UE 

Konie
cznoś
ć 

wdroż
enia 
T/N 

Jedn. red.1 Treść przepisu/ów projektu Uzasadnienie uwzględnienia w projekcie 
przepisów poza minimalne wymogi prawa UE 

Art. 3 
pkt 3 

„gospodarowanie odpadami opakowaniowymi” oznacza 
gospodarowanie odpadami zgodnie z definicją zawartą  
w dyrektywie 75/442/EWG; 

T Art. 3 ust. 
1 pkt 2 
projektu 
ustawy o 
odpadach 
 

gospodarowaniu odpadami – rozumie 
się przez to zbieranie, transport, 
przetwarzanie odpadów, łącznie z 
nadzorem nad tego rodzaju 
działaniami, jak również późniejsze 
postępowanie z miejscami 
unieszkodliwiania odpadów, oraz 
działania wykonywane w charakterze 
sprzedawcy odpadów lub pośrednika 
w obrocie odpadami 

 

Art. 3 „odzysk” oznacza wszelkie stosowane działania, T Art. 3 ust. odzysku – rozumie się przez to  
                                                 
1 Jeśli brak wskazania, to przepis projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
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pkt 6 przewidziane w załączniku II.B do dyrektywy 75/442/EWG; 1 pkt 14 
projektu 
ustawy o 
odpadach 

proces, którego głównym wynikiem 
jest to, że odpady służą użytecznemu 
zastosowaniu, przez zastąpienie 
materiałów, które zostałyby 
zastosowane, lub w wyniku którego 
odpady są przygotowywane do 
takiego zastosowania – w danym 
zakładzie lub ogólnie w gospodarce; 

Art. 3 
pkt 7 

„recykling” oznacza powtórne przetwarzanie materiałów 
odpadowych w procesach produkcyjnych w celu uzyskania 
materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym 
przeznaczeniu, w tym recykling organiczny, z wyjątkiem 
odzysku energii; 

T Art. 3 ust. 
1 pkt 
23projekt
u ustawy 
o 
odpadach 
 

recyklingu – rozumie się przez to 
odzysk, w ramach którego odpady są 
ponownie przetwarzane w produkty, 
materiały lub substancje 
wykorzystywane w pierwotnym celu 
lub innych celach; obejmuje to 
ponowne przetwarzanie materiału 
organicznego (recykling organiczny), 
ale nie obejmuje odzysku energii i 
ponownego przetwarzania na 
materiały, które mają być 
wykorzystane jako paliwa lub do 
celów wypełniania wyrobisk; 

 

Art. 3 
pkt 8 

„odzysk energii” oznacza użycie palnych odpadów 
opakowaniowych jako środka do wytworzenia energii 
poprzez bezpośrednie spalanie wraz z innymi odpadami lub 
bez nich, ale z odzyskiem ciepła; 

T Art. 3 ust. 
1 pkt 15 
projektu 
ustawy o 
odpadach 
 

odzysku energii – rozumie się przez to 
termiczne przekształcanie odpadów w 
celu odzyskania energii; 
 

 

Art. 3 
pkt 9 

„recykling organiczny” oznacza obróbkę tlenową 
(kompostowanie) lub beztlenową (biometanizacja) tej części 
odpadów opakowaniowych, która ulega rozkładowi 
biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy 
wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstają 
osady organiczne lub metan. Składowanie na składowisku 
odpadów nie jest traktowane jako forma recyklingu 
organicznego; 

T Art. 19 
ust. 4 
projektu 
ustawy o 
odpadach 

Przez recykling rozumie się także 
recykling organiczny polegający na 
obróbce tlenowej, w tym 
kompostowaniu, lub obróbce 
beztlenowej odpadów, które ulegają 
rozkładowi biologicznemu w 
kontrolowanych warunkach przy 
wykorzystaniu mikroorganizmów, w 
wyniku której powstaje materia 
organiczna lub metan; składowanie 
na składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling organiczny. 
 

 

Art. 3 
pkt 10 

„unieszkodliwianie” oznacza wszelkie stosowane działania, 
przewidziane w załączniku II.A do dyrektywy 75/442/EWG; 

T Art. 3 ust. 
1 pkt 30 
projektu 

unieszkodliwianiu odpadów – rozumie 
się przez to proces niebędący 
odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym 
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ustawy o 
odpadach 
 

skutkiem takiego procesu jest odzysk 
substancji lub energii; 

Art. 73 
ust. 1 pkt 
1-3 
projektu 
ustawy o 
odpadach 

Art. 73. 1. Roczne sprawozdania o 
produktach, opakowaniach i o 
gospodarowaniu odpadami z nich 
powstającymi sporządzają: 
1) producent, importer, 

dokonujący 
wewnątrzwspólnotowego 
nabycia, eksporter i dokonujący 
wewnątrzwspólnotowej 
dostawy opakowań, o którym 
mowa w ustawie z dnia 11 maja 
2001 r. o opakowaniach i 
odpadach opakowaniowych; 

2) eksporter i dokonujący 
wewnątrzwspólnotowej 
dostawy produktów w 
opakowaniach;  

3) wprowadzający na terytorium 
kraju produkty w opakowaniach 
i produkty wymienione 
odpowiednio w załącznikach nr 
1 i  3 do ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie 
produktowej; 

 Art. 12 
ust. 1 i 
2 
System
y 
informa
cyjne 

1. Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające tworzenie baz danych dotyczących opakowań 
i odpadów opakowaniowych, o ile bazy takie jeszcze nie 
istnieją, w sposób zharmonizowany, pozwalający na 
monitorowanie przez Państwa Członkowskie i Komisję 
realizacji celów określonych w niniejszej dyrektywie. 
2. W tym celu bazy danych dostarczają informacji 
dotyczących w szczególności wielkości, właściwości i 
ewolucji przepływów opakowań i odpadów opakowaniowych 
(w tym informacji na temat toksyczności lub zagrożenia ze 
strony materiałów opakowaniowych lub składników 
stosowanych do ich produkcji) na poziomie poszczególnych 
Państw Członkowskich. 

T 

Art. 79 
ust. 1 i 
ust 2 pkt 
1 projektu 
ustawy o 
odpadach 

Art. 79. 1. Tworzy się Bazę 
danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami, zwaną 
dalej „BDO”. 

2. W BDO gromadzi się 
informacje o: 

wprowadzanych na terytorium kraju 
opakowaniach, produktach w 
opakowaniach, w podziale na 
poszczególne rodzaje opakowań, 
oraz odpadach z nich powstających; 
 

 

Art. 14 Zgodnie z celami i środkami określonymi w niniejszej T Art. 34 Plany gospodarki odpadami dotyczą  
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Plany 
gospod
arowan
ia 

dyrektywie, Państwa Członkowskie umieszczają w planach 
gospodarowania odpadami, wymaganych na podstawie art. 
17 dyrektywy 75/442/EWG, specjalny rozdział dotyczący 
gospodarowania opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, w tym środków podejmowanych na 
podstawie art. 4 i 5. 

ust. 4 
projektu 
ustawy o 
odpadach 

odpadów wytworzonych na 
obszarze, dla którego jest 
sporządzany plan, oraz 
przywożonych na ten obszar, w tym 
odpadów komunalnych, odpadów 
ulegających biodegradacji, odpadów 
opakowaniowych i odpadów 
niebezpiecznych. 
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   Art. 73 
ust. 2 pkt 
2 projektu 
ustawy o 
odpadach 

2. Sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1, zawiera: 

1) w zakresie opakowań i odpadów 
opakowaniowych informacje o:  

a)  masie wytworzonych i 
przywiezionych z zagranicy opakowań 
według rodzajów materiałów, z jakich 
zostały wykonane, w tym:  

−   o opakowaniach wielokrotnego 
użytku, 

−   o  przestrzeganiu ograniczeń 
wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych, 

b) masie opakowań, wymienionych w 
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 
maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej, w których 
zostały  wprowadzone do obrotu 
produkty, z podziałem na poszczególne 
ich rodzaje, 

c) masie poddanych odzyskowi i 
recyklingowi odpadów opakowaniowych, 
z podziałem na poszczególne ich 
rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału 
na odpady pochodzące z gospodarstw 
domowych i z innych źródeł niż 
gospodarstwa domowe, a także według 
sposobu ich odzysku i recyklingu,  

d) osiągniętych poziomach odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych, z 
podziałem na poszczególne ich rodzaje, 

e) wysokości należnej opłaty produktowej, 
obliczonej oddzielnie, z podziałem na 
poszczególne rodzaje opakowań – w 
przypadku nieosiągnięcia wymaganego 
poziomu odzysku lub recyklingu, 

f) masie wywiezionych za granicę 
opakowań, według rodzajów materiałów, 
z jakich zostały wykonane, z 
wyszczególnieniem opakowań 
wielokrotnego użytku – w przypadku 
przedsiębiorcy, który eksportuje lub 
dokonuje wewnątrzwspólnotowej 
dostawy opakowań lub produktów w 
opakowaniach;  

 

 



 6 

 
*OOP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 

TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o odpadach 
TYTUŁ WDRAŻANEGO PROJEKTU 

AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH 
AKTÓW PRAWNYCH 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 96/59/WE W SPRAWIE 
UNIESZKODLIWIANIA POLICHLOROWANYCH BIFENYLI I POLICHLOROWANYCH 

TRIFENYLI (PCB/PCT) 
 

 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Jedn. 
red. Treść przepisu UE 

Konie-
czność 

wdrożenia 
(T/N) 

Jedn red. * Treść przepisów projektu ustawy 

Uzasadnienie 
uwzględnienia w 

projekcie 
przepisów poza 

minimalne 
wymogi prawa 

UE 
Art. 1 Celem niniejszej dyrektywy jest 

zbliżenie ustawodawstw Państw 
Członkowskich dotyczących 
kontrolowanego unieszkodliwiania 
PCB, dekontaminacji lub 
unieszkodliwiania urządzeń 
zawierających PCB i/lub 
unieszkodliwiania zużytego PCB w 
celu ich całkowitego zlikwidowania, 
na podstawie przepisów niniejszej 
dyrektywy. 

N - -  

Art. 2 Do celów niniejszej dyrektywy: - -   
a) "PCB" oznacza: 

- polichlorowane difenyle, 
- polichlorowane trifenyle, 
- 
monometylotetrachlorodifenylometan
, monometylodichlorodifenylometan, 
monometylodibromodifenylometan, 
- dowolną mieszaninę zawierającą 

T Art. 3 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska 
 
Art. 3 ust.1 pkt 17) 
projektu ustawy o 
odpadach 

„17) PCB – rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, 
polichlorowane trifenyle, monometylo-
tetrachlorodifenylometan, monometylodichloro-difenylometan, 
monometylodibromodifenylo-metan oraz mieszaniny 
zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 
0,005 % wagowo łącznie;” 
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którąkolwiek z wyżej wymienionych 
substancji w całości powyżej 0,005 % 
w masie; 

Art. 164 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska 

(...) „1a) instalacjach - rozumie się przez to również budynki 
oraz obiekty małej architektury; 

2) instalacjach lub urządzeniach, w których były 
wykorzystywane substancje stwarzające szczególne 
zagrożenie dla środowiska - rozumie się przez to instalacje i 
urządzenia, które nie zostały poddane wymaganemu ustawą 
procesowi oczyszczenia.” 

 

b) "urządzenie zawierające PCB" 
oznacza dowolne urządzenie, które 
zawiera lub zawierało PCB (np. 
transformatory, kondensatory, 
zbiorniki zawierające pozostałości) i 
które nie zostały poddane 
dekontaminacji. Rodzaj urządzenia, 
które może zawierać PCB, zostaje 
uznane za urządzenie zawierające 
PCB, chyba że istnieje podstawa do 
przyjęcia przeciwnego założenia; 

T 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 26 
września 2002 r. w 
sprawie określenia 
urządzeń, w których 
mogły być 
wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska  
(Dz. U. Nr 173, poz. 1416) 

„§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) urządzenia, w których mogły być wykorzystywane 

polichlorowane bifenyle (PCB), które traktuje się jak 
urządzenia, w których były lub są wykorzystywane te 
substancje; 

 2) rok produkcji i producentów urządzeń, o których mowa w 
pkt 1. 

§ 2. 1. Kondensatory, w których mogły być wykorzystywane 
PCB, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
2. Transformatory, w których mogły być wykorzystywane PCB, 
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Inne urządzenia elektroenergetyczne niebędące kondensatorami 
i transformatorami, w których mogły być wykorzystywane PCB, 
określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.” 

 

c) "zużyte PCB" oznacza PCB będące 
odpadem w rozumieniu dyrektywy 
75/442/EWG; 

T § 5 ust. 4.  rozporządzenia  
Ministra Gospodarki z 
dnia 24 czerwca 2002 r. w 
sprawie wymagań w 
zakresie wykorzysta-
wania i przemieszcza-nia 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska (Dz.U. Nr 96, 

„§ 5 4. Ciecze zawierające PCB usunięte z urządzeń lub instalacji 
stanowią odpady, podlegające unieszkodliwieniu zgodnie z 
przepisami ustawy o odpadach.” 
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poz.860) 
d) "posiadacz" oznacza osobę fizyczną 

lub prawną, która jest w posiadaniu 
PCB, zużytego PCB i/lub urządzenia 
zawierającego PCB; 

N - Brak konieczności transpozycji wynika z faktu, że wszystkie 
obowiązki nakładane przepisami ustawy – Prawo ochrony 
środowiska na wykorzystującego substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla środowiska (do których należą PCB), 
bez względu na to czy jest to osoba fizyczna czy prawna. 
Natomiast ustawa – Prawo ochrony środowiska 
„wykorzystywanie substancji” rozszerza również o ich 
gromadzenie ( art. 3 pkt 47 Poś). 

 

e) "dekontaminacja" oznacza wszelkie 
operacje umożliwiające ponowne 
użycie, recykling lub 
unieszkodliwienie w bezpiecznych 
warunkach urządzeń, przedmiotów, 
materiałów lub płynów skażonych 
PCB oraz mogące obejmować 
zastąpienie, tzn. wszelkie operacje 
polegające na zastąpieniu PCB 
odpowiednimi cieczami 
niezawierającymi PCB; 

T §3 ust. 2 rozporządze-nia  
Ministra Gospodarki z 
dnia 24 czerwca 2002 r. w 
sprawie wymagań w 
zakresie wykorzysta-
wania i przemieszczania 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska  
(Dz. U. Nr 96, poz.860) 

„2. Dekontaminacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje 
wszelkie operacje, którym poddawane są urządzenia lub 
instalacje, materiały lub ciecze pozwalające na usunięcie z nich 
PCB w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi lub środowiska; 
dekontaminacja może również obejmować zastąpienie w 
urządzeniu lub instalacji cieczy zawierającej PCB cieczą 
niezawierającą PCB.” 

 

f) "unieszkodliwienie" oznacza operacje 
D 8, D 9, D 10, D 12 
(przeprowadzane wyłącznie w 
bezpiecznym, głębokim, 
podziemnym magazynie 
zbudowanym w suchej skale i tylko 
w stosunku do urządzeń 
zawierających PCB i zużyte PCB, 
które nie mogą być poddane 
dekontaminacji), oraz D 15, które 
zostały określone w załączniku II A 
dyrektywy 75/442/EWG. 

T Dział VII Szczególne 
zasady gospodarowania 
niektórymi rodzajami 
odpadów 
Rozdział 1 PCB oraz 
odpady zawierające PCB 
projektu ustawy o 
odpadach 

„Art. 85. Zakazuje się odzysku PCB.  
Art. 86. 1. Odpady zawierające PCB mogą być przetwarzane 
tylko po usunięciu z tych odpadów PCB, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Jeżeli usunięcie PCB z odpadów jest niemożliwe, do 
unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB stosuje się 
przepisy dotyczące unieszkodliwiania PCB.  
Art. 87. 1. PCB unieszkodliwia się przez spalanie w spalarni 
odpadów.   
2. Dopuszcza się również unieszkodliwianie PCB w procesach 
unieszkodliwiania D8, D9, D12 i D15, wymienionych w 
załączniku nr 2 do ustawy, jeżeli zastosowana w tych procesach 
technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i 
zdrowia ludzi unieszkodliwianie PCB.  
 

 

Art. 3 Państwa Członkowskie podejmują, 
bez uszczerbku dla ich 
międzynarodowych zobowiązań, 

T § 2 ust. 1 rozporządzenia  
Ministra Gospodarki z 
dnia 24 czerwca 2002 r. w 

„§ 2. 1. Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych 
urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 
2010 r.” 
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niezbędne środki do zapewnienia, że 
zużyte PCB zostały 
unieszkodliwione, a PCB i 
urządzenia zawierające PCB zostały 
jak najszybciej poddane 
dekontaminacji lub 
unieszkodliwieniu. Dekontaminacja 
i/lub unieszkodliwienie urządzeń oraz 
PCB w nich zawartych, które 
podlegają inwentaryzacji zgodnie z 
art. 4 ust. 1, ma być przeprowadzone 
najpóźniej do końca 2010 r. 

sprawie wymagań w 
zakresie wykorzysta-
wania i przemieszcza-nia 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska  
(Dz. U. Nr 96, poz.860) 

Art. 4 
ust. 1 

1. W celu wykonania art. 3 Państwa 
Członkowskie zapewniają, aby 
inwentaryzacja obejmowała 
urządzenia o zawartości PCB 
powyżej 5 dm3 oraz przesyłają 
Komisji podsumowania tych 
inwentaryzacji przed upływem trzech 
lat od przyjęcia niniejszej dyrektywy. 
W przypadku kondensatorów próg 5 
dm3 uznaje się za próg obejmujący 
wszystkie oddzielne elementy 
złożonego zespołu. 

T §6 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia  Ministra 
Gospodarki z dnia 24 
czerwca 2002 r. w sprawie 
wymagań w zakresie 
wykorzystywania i 
przemieszczania 
substancji stwarza-jących 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska (Dz.U. Nr 96, 
poz.860) 

„§ 6. 1. Oznakowaniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 
podlegają:   
1) urządzenia i instalacje zawierające PCB w ilości większej niż 
5 dm3,” 
 

 

Art. 4 
ust. 2 

2. Urządzenia, w przypadku których 
zakłada się, że ciecze w nich 
występujące zawierają w masie od 
0,05 % do 0,005 % PCB, mogą być 
objęte inwentaryzacją z pominięciem 
danych wymaganych w ust. 3 tiret 
trzecie i czwarte oraz mogą zostać 
oznakowane "zawiera PCB < 0,05 
%". Urządzenia te są poddane 
dekontaminacji lub unieszkodliwiane 
zgodnie z art. 9 ust. 2. 

N - - - 
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Art. 4 
ust. 3 

3. Inwentaryzacje obejmują: 
- nazwiska i adresy posiadaczy, 
- miejsce, w którym urządzenie się 
znajduje, oraz jego opis, 
- ilość PCB zawartego w urządzeniu, 
- daty i rodzaje przeprowadzanych 
lub przewidzianych zastąpień lub 
oczyszczeń, 
- daty zgłoszenia. 
Jeżeli Państwo Członkowskie 
dokonało już podobnej 
inwentaryzacji, nowa nie jest 
wymagana. Inwentaryzacje są 
regularnie aktualizowane. 
 

T § 7 ust. 1 pkt 1-5 
rozporządzenia  Ministra 
Gospodarki z dnia 24 
czerwca 2002 r. w sprawie 
wymagań w zakresie 
wykorzystywania i 
przemieszczania 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska (Dz.U. Nr 96, 
poz.860) 

„§ 7. 1. Urządzenia lub instalacje, w których były lub są 
wykorzystywane PCB, należy inwentaryzować poprzez 
sporządzenie dokumentacji zawierającej:   
1) nazwę i adres użytkownika urządzenia lub instalacji,   
2) lokalizację i rodzaj urządzenia lub instalacji,   
3) ilość PCB znajdującego się w urządzeniu lub instalacji,   
4) daty i opis operacji przeprowadzonych lub planowanych do 
przeprowadzenia w odniesieniu do urządzenia lub instalacji,   
5) datę sporządzenia dokumentu i podpis sporządzającego.” 
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, podlega na bieżąco 
aktualizacji. 
 
 

 

Art., 4 
ust. 4 

4. W celu wykonania ust. 1 Państwa 
Członkowskie podejmują niezbędne 
środki do zapewnienia, że posiadacze 
takich urządzeń powiadamiają 
właściwe organy o ilościach PCB, 
które posiadają, oraz o wszelkich 
zmianach w tym względzie. 

T Art. 162 ust. 2-5  
ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska 

„2. Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne 
zagrożenie dla środowiska jest obowiązany do dokumentowania 
rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich 
eliminowania.  
3.  Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie 
dla środowiska powinien okresowo przedkładać marszałkowi 
województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich 
występowania, z zastrzeżeniem ust. 4-6.  
4. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają 
informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie 
uproszczonej; w tym przypadku przepisów ust. 2 nie stosuje się.  
5. Informacje w formie uproszczonej przedkłada się wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.” 
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   §7 ust. 3  
rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 24 
czerwca 2002 r. w sprawie 
wymagań w zakresie 
wykorzystawania i 
przemieszczania 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska  
(Dz. U. Nr 96, poz.860) 

„3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, podlega na bieżąco 
aktualizacji.” 

 

Art. 4 
ust. 5 

5. Państwa Członkowskie podejmują 
niezbędne środki do zapewnienia, że 
wszelkie urządzenia podlegające 
inwentaryzacji na podstawie ust. 1 są 
oznakowane. Podobne oznakowanie 
musi znajdować się na drzwiach 
pomieszczeń, w których tego typu 
urządzenia są umieszczone. 

T § 6 ust. 1 rozporządzenia  
Ministra Gospodarki z 
dnia 24 czerwca 2002 r. w 
sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywa-
nia i przemieszczania 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska  
Dz. U. Nr 96, poz.860) 

„§6. 1. Oznakowaniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 
podlegają:   
1) urządzenia i instalacje zawierające PCB w ilości większej niż 
5 dm3,   
2) zbiorniki, w których znajdują się usunięte ciecze zawierające 
PCB,   
3) zbiorniki, w których znajdują się elementy urządzeń i 
instalacji zanieczyszczone PCB,   
4) obszary magazynowania urządzeń i zbiorników, o których 
mowa w pkt 1-3.” 
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Art. 4 
ust. 6 

6. Przedsiębiorstwa zajmujące się 
unieszkodliwianiem PCB prowadzą 
rejestry ilości, pochodzenia, 
charakteru oraz zawartości PCB w 
zużytych PCB, które zostały im 
dostarczone. Informacje te 
przedsiębiorstwa przekazują 
właściwym organom. Rejestry 
pozostają otwarte do wglądu dla 
władz lokalnych oraz społeczeństwa. 
Przedsiębiorstwa wydają 
posiadaczom dostarczającym zużyte 
PCB potwierdzenie odbioru 
określające ich ilość oraz charakter. 

T Dział V Ewidencja 
odpadów i 
sprawozdawczość  
Rozdział 1 Ewidencja 
odpadów projektu ustawy 
o odpadach  
 

„Art. 66. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia 
na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z 
katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 4 ust. 3, zwaną dalej „ewidencją odpadów”.  
2. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami 
niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia 
na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 
niebezpiecznych.  
3. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:  
1) wytwórców:  
a) odpadów komunalnych,  
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy 
prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy 
prowadzącego punkt zbierania pojazdów;  
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących 
przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby 
własne, zgodnie z art. 28 ust. 6;  
3) władających powierzchnią ziemi, na której komunalne osady 
ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 
pkt 1 - 3;  
4) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;  
5) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w 
przepisach wydanych na podstawie ust. 4.   
Art. 67. 1. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem 
następujących dokumentów:  
1) w przypadku posiadaczy odpadów:  
a) karty przekazania odpadów,  
b) karty ewidencji odpadów,  
c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,  
d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego,  
e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;  
2) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie 
odpadami, niebędących posiadaczami odpadów - karty ewidencji 
odpadów niebezpiecznych.  
2. W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady do 
składowania oraz zarządzającego składowiskiem odpadów 
ewidencja odpadów obejmuje dodatkowo dokumenty, o których 
mowa w dziale VIII w rozdziale 1:  
1) podstawową charakterystykę odpadów;  
2) wyniki testów zgodności.” 
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   Dział V Ewidencja 
odpadów i 
sprawozdawczość  
Rozdział 2  
Sprawozdawczość w 
zakresie produktów, 
opakowań oraz 
gospodarki odpadami 

„Art. 75. 1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o 
gospodarowaniu odpadami sporządza:  
1) wytwórca:  
a) odpadów obowiązany do posiadania pozwolenia 
zintegrowanego lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów,  
b) komunalnych osadów ściekowych;  
2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu 
odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów 
komunalnych, w zakresie:  
a) zbierania odpadów,  
b) przetwarzania odpadów  
– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;  
3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu 
odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, 
na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji 
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w 
fazie poeksploatacyjnej.” 

 

Art. 4 
ust. 7 

7. Państwa Członkowskie zapewnią, 
że właściwe organy sprawują 
kontrolę nad ilościami PCB, o 
których zostają powiadomione. 

T Art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 
20 lipca 1991 o inspekcji 
ochrony środowiska 

„Art. 2. 1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 
1) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i 
racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody;” 

 

Art. 5 
ust. 1 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 
dyrektywy 75/442/EWG Państwa 
Członkowskie wprowadzają zakaz 
oddzielania PCB od innych substancji 
w celu ponownego użycia PCB. 

N - Brak konieczności transpozycji wynika z ustawowego (Prawo 
ochrony środowiska) zakazu wprowadzania do obrotu lub 
ponownego wykorzystania substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska, do których należą PCB. 

 

Art. 5 
ust. 2 

2. Państwa Członkowskie 
wprowadzają zakaz dolewania PCB 
w transformatorach. 

T § 3 ust. 1 rozporządzenia  
Ministra Gospodarki z 
dnia 24 czerwca 2002 r. w 
sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska  

„§ 3. 1. Określa się następujące wymagania techniczne dotyczące 
wykorzystywania i oczyszczania urządzeń lub instalacji, w 
których były lub są wykorzystywane PCB:   
1) dopełnianie urządzeń lub instalacji zawierających lub 
mogących zawierać PCB jest niedopuszczalne,” 
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(Dz.U. Nr 96, poz.860) 
Art. 5 
ust. 3 

3. Do momentu ich dekontaminacji, 
wycofania z użycia i/lub 
unieszkodliwienia zgodnie z niniejszą 
dyrektywą konserwacja 
transformatorów zawierających PCB 
może być kontynuowana wyłącznie 
wtedy, gdy celem jej jest 
zapewnienie, aby PCB w nich 
zawarte spełniały normy techniczne 
lub wymogi dotyczące poziomu 
jakości dielektrycznej oraz pod 
warunkiem że transformatory są w 
dobrym stanie i nie przeciekają. 

T Art. 6, 146 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r.  – 
Prawo ochrony 
środowiska 

„Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie 
oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania 
temu oddziaływaniu.  
2. Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie 
na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest 
obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe 
środki zapobiegawcze.” 
„Art. 146. 1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia 
są obowiązani do zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji 
polegającej w szczególności na:  
1) stosowaniu paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych 
zapewniających ograniczanie ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko;  
2) podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku powstania 
zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach 
technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska” 

 

Art. 6 
ust. 1 

1. Państwa Członkowskie podejmują 
niezbędne środki do zapewnienia, że 
zużyte PCB oraz urządzenia 
zawierające PCB i podlegające 
inwentaryzacji zgodnie z art. 4 ust. 1 
są przekazywane jak najszybciej 
przedsiębiorstwom, którym 
wydawane są pozwolenia zgodnie z 
art. 8. 

T Dział VII Szczególne 
zasady gospodarowania 
niektórymi rodzajami 
odpadów 
Rozdział 1 PCB oraz 
odpady zawierające PCB 
ustawy o odpadach 

„Art. 85. Zakazuje się odzysku PCB.  
Art. 86. 1. Odpady zawierające PCB mogą być przetwarzane 
tylko po usunięciu z tych odpadów PCB, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Jeżeli usunięcie PCB z odpadów jest niemożliwe, do 
unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB stosuje się 
przepisy dotyczące unieszkodliwiania PCB.  
Art. 87. 1. PCB unieszkodliwia się przez spalanie w spalarni 
odpadów.  
2. Dopuszcza się również unieszkodliwianie PCB w procesach 
unieszkodliwiania D8, D9, D12 i D15, wymienionych w 
załączniku nr 2 do ustawy, jeżeli zastosowana w tych procesach 
technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i 
zdrowia ludzi unieszkodliwianie PCB.  
Art. 88. Zakazuje się spalania PCB na statkach.  
Art. 89. W karcie ewidencji odpadów zamieszcza się informacje 
o zawartości PCB w odpadach.” 
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   Art. 161, 162 344 i 345 
ustawy – Prawo ochrony 
środowiska 
 

„Art. 161. 1. Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla 
środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane i 
eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków 
ostrożności. 
2. Instalacje lub urządzenia, w których są lub były 
wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie 
dla środowiska, powinny zostać oczyszczone lub 
unieszkodliwione.  
3. Do instalacji lub urządzeń, co do których istnieje uzasadnione 
podejrzenie, iż były w nich wykorzystywane substancje 
stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, stosuje się 
wymagania dotyczące postępowania z instalacjami i 
urządzeniami, w których są lub były wykorzystywane te 
substancje. 
Art. 162. 1. Wykorzystywane substancje stwarzające szczególne 
zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji.” 
„Art. 344. Kto narusza zakaz wprowadzania do obrotu lub 
ponownego wykorzystania substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska określony w art. 160 ust. 1,podlega 
karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.  
Art. 345. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 161, 
nie oczyszcza lub nie unieszkodliwia instalacji lub urządzeń, w 
których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla środowiska albo co do których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że były w nich wykorzystywane takie 
substancje,podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, 
albo grzywny.” 

 

Art. 6 
ust. 2 

2. Przed pobraniem PCB, zużytego 
PCB i/lub urządzeń zawierających 
PCB przez przedsiębiorstwa, którym 
wydano pozwolenia, podejmowane są 
wszelkie środki ostrożności 
niezbędne dla uniknięcia zagrożenia 
pożarowego. W tym celu należy je 
przechowywać z dala od wszelkich 
produktów łatwo palnych. 

T Art. 161 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska 

„Art. 161. 1. Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla 
środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane i 
eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków 
ostrożności.” 
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§ 5 rozporządzenia  
Ministra Gospodarki z 
dnia 24 czerwca 2002 r. w 
sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska 

„§ 5. 1. Wycofane z użytkowania urządzenia lub instalacje 
zawierające PCB podlegają dekontaminacji, o której mowa w § 3 
ust. 2.   
2. Jeżeli konstrukcja urządzenia lub instalacji uniemożliwia 
usunięcie cieczy zawierającej PCB lub przeprowadzenie 
dekontaminacji, urządzenia lub instalacje podlegają 
unieszkodliwieniu.” 

Dział II  
Zasady ogólne gospodarki 
odpadami  
Rozdział 6  
Zbieranie i transport 
odpadów projektu ustawy 
o odpadach 

„Art. 24. 1. Odpady są zbierane w sposób selektywny.  
2. Zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania:  
1) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są 
przeznaczone do składowania;  
2) komunalnych osadów ściekowych;  
3) zakaźnych odpadów medycznych;  
4) zakaźnych odpadów weterynaryjnych;  
5) odpadów, które powstały podczas unieszkodliwiania 
zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych metodami innymi niż termiczne przekształcanie 
odpadów.  
3. Zakazuje się zbierania:  
1) zmieszanych odpadów komunalnych,  
2) odpadów zielonych  
– poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na 
którym zostały wytworzone.” 

Art. 6 
ust. 3 

3. W przypadkach możliwych do 
wykonania urządzenia zawierające 
PCB, które nie podlegają 
inwentaryzacji zgodnie z treścią art. 4 
ust. 1 i które stanowią część innego 
urządzenia, zostają wymontowane i 
złożone oddzielnie, w przypadku gdy 
to urządzenie jest wycofane z użycia, 
poddane recyklingowi lub 
unieszkodliwione. 

T 

Dział II  
Zasady ogólne gospodarki 
odpadami  
Rozdział 4  
Postępowanie z odpadami 
niebezpiecznymi  
 

„Art. 22. 1. Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych 
różnych rodzajów, mieszania odpadów niebezpiecznych z 
odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszania odpadów 
niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, 
w tym rozcieńczania substancji niebezpiecznych, z zastrzeżeniem 
ust. 2.  
2. Dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych 
rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami 
innymi niż niebezpieczne, a także mieszanie odpadów 
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   niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, 
w celu poprawy bezpieczeństwa procesów przetwarzania 
odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku 
prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzi lub środowiska.  
3. W przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z 
innymi odpadami, substancjami, materiałami lub przedmiotami, 
to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie 
następujące warunki:  
1) w procesie przetwarzania odpadów powstałych po 
rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia 
ludzi lub środowiska;  
2) jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.” 

 

Art. 7 Państwa Członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące spalania 
PCB i/lub zużytych na statkach PCB. 

T Dział VII Szczególne 
zasady gospodarowania 
niektórymi rodzajami 
odpadów Rozdział 1 PCB 
oraz odpady zawierające 
PCB 
projektu ustawy o 
odpadach 

Art. 88. Zakazuje się spalania PCB na statkach.  
 

 

Art. 8 
ust. 1 

1. Państwa Członkowskie podejmują 
niezbędne środki do zapewnienia, że 
wszystkie przedsiębiorstwa 
zajmujące się dekontaminacją i/lub 
unieszkodliwianiem PCB, zużytych 
PCB i/lub urządzeń zawierających 
PCB uzyskały pozwolenia zgodnie z 
art. 9 dyrektywy 75/442/EWG. 

T Dział IV Uprawnienia 
wymagane do 
gospodarowania 
odpadami oraz 
prowadzenie rejestru 
Rozdział 1 
Zezwolenie na zbieranie 
odpadów i zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów 
projektu ustawy o 
odpadach 
 

„Art. 41. 1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie 
przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.  
2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ 
właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub 
przetwarzania odpadów.  
3. Organem właściwym jest:  
1) marszałek województwa:  
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko,  
b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych 
odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu 
terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość 
umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie 
mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska 
lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,  
2) starosta – w pozostałych przypadkach  
– z zastrzeżeniem ust. 4.  
4. Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie 
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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. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym 
mowa w ust. 5, może być wydane, jeżeli wydający je organ byłby 
jednocześnie właściwy do wydania danego zezwolenia na 
zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  
8. Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zezwolenia na 
zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  
9. Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu na zbieranie 
odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów rozumie się 
przez to również zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów.  
10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 
1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622 i Nr 120, 
poz. 690).” 
„Art. 42. 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na 
wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:  
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON 
posiadacza odpadów, o ile posiada;  
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do 
przetwarzania;  
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 oraz rodzaju magazynowanych 
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 
godzinnej mocy przerobowej;  
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych 
pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie 
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przetwarzania odpadów, ze  
szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub 
przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych 
instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 
środowiska;  
8) przewidywany okres 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;  
11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości 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;  
12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 5 – 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;  
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.  
4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w 
art. 71 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, o ile jest wymagana.  
5. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez 
termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów 
dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika 
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odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska 
odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do 
prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.” 

Dział VII Szczególne 
zasady gospodarowania 
niektórymi rodzajami 
odpadów 
Rozdział 1 PCB oraz 
odpady zawierające PCB 
projektu ustawy o 
odpadach 
 

„Art. 85. Zakazuje się odzysku PCB.  
Art. 86. 1. Odpady zawierające PCB mogą być przetwarzane 
tylko po usunięciu z tych odpadów PCB, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Jeżeli usunięcie PCB z odpadów jest niemożliwe, do 
unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB stosuje się 
przepisy dotyczące unieszkodliwiania PCB.  
Art. 87. 1. PCB unieszkodliwia się przez spalanie w spalarni 
odpadów.  
2. Dopuszcza się również unieszkodliwianie PCB w procesach 
unieszkodliwiania D8, D9, D12 i D15, wymienionych w 
załączniku nr 2 do ustawy, jeżeli zastosowana w tych procesach 
technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i 
zdrowia ludzi unieszkodliwianie PCB.  
Art. 88. Zakazuje się spalania PCB na statkach.  
Art. 89. W karcie ewidencji odpadów zamieszcza się informacje 
o zawartości PCB w odpadach.” 
 

Art. 8 
ust. 2 

2. W przypadku zastosowania 
spalania jako metody 
unieszkodliwiania stosuje się 
dyrektywę Rady 94/67/WE z dnia 16 
grudnia 1994 r. w sprawie spalania 
odpadów niebezpiecznych [12]. Inne 
metody unieszkodliwiania PCB, 
zużytych PCB i/lub urządzeń 
zawierających PCB mogą zostać 
przyjęte, pod warunkiem że spełniają 
normy bezpieczeństwa z zakresu 
ochrony środowiska, takie jak w 
przypadku spalania oraz że spełniają 
wymogi techniczne, które są 
najlepszymi dostępnymi technikami. 

T 

Art. 3 ust. 1 pkt 26) 
projektu ustawy o 
odpadach 
 

„26) spalarni odpadów – rozumie się przez to zakład lub jego 
część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z 
odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, 
obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia 
procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z 
oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do 
atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów 
oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym 
przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do 
termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z 
magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w 
wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych;” 
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   Dział VIII Wymagania 
dotyczące prowadzenia 
procesów przetwarzania 
odpadów Rozdział 2 
Termiczne 
przekształcanie odpadów 
projektu ustawy o 
odpadach 

„Art. 154. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się 
wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach 
odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.  
Art. 155. 1. Zarządzającym spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów jest podmiot prowadzący termiczne 
przekształcanie odpadów odpowiednio w spalarni odpadów lub 
współspalarni odpadów.  
2. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów 
jest obowiązany zatrudniać na stanowisku kierownika spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów wyłącznie osobę 
posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych 
procesów przetwarzania odpadów.  
Art. 156. Spalarnie odpadów oraz współspalarnie odpadów są 
projektowane, budowane, wyposażane i użytkowane w sposób 
zapewniający osiągnięcie poziomu termicznego przekształcania 
odpadów, przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia 
ludzi lub dla środowiska, odpadów i innych emisji powstających 
wskutek termicznego przekształcania odpadów będzie jak 
najmniejsza. 
Art. 157. 1. Termiczne przekształcanie odpadów:  
1) niebezpiecznych,  
2) komunalnych w spalarniach odpadów lub we współspalarniach 
odpadów, których efektywność energetyczna jest mniejsza niż 
wartości określone w załączniku nr 1 do ustawy  
– stanowi proces unieszkodliwiania D10, wymieniony w 
załączniku nr 2 do ustawy.  
Art. 159. 1. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią 
odpadów jest obowiązany, w czasie przyjmowania i termicznego 
przekształcania odpadów, do podejmowania niezbędnych 
środków ostrożności mających na celu zapobieżenie lub 
ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska, w 
szczególności w odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza, gleby, 
wód powierzchniowych i gruntowych oraz zapachów i hałasu, a 
także bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, oraz 
przestrzegania wymagań w zakresie termicznego przekształcania 
odpadów. 
2. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, 
przyjmując odpady do ich termicznego przekształcenia, jest 
obowiązany również do:  
1) ustalenia masy odpadów;  
2) sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi 
zawartymi w:  
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   a) karcie przekazania odpadów,  
b) dokumentach wymaganych na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów – w 
przypadku przywozu odpadów z zagranicy,  
c) dokumentach wymaganych przepisami o transporcie towarów 
niebezpiecznych – w przypadku transportu towarów 
niebezpiecznych.  
3. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, 
przyjmując odpady niebezpieczne do ich termicznego 
przekształcenia, jest obowiązany również do:  
1) zapoznania się z przekazywanym przez posiadacza odpadów 
opisem odpadów, który powinien obejmować:  
a) stan fizyczny i skład chemiczny odpadów niebezpiecznych 
oraz informacje niezbędne do dokonania oceny przydatności tych 
odpadów do procesu termicznego przekształcenia odpadów,  
b) właściwości odpadów,  
c) wskazanie substancji, z którymi te odpady nie mogą być 
łączone w celu ich łącznego termicznego przekształcenia,  
d) niezbędne środki ostrożności związane z postępowaniem z 
tymi odpadami;  
2) pobrania próbek, przed rozładowaniem odpadów, w celu 
zweryfikowania zgodności stanu fizycznego i składu 
chemicznego oraz właściwości odpadów z opisem, o którym 
mowa w pkt 1;  
3) przechowywania próbek, o których mowa w pkt 2, przez okres 
co najmniej jednego miesiąca po termicznym przekształceniu 
odpadów.  
4. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do odpadów medycznych i 
odpadów weterynaryjnych.  
5. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, 
termicznie przekształcając odpady, jest obowiązany do:  
1) badania fizycznych i chemicznych właściwości odpadów 
powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów, w 
tym w szczególności rozpuszczalnych frakcji metali ciężkich;  
2) transportu i magazynowania odpadów w postaci pylistej, 
powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów, w 
zamkniętych pojemnikach;  
3) określenia bezpiecznej trasy transportu odpadów 
niebezpiecznych powstałych w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, jeżeli odpadów tych nie udało się 
poddać odzyskowi lub unieszkodliwić w miejscu ich powstania.  
6. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do wytwórcy odpadów, który 
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   termicznie przekształca wyłącznie własne odpady w miejscu ich 
powstania, pod warunkiem dotrzymywania wymagań dla spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów.  
8. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z wyjątkiem odpadów 
medycznych i weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego przekształcania 
odpadów, kierując się właściwościami odpadów i ochroną 
środowiska.  
Art. 160. 1. W przypadku niewykonania przez zarządzającego 
spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów obowiązków, o 
których mowa w art. 154 – 159, wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska, kierując się stopniem niewykonania obowiązków 
oraz zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, 
może wydać decyzję o wstrzymaniu termicznego przekształcania 
odpadów w tej spalarni lub współspalarni.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 
zarządzającego spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska, kierując się stopniem 
niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla życia, zdrowia 
ludzi lub dla środowiska, może, w drodze postanowienia, ustalić 
termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 
zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być 
dłuższy niż rok od dnia doręczenia postanowienia.  
3. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w ustalonym 
terminie, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, 
w drodze decyzji, termiczne przekształcanie odpadów w spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów.  
4. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 3, określa się również 
termin wstrzymania termicznego przekształcania odpadów, 
uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla życia lub zdrowia 
ludzi, lub dla środowiska wstrzymania termicznego 
przekształcania odpadów. Termin ten nie może być dłuższy niż 
rok od dnia doręczenia decyzji.  
5. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o wstrzymaniu 
termicznego przekształcania odpadów wszczyna się z urzędu.  
6. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 3, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska może nadać rygor natychmiastowej 
wykonalności, kierując się stopniem niewykonania obowiązków 
oraz zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla 
środowiska.  
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   Art. 161. 1. Wstrzymanie termicznego przekształcania odpadów 
nie wyłącza obowiązku usunięcia skutków termicznego 
przekształcenia odpadów na koszt zarządzającego spalarnią 
odpadów lub współspalarnią odpadów.  
2. Po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania 
działalności, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na 
wniosek zarządzającego spalarnią lub współspalarnią odpadów, 
wyraża, w drodze decyzji, zgodę na podjęcie termicznego 
przekształcania odpadów.  
3. W przypadku wstrzymania termicznego przekształcania 
odpadów na okres dłuższy niż rok cofa się zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów.  
Art. 162. 1. Przepisów art. 154 – 161 nie stosuje się do instalacji 
termicznie przekształcających wyłącznie odpady:  
1) roślinne z rolnictwa i leśnictwa;  
2) roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli 
odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną;  
3) włókniste, roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy 
celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady 
te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna 
jest odzyskiwana;  
4) korka;  
5) drewna, z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami 
i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki 
chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których 
wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z 
budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej;  
6) pochodzące z poszukiwań i eksploatacji zasobów ropy i gazu 
ziemnego na platformach wydobywczych na morzu oraz 
spalanych na tych platformach.  
2. Przepisów art. 154 – 161 nie stosuje się również do 
eksperymentalnych instalacji wykorzystywanych do badań, 
rozwoju i testowania prowadzonych w celu poprawy procesu 
spalania, w których jest przetwarzane mniej niż 50 Mg odpadów 
rocznie, pod warunkiem że instalacje te są eksploatowane w 
okresie nie dłuższym niż rok.  
3. Wymagania dotyczące termicznego przekształcania odpadów 
niebezpiecznych nie mają zastosowania w odniesieniu do 
następujących odpadów niebezpiecznych:  
1) ciekłych odpadów palnych, w tym olejów odpadowych 
spełniających łącznie następujące warunki:  
a) zawartość PCB i pentachlorofenolu (PCP) nie przekracza 
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   wartości, które powodowałyby, że odpady te są niebezpieczne,  
b) zawartość składników wymienionych w załączniku nr 4 do 
ustawy nie przekracza stężeń powodujących, że odpady te są 
niebezpieczne,  
c) ich wartość kaloryczna netto wynosi co najmniej 30 MJ na 
kilogram;  
2) ciekłych odpadów palnych, które nie powodują w gazach 
odlotowych powstających bezpośrednio z ich spalania innych 
emisji niż emisje powstające w wyniku spalania oleju 
napędowego, o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.” 

 

Art. 8 
ust. 3 

3. Państwa Członkowskie, gdy jest to 
właściwe i z uwzględnieniem treści 
art. 4 ust. 3 lit. a) pkt ii) 
rozporządzenia (EWG) nr 
259/93/EWG [13] oraz art. 5 ust. 1 
dyrektywy 75/442/EWG, podejmują 
indywidualnie lub wspólnie 
niezbędne środki dla opracowania 
instalacji do unieszkodliwiania, 
dekontaminacji i bezpiecznego 
magazynowania PCB, zużytych PCB 
i/lub urządzeń zawierających PCB. 

N - - - 

Art. 9 
ust. 1 

1. Państwa Członkowskie podejmują 
niezbędne środki do zapewnienia, że 
transformatory zawierające w masie 
powyżej 0,05 % PCB są poddawane 
dekontaminacji przy zachowaniu 
następujących warunków: 
a) celem dekontaminacji musi być 
zmniejszenie poziomu PCB do mniej 
niż 0,05 % w masie oraz, o ile to 
możliwe, do nie więcej niż 0,005 % 
w masie; 
b) zastąpienie cieczy niezawierającej 
PCB musi wiązać się ze znacznie 
mniejszym poziomem ryzyka; 
c) zastąpienie cieczy nie może 
stanowić przeszkody dla 
unieszkodliwiania PCB; 

T § 5 rozporządzenia  
Ministra Gospodarki z 
dnia 24 czerwca 2002 r. w 
sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska 

„§ 5. 1. Wycofane z użytkowania urządzenia lub instalacje 
zawierające PCB podlegają dekontaminacji, o której mowa w § 3 
ust. 2.   
2. Jeżeli konstrukcja urządzenia lub instalacji uniemożliwia 
usunięcie cieczy zawierającej PCB lub przeprowadzenie 
dekontaminacji, urządzenia lub instalacje podlegają 
unieszkodliwieniu.   
3. Dekontaminację urządzeń lub instalacji pozostających w 
użytkowaniu uznaje się za spełnioną, jeżeli w wyniku analizy 
zawartości PCB, po 6 miesiącach od napełnienia ich cieczą 
niezawierającą PCB, nie stwierdzi się obecności tej substancji w 
ilościach powyżej 0,005% wagowych.   
4. Ciecze zawierające PCB usunięte z urządzeń lub instalacji 
stanowią odpady, podlegające unieszkodliwieniu zgodnie z 
przepisami ustawy o odpadach.” 
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d) oznakowanie transformatora po 
jego dekontaminacji musi zostać 
zastąpione oznakowaniem 
określonym w Załączniku do 
niniejszej dyrektywy. 
 

Art. 9 
ust. 2 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 
Państwa Członkowskie zapewnią, że 
transformatory, w których ciecze 
zawierają w masie od 0,05 do 0,005 
% PCB, są albo poddawane 
dekontaminacji przy zachowaniu 
warunków określonych w ust. 1 lit. b) 
do d), albo unieszkodliwiane pod 
koniec ich okresu użytkowania. 

T § 2, 3, 5 rozporządzenia  
Ministra Gospodarki z 
dnia 24 czerwca 2002 r. w 
sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska 

„§ 2. 1. Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych 
urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 
2010 r.   
2. Do czasu, o którym mowa w ust. 1, powinno następować 
sukcesywne oczyszczanie lub eliminowanie instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane PCB.   
3. Przemieszczanie PCB odbywa się zgodnie z przepisami o 
transporcie materiałów niebezpiecznych.  
§ 3. 1. Określa się następujące wymagania techniczne dotyczące 
wykorzystywania i oczyszczania urządzeń lub instalacji, w 
których były lub są wykorzystywane PCB:   
1) dopełnianie urządzeń lub instalacji zawierających lub 
mogących zawierać PCB jest niedopuszczalne,   
2) urządzenia lub instalacje, o których mowa w pkt 1, podlegają 
dekontaminacji lub unieszkodliwieniu,   
3) urządzenia lub instalacje, zawierające lub mogące zawierać 
PCB, poddaje się przeglądom w celu stwierdzenia obecności 
PCB, oznaczenia ich zawartości metodą chromatografii gazowej 
oraz oznakowaniu.   
2. Dekontaminacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje 
wszelkie operacje, którym poddawane są urządzenia lub 
instalacje, materiały lub ciecze pozwalające na usunięcie z nich 
PCB w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi lub środowiska; 
dekontaminacja może również obejmować zastąpienie w 
urządzeniu lub instalacji cieczy zawierającej PCB cieczą 
niezawierającą PCB.   
§ 5. 1. Wycofane z użytkowania urządzenia lub instalacje 
zawierające PCB podlegają dekontaminacji, o której mowa w § 3 
ust. 2.   
2. Jeżeli konstrukcja urządzenia lub instalacji uniemożliwia 
usunięcie cieczy zawierającej PCB lub przeprowadzenie 
dekontaminacji, urządzenia lub instalacje podlegają 
unieszkodliwieniu.   
3. Dekontaminację urządzeń lub instalacji pozostających w 
użytkowaniu uznaje się za spełnioną, jeżeli w wyniku analizy 
zawartości PCB, po 6 miesiącach od napełnienia ich cieczą 
niezawierającą PCB, nie stwierdzi się obecności tej substancji w 
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ilościach powyżej 0,005% wagowych.   
4. Ciecze zawierające PCB usunięte z urządzeń lub instalacji 
stanowią odpady, podlegające unieszkodliwieniu zgodnie z 
przepisami ustawy o odpadach.” 

Art. 10 Komisja, stanowiąc zgodnie z 
procedurą określoną w art. 18 
dyrektywy 75/442/EWG: 
a) określa metody referencyjne 
pomiaru w celu ustalenia zawartości 
PCB w skażonych materiałach. Za 
ważne uznaje się pomiary dokonane 
przed określeniem metod 
referencyjnych; 
b) może określić normy techniczne 
dla pozostałych metod 
unieszkodliwiania PCB, określonych 
w art. 8 ust. 2 zdanie drugie; 
c) udostępnia wykaz nazw 
produkcyjnych kondensatorów, 
oporników oraz cewek indukcyjnych 
zawierających PCB; 
d) o ile zachodzi taka potrzeba, 
określa, wyłącznie do celów art. 9 
ust. 1 lit. b) i c), inne, mniej 
niebezpieczne substytuty PCB. 

N - -  

Art. 11 
ust. 1 

1. Państwa Członkowskie, przed 
upływem trzech lat od przyjęcia 
niniejszej dyrektywy, sporządzają: 
- plany dekontaminacji i/lub 
unieszkodliwiania urządzeń objętych 
inwentaryzacją oraz zawartych w 
nich PCB, 
- projekty gromadzenia i 
późniejszego unieszkodliwiania 
urządzeń niepodlegających 
inwentaryzacji zgodnie z art. 4 ust. 1, 
określone w art. 6 ust. 3. 

N - - - 

Art. 11 
ust. 2 

2. Państwa Członkowskie 
niezwłocznie przekazują te plany i 
projekty Komisji. 

N - - - 

Art. 12 1. Państwa Członkowskie wprowadzą N - - - 
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ust. 1 w życie przepisy niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy 
przed upływem 18 miesięcy od dnia 
jej przyjęcia i niezwłocznie 
powiadomią o tym Komisję. 

Art. 12 
ust. 2 

2. Przepisy przyjęte przez Państwa 
Członkowskie zawierają odniesienie 
do niniejszej dyrektywy lub 
odniesienie takie towarzyszy ich 
urzędowej publikacji. Metody 
dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez Państwa 
Członkowskie. 

N - - - 

Art. 12 
ust. 3 

3. Państwa Członkowskie przekażą 
Komisji teksty podstawowych 
przepisów prawa krajowego, 
przyjętych w dziedzinach objętych 
niniejsza dyrektywą. Komisja 
poinformuje o tym pozostałe Państwa 
Członkowskie. 

N - - - 

Art. 13 
ust. 1 

1. Niniejsza dyrektywa wchodzi w 
życie z dniem jej przyjęcia, a 
dyrektywa 76/403/EWG w tym dniu 
traci moc. 

N - - - 

Art. 13 
ust. 2 

2. Z mocą od dnia określonego w ust. 
1: 
a) odniesienie w art. 10 ust. 1 
dyrektywy 87/101/EWG [14] do 
"PCB i PCT w rozumieniu dyrektywy 
76/403/EWG" uznaje się za 
odniesienie do PCB w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy; 
b) odniesienie w art. 10 ust. 2 
dyrektywy 87/101/EWG do 
dyrektywy 76/403/EWG uznaje się za 
odniesienie do niniejszej dyrektywy; 
c) odniesienie w art. 2 lit. j) 
rozporządzenia (EWG) nr 259/93 do 
art. 6 dyrektywy 76/403/EWG uznaje 
się za odniesienie do art. 8 niniejszej 
dyrektywy. 

N - - - 
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Art. 14 Niniejsza dyrektywa skierowana jest 
do Państw Członkowskich. 

N - - - 

Załącz
nik  

 

(Oznakowanie urządzeń poddanych 
dekontaminacji z PCB) 

T Załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 24 
czerwca 2002 r. w sprawie 
wymagań w zakresie 
wykorzystywania i 
przemieszczania 
substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
środowiska 

- - 

 



 
 
 

TABELA ZBIEŻNOŚCI  
 

TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o odpadach 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANY
CH AKTÓW PRAWNYCH 

Dyrektywa 99/31/WE Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. U. L182 z 
16.7.1999, str. 1) 

 

 
 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Jedn. 
red. Treść przepisu UE 

Konie
cznoś
ć 

wdroż
enia 
T/N 

Jedn. 
red.* Treść przepisu/ów projektu 

Uzasadnieni
e 

uwzględnien
ia w 

projekcie 
przepisów 

poza 
minimalne 

wymogi 
prawa UE 

Art. 1 
ust. 1 
Ogóln
y cel 

Uwzględniając spełnienie wymagań dyrektywy 
75/442/EWG, w szczególności jej art. 3 i 4, celem 
niniejszej dyrektywy jest poprzez surowe wymagania 
eksploatacyjne i techniczne dotyczące odpadów i 
składowisk zapewnienie środków, procedur i zasad 
postępowania zmierzających do zapobiegania negatywnym 
dla środowiska skutkom składowania odpadów w trakcie 
całego cyklu istnienia składowiska, w szczególności 
zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, wód 
gruntowych, gleby i powietrza oraz skutków dla środowiska 
globalnego, włącznie z efektem cieplarnianym, a także 

T Art. 1 Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia 
ludzi przez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu na 
środowisko oraz zdrowie ludzi wynikającego z wytwarzania 
odpadów i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych 
skutków użytkowania zasobów i poprawę efektywności takiego 
użytkowania.  
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wszelkiego ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub zmniejszenia 
w jak największym stopniu. 

Art. 1 
ust. 2 
 

W odniesieniu do właściwości technicznych składowisk, 
niniejsza dyrektywa zawiera dla tych składowisk, dla 
których zastosowanie ma dyrektywa 96/61/WE, 
odpowiednie wymagania techniczne w celu 
uszczegółowienia ogólnych wymagań tej dyrektywy. 
Odpowiednie wymagania dyrektywy 96/61/WE uważa się 
za spełnione, jeżeli zostaną spełnione wymagania niniejszej 
dyrektywy. 

N    

Do celów niniejszej dyrektywy: 
a)"odpady" oznaczają każdą substancję lub przedmiot, które 
objęte są dyrektywą 75/442/EWG; 

T Art. .3 
ust. 1 pkt 

6) 

odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, 
których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których 
pozbycia się jest obowiązany;  

 

b)"odpady komunalne" oznaczają odpady z gospodarstw 
domowych oraz inne odpady, które z racji swego 
charakteru lub składu są podobne do odpadów z 
gospodarstwa domowego; 

T Art. 3 ust. 
1 pkt 7)  

odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w 
gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które 
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady 
komunalne, pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet 
jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie 
zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;  

 

c)"odpady niebezpieczne" oznaczają wszelkie odpady, 
które obejmuje art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG z 
dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych 

T Art. 3 ust. 
4 

Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej 
jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości 
powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi określa 
załącznik nr 3 do ustawy.  

 

d)"odpady inne niż odpady niebezpieczne" to odpady 
nieobjęte lit. c); 

N    

Art. 2  
Definic
je  

 

e)"odpady obojętne" oznaczają odpady, które nie podlegają 
żadnym poważniejszym fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym transformacjom. Odpady obojętne nie 
rozpuszczają się, nie palą ani nie wchodzą w żadne inne 
reakcje chemiczne lub fizyczne, nie ulegają biodegradacji 
ani nie mają negatywnego wpływu na inną materię, z którą 
wchodzą w kontakt w sposób, który mógłby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska lub zagrozić ludzkiemu 
zdrowiu. Całkowita zdolność do wymywania, zawartość 
substancji zanieczyszczających w odpadach oraz 
ekotoksyczność odcieku muszą być nieznaczne, w 

 Art. 3 ust. 
1 pkt 9) 

odpadach obojętnych – rozumie się przez to odpady, które nie 
ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla życia, lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i 
nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna 
zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich 
wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko 
odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia 
dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i 
ziemi;  
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szczególności nie mogą stanowić zagrożenia dla jakości 
wód powierzchniowych i/lub gruntowych; 

 

f)"składowisko podziemne" oznacza stałe miejsc 
składowania odpadów w głębokim wgłębieniu 
geologicznym, takim jak kopalnia soli lub potasu 

T Art. 102 
ust.1 
Art. 2 
PGiG  

Art. 102. 1. Odpady składuje się: 
1) na składowisku odpadów; 
2) w składowisku podziemnym, o którym mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r.  – Prawo geologiczne i górnicze; 
3) w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 
którym mowa w  ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 

 

g)"składowisko odpadów" oznacza miejsce przeznaczone 
do usuwania odpadów na lub w ziemi, uwzględniające: 
–wewnętrzne miejsca usuwania odpadów (np. składowisko 
odpadów, jeśli producent odpadów urządza samodzielne 
usuwanie odpadów w miejscu produkcji), oraz 
–miejsce stałe (tzn. używane dłużej niż jeden rok), które 
wykorzystywane jest do czasowego magazynowania 
odpadów, 
lecz z wyłączeniem: 
–miejsc, gdzie wysypuje się odpady w celu ich 
przygotowania do dalszego transportu w celu odzysku, 
obróbki lub wywozu do innego miejsca, oraz 
–składowania odpadów przed odzyskiem lub obróbką przez 
okres krótszy niż trzy lata jako zasadę ogólną, lub 
–składowania odpadów przed ich zbytem przez okres 
krótszy niż jeden rok; 

T Art. 102 
ust. 1 
Art. 3 ust. 
1 pkt 25  

składowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany 
przeznaczony do składowania odpadów 
 
Art. 102. 1. Odpady składuje się: 
1) na składowisku odpadów; 
2) w składowisku podziemnym, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r.  – Prawo geologiczne i górnicze; 
3) w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 

którym mowa w  ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 

 

 

h)"obróbka" oznacza procesy fizyczne, cieplne, chemiczne 
lub biologiczne, włącznie z sortowaniem, które zmieniają 
właściwości odpadów w celu zredukowania ich objętości 
lub niebezpiecznych właściwości, ułatwiają obchodzenie 
się z nimi lub pomagają w odzysku; 

    

i)"odciek" oznacza każdy płyn sączący się przez 
składowane odpady i wydzielany z lub zawarty w 
składowisku; 

    

j)"gaz składowiskowy" oznacza wszystkie gazy 
wydzielające się ze składowanych odpadów; 

    

k)"eluat" oznacza roztwór otrzymany w wyniku 
laboratoryjnego testu wymywania 

    

 

l)"podmiot zajmujący się składowiskiem" oznacza osobę 
fizyczną lub prawną odpowiedzialną za składowisko 

T Art. 123 
ust. 1 i 3, 

Art. 123. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł 
prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko 

 



 4 

 odpadów, zgodnie z wewnętrznym prawodawstwem 
Państwa Członkowskiego, w którym składowisko jest 
zlokalizowane; osoba ta może ulec zmianie między fazą 
przygotowawczą i fazą poeksploatacyjnego nadzoru nad 
składowiskiem; 

art. 134 
ust. 1 i 2, 
art. 150-
153 

odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami 
związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie 
obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.  
Art. 123 ust. 3 Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje 
wszystkie działania podejmowane w fazie eksploatacyjnej i 
poeksploatacyjnej dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, 
w tym monitoring składowiska odpadów. Składowisko odpadów 
prowadzi zarządzający składowiskiem odpadów.  
 
Art. 134. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów ponosi 
odpowiedzialność za całokształt działalności składowiska odpadów i 
jest obowiązany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających 
z obowiązujących przepisów i decyzji, o których mowa w art. 127.  
2. Zarządzający składowiskiem odpadów utrzymuje i prowadzi 
składowisko odpadów w sposób zapewniający właściwe 
funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie 
składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także 
wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia 
składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję.  
 
Art. 150. 1. Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów 
wymaga:  
1) przeniesienia na podmiot zainteresowany przejęciem składowiska 
odpadów praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej 
instrukcję prowadzenia składowiska odpadów oraz odpowiednio z :  

a) zezwolenia na przetwarzanie odpadów,  

b) zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej 
części lub decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części;  

2) uzyskania przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska 
odpadów tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na 
której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi 
instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego 
składowiska odpadów.  
2. Warunkiem przejęcia składowiska odpadów jest ustanowienie 
zabezpieczenia roszczeń przez podmiot zainteresowany przejęciem 
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 składowiska odpadów oraz wyrażenie zgody przez:  
1) podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów – na 
przyjęcie wszystkich praw i obowiązków zawartych w decyzjach, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1;  

2) zarządzającego dotychczas składowiskiem odpadów – na przejęcie 
składowiska odpadów przez podmiot, o którym mowa w pkt 1.  
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, wyrażają zgodę składając 
pisemne oświadczenia.  

4. Przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić w przypadku, gdy 
podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów daje 
rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z 
decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.  

5. Przeniesienie praw i obowiązków z pozwolenia zintegrowanego 
następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  

6. Przeniesienie praw i obowiązków następuje na wniosek podmiotu 
zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów.  

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się oświadczenia, o 
których mowa w ust. 3, oraz dokumenty i oświadczenia 
potwierdzające możliwość prawidłowego wykonywania obowiązków 
wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.  
 
8. Przeniesienie praw i obowiązków lub odmowa przeniesienia praw 
i obowiązków następuje w drodze decyzji właściwego organu, o 
którym mowa w art. 128 ust. 1.  
 
Art. 151. 1. Podmiot, który uzyskał decyzję o przeniesieniu praw i 
obowiązków oraz tytuł prawny do dysponowania całą 
nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, 
wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z 
prowadzeniem tego składowiska, przejmuje wszystkie prawa i 
obowiązki wynikające z decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 
pkt 1.  
2. Z dniem uzyskania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, tytułu 
prawnego, środki zgromadzone na funduszu rekultywacyjnym 
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przechodzą, z mocy prawa, na podmiot, który uzyskał decyzję o 
przeniesieniu praw i obowiązków.  

3. W decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków zatwierdza się 
wysokość i formę ustanowionego zabezpieczenia roszczeń.  
 
Art. 152. Zarządzający dotychczas składowiskiem odpadów może 
złożyć wniosek o zwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń po 
uzyskaniu przez nowego zarządzającego składowiskiem tytułu 
prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest 
zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi 
instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego 
składowiska.  
 
Art. 153. 1. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wywołuje 
skutki prawne po uzyskaniu przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 
dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane 
składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i 
urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska. 
2. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wygasa po upływie 
roku od dnia jej doręczenia, jeżeli wnioskodawca nie uzyskał tytułu 
prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest 
zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi 
instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego 
składowiska. 

m)"odpady ulegające biodegradacji" oznaczają wszelkie 
odpady, które podlegają rozpadowi beztlenowemu lub 
tlenowemu, takie jak żywność lub odpady ogrodnicze, 
papier i tektura; 

T Art. 3 ust. 
1 pkt 10 

odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, 
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów;  
 

 

n)"posiadacz" oznacza producenta odpadów lub osobę 
prawną, która jest w ich posiadaniu; 

T Art. 3 ust. 
1 pkt 19 

posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub 
osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów; 
domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 
odpadów znajdujących się na nieruchomości;  

 

o)"wnioskodawca" to osoba, która składa na mocy 
niniejszej dyrektywy wniosek o wydanie zezwolenia na 
utworzenie składowiska odpadów; 

N    

 

p)"właściwe władze" oznaczają władze, które Państwo 
Członkowskie wyznacza jako odpowiedzialne za 

N    
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wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy; 
q)"odpady płynne" oznaczają wszelkie odpady w formie 
płynnej, włącznie ze ściekami, lecz z wyłączeniem 
odpadów ściekowych; 

N    

 

r)"osada odosobniona" oznacza osadę: 
–w której liczba mieszkańców nie przekracza 500 osób na 
gminę miejską lub osadę, a gęstość zaludnienia nie 
przekracza pięć osób na kilometr kwadratowy, oraz 
–w której odległość do najbliższej aglomeracji miejskiej z 
co najmniej 250 mieszkańcami na kilometr kwadratowy 
wynosi nie mniej niż 50 km lub która ma utrudniony dostęp 
drogowy do najbliższych aglomeracji z powodu trudnych 
warunków pogodowych podczas znacznej części roku. 

N    

Art. 3 
ust. 1 
Zakres 

Państwa Członkowskie stosują niniejszą dyrektywę do 
każdego składowiska odpadów, zgodnie z definicją zawartą 
w art. 2 lit. g). 
 
 

T Art. 2  
PGiG 

  

Art. 3  
ust. 2 

Bez uszczerbku dla istniejącego prawodawstwa 
wspólnotowego, następujące zagadnienia wyłącza się z 
zakresu niniejszej dyrektywy: 
– rozrzucanie osadów ściekowych na powierzchni 

gleby w celach nawożenia lub użyźniania, szlamu w 
tym szlamu kanalizacyjnego i osadów z oczyszczalni 
ścieków oraz podobnych substancji, 

– wykorzystanie na składowiskach odpowiednich 
odpadów obojętnych do prac związanych z 
przebudową/odnawianiem i wypełnianiem lub w 
celach budowlanych, 

– składowanie bagrowanych osadów ściekowych 
innych niż osady niebezpieczne wzdłuż niewielkich 
dróg wodnych, z których zostały wybrane, oraz 
osadów innych niż osady niebezpieczne w wodach 
powierzchniowych, włącznie z korytem i podłożem, 

– składowanie niezanieczyszczonej gleby lub odpadów 
obojętnych innych niż odpady niebezpieczne, 
powstałych w wyniku robót poszukiwawczych, 
wydobycia, obróbki i składowania zasobów 

N   
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mineralnych oraz w wyniku działalności 
kamieniołomów. 

Art. 3 
ust. 3 
 

Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 75/442/EWG, 
Państwa Członkowskie mogą oświadczyć na własny 
użytek, że składowanie odpadów innych niż odpady 
niebezpieczne, które mają być zdefiniowane przez Komitet 
ustanowiony na mocy art. 17 niniejszej dyrektywy, a które 
nie są odpadami obojętnymi, wynikające z robót 
poszukiwawczych, wydobycia, obróbki i składowania 
zasobów mineralnych oraz z działalności kamieniołomów i 
składowanych w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu 
środowiska lub zagrożeniu życia ludzkiego, może zostać 
zwolnione z przepisów wymienionych w pkt 2 ppkt 3.1, 3.2 
i 3.3. załącznika I do niniejszej dyrektywy. 

T art. 82f 
PGiG 

  

Art. 3 
ust. 4 

Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 75/442/EWG, 
Państwa Członkowskie mogą oświadczyć na własny 
użytek, że części lub fragmenty art. 6 lit. d), art. 7 lit. i), art. 
8 lit. a) pkt iv), art. 10, art. 11 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 12 lit. 
a) i c), pkt 3 i 4 załącznika I (z wyjątkiem pkt 3, poziom 3 i 
pkt 4) załącznika II oraz pkt 3-5 załącznika III niniejszej 
dyrektywy nie stosuje się do: 
a) składowisk odpadów innych niż odpady niebezpieczne 
oraz odpadów obojętnych o całkowitej pojemności 
składowiska nieprzekraczającej 15 000 ton lub z rocznym 
poborem nieprzekraczającym 1 000 ton w przypadku 
usytuowania na wyspach, gdy jest to jedyne składowisko 
odpadów na wyspie i gdy jest ono przeznaczone wyłącznie 
do usuwania odpadów wygenerowanych na wyspie. Gdy 
wykorzysta się całkowitą pojemność takiego składowiska 
odpadów, każde nowe miejsce składowania odpadów 
założone na wyspie musi spełniać wymagania niniejszej 
dyrektywy; 
b) składowisk odpadów innych niż odpady niebezpieczne 
lub odpadów obojętnych w odosobnionych osadach, jeśli 
miejsce składowania odpadów przeznaczone jest do 
usuwania odpadów wygenerowanych jedynie przez tę 
odosobnioną osadę. 
Nie później niż w dwa lata od daty ustanowionej w art. 18 
ust. 1 Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o 

N    
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wykazie wysp i odosobnionych osad nieobjętych 
dyrektywą. Komisja opublikuje wykaz wysp i osad 
odosobnionych. 

Art. 3 
ust. 5 

Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 75/442/EWG, 
Państwa Członkowskie mogą oświadczyć na własny 
użytek, że składowanie podziemne zdefiniowane w art. 2 
lit. f) niniejszej dyrektywy może zostać zwolnione z 
przepisów art. 13 lit. d), pkt 2 z wyjątkiem tiret pierwszego, 
pkt 3-5 załącznika I i pkt 2, 3 i 5 załącznika III do niniejszej 
dyrektywy. 

T PSO   

Art. 4 
Rodzaj
e 
składo
wisk 
odpad
ów 

Każde składowisko odpadów zostaje zaklasyfikowane 
do jednego z następujących rodzajów: 
– składowisko odpadów niebezpiecznych, 
– składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, 
– składowisko odpadów obojętnych. 
 

T Art. 102 
ust. 2 
 
Art. 82b 
ust. 1 
PGiG 

 
2. Wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów:  
1) składowisko odpadów niebezpiecznych;  

2) składowisko odpadów obojętnych;  

3) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

 

Art. 5 
ust.1 
Odpad
y i 
obrób
ka 
niedoz
wolone 
na 
składo
wiskac
h 
odpad
ów 
 
 

Państwa Członkowskie ustanawiają strategię krajową 
dotyczącą zmniejszenia ilości odpadów ulegających 
biodegradacji, które trafiają na składowiska nie później niż 
dwa lata po dacie ustanowionej w art. 18 ust. 1, i 
powiadamiają Komisję o tej strategii. Strategia taka 
powinna obejmować środki mające na celu osiągnięcie 
celów wymienionych w ust. 2, w szczególności poprzez 
recykling, kompostowanie, produkcję biogazu i 
odzyskiwanie materiałów/energii. W ciągu 30 miesięcy od 
daty ustanowionej w art. 18 ust. 1 Komisja przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
przedstawiające zebrane strategie krajowe. 

T Art. 121 
ust. 1 pkt 
7  
 
Ustawa o 
utrzymani
u 
czystości 
i 
porządku 
w 
gminach  
 

Art. 121. 1. Zakazuje się składowania na składowisku odpadów 
następujących odpadów: 
7. ulegających biodegradacji selektywnie zebranych;  
 
Cele w zakresie ograniczenia kierowania do składowania odpadów 
ulegających biodegradacji, wynikające z dyrektywy Rady 
1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.), 
określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
 
 

 

Art. 5 
ust. 2 

Strategia ta zapewnia, co następuje: 
a) nie później niż pięć lat po dacie ustanowionej w art. 18 
ust. 1 odpady komunalne ulegające biodegradacji 
przeznaczone na składowiska muszą zostać zredukowane 
do 75 % całkowitej ilości (według wagi) odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 

T KSZOB   
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1995 r. lub w ostatnim roku przed 1995, dla którego 
dostępne są standardowe dane Eurostat; 
b) nie później niż w osiem lat po dacie ustanowionej w art. 
18 ust. 1 komunalne odpady ulegające biodegradacji 
przeznaczone na składowiska muszą zostać zredukowane 
do 50 % całkowitej ilości (według wagi) komunalnych 
odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 
r. lub w ostatnim roku przed 1995, dla którego dostępne są 
standardowe dane Eurostat; 
c) nie później niż 15 lat po dacie ustanowionej w art. 18 ust. 
1 komunalne odpady ulegające biodegradacji przeznaczone 
na składowiska muszą zostać zredukowane do 35 % 
całkowitej ilości (według wagi) komunalnych odpadów 
ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. lub w 
ostatnim roku przed 1995 r., dla którego dostępne są 
standardowe dane Eurostat. 
Dwa lata przed datą określoną w lit. c), w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego, Rada 
ponownie rozpatruje powyższy cel na podstawie 
sprawozdania Komisji na temat praktycznego 
doświadczenia zdobytego przez Państwa Członkowskie w 
związku z osiąganiem celów ustanowionych w lit. a) i b) 
oraz, stosownie, w świetle wniosku o potwierdzenie lub 
zmianę tego celu. 
Państwa Członkowskie, które w 1995 r. lub w ostatnim 
roku przed 1995 r., dla których dostępne są standardowe 
dane Eurostat, umieściły więcej niż 80 % swych odpadów 
komunalnych na składowisku, mogą przesunąć osiągnięcie 
celów wymienionych w lit. a), b) lub c) o okres nie dłuższy 
niż cztery lata. Państwa Członkowskie, które zamierzają 
wykorzystać ten przepis, powiadamiają z wyprzedzeniem 
Komisję o swej decyzji. Komisja informuje inne Państwa 
Członkowskie oraz Parlament Europejski o tych decyzjach. 
Wprowadzenie w życie przepisów określonych w akapicie 
poprzednim nie może pod żadnym warunkiem prowadzić 
do osiągnięcia celu określonego w lit. c) w terminie 
późniejszym niż w cztery lata po terminie określonym w lit. 
c). 

Art. 5 Państwa Członkowskie podejmują środki, aby następujące T Art. 121 Zakazuje się składowania na składowisku odpadów następujących  
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ust. 3 rodzaje odpadów nie zostały przyjęte na składowisko: 
a) odpady płynne; 
b) odpady, które w warunkach panujących na składowisku 
mogą stać się wybuchowe, zagrożone korozją lub 
utlenianiem, wysoce łatwo palne lub palne, zgodnie z 
załącznikiem III do dyrektywy 91/689/EWG; 
c) odpady szpitalne oraz inne odpady kliniczne z jednostek 
medycznych lub weterynaryjnych, które mają charakter 
zakaźny zgodnie z definicją (właściwość H9 w załączniku 
III) w dyrektywie 91/689/EWG oraz odpady zaliczane do 
kategorii 14 (załącznik I.A) tej dyrektywy; 
d) całe zużyte opony w dwa lata po terminie ustanowionym 
w art. 18 ust. 1, z wyłączeniem opon wykorzystywanych 
jako materiał inżynieryjny, oraz pocięte zużyte opony w 
pięć lat po terminie ustanowionym w art. 18 ust. 1 (z 
wyłączeniem w obu przypadkach opon rowerowych oraz 
opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1.400 mm); 
e) każdy inny rodzaj odpadów, które nie spełniają kryteriów 
przyjęcia określonych zgodnie z załącznikiem II. 

ust. 1 odpadów:  
1) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających 
wodę w ilości powyżej 80 % masy całkowitej, z wyłączeniem 
szlamów;  

2) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce 
łatwopalnych lub łatwopalnych;  

3) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych;  

4) powstających w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych 
lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są 
nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane;  

5) opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o 
średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm;  

6) palnych selektywnie zebranych;  

7) ulegających biodegradacji selektywnie zebranych;  

8) określonych w przepisach odrębnych.  
Art. 5 
ust. 4 

Rozpuszczanie mieszanki odpadów jedynie w celu 
spełnienia kryteriów przyjęcia dotyczących odpadów jest 
zabronione. 

T Art. 121 
ust. 3 
 
Art. 82c 
ust. 4 
PGiG 

Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze 
sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia 
kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 117.  

 

Państwa Członkowskie podejmą środki, aby zapewnić, że: 
a)składowane są jedynie odpady, które zostały poddane 
obróbce. Przepisy te nie muszą znaleźć zastosowania do 
odpadów obojętnych w przypadku, których obróbka nie jest 
technicznie możliwa, ani też do innych rodzajów odpadów, 
których obróbka nie powoduje lepszego wypełniania 
przepisów niniejszej dyrektywy, określonych w art. 1, w 
zakresie redukcji ilości odpadów lub zagrożenia ludzkiego 
zdrowia lub środowiska; 

T Art. 104  
 
Art. 82 e 
PgiG, 
KDO 
 
 

Art. 104. 1. Odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów 
poddaje się procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, 
termicznego lub biologicznego, włącznie z segregacją, w celu 
ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska 
oraz ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów, a 
także ułatwienia postępowania z nimi lub prowadzenia odzysku.  
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do odpadów obojętnych oraz 
odpadów, w stosunku do których proces przekształcenia fizycznego, 
chemicznego termicznego lub biologicznego, włącznie z segregacją, 
nie doprowadzi do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1.  

 Art. 6 
Odpad
y 
przyj
mowa
ne na 
różnyc
h 
rodzaj
ach 
składo
wisk 

b) jedynie odpady niebezpieczne, które spełniają warunki 
wymienione zgodnie z załącznikiem II, przeznaczone są na 
składowisko odpadów niebezpiecznych; 

T Art. 105 
Art. 82 e 
PgiG, 

Art. 105. 1. Na składowisku odpadów niebezpiecznych nie mogą być 
składowane odpady inne niż niebezpieczne.  
2. Stałe odpady niebezpieczne mogą być składowane na 
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KDO wydzielonych częściach składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne.  
3. Wydzielone części składowiska odpadów, o których mowa w ust. 
2, muszą spełniać wymagania określone dla składowiska odpadów 
niebezpiecznych.  
4. Na wydzielonych częściach składowisk odpadów, o których mowa 
w ust. 2, nie mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne.  

c)składowisko odpadów innych niż odpady niebezpieczne 
może być wykorzystane do składowania: 

i)odpadów komunalnych; 
ii)odpadów innych niż odpady niebezpieczne, 
pochodzących z każdego innego źródła i spełniających 
kryteria przyjęcia odpadów na składowisko odpadów 
innych niż odpady niebezpieczne, wymienionych zgodnie z 
załącznikiem II; 
iii)stałych, niewchodzących w reakcje odpadów 
niebezpiecznych (np. zestalonych, zeszklonych), których 
skłonność do wymywania jest podobna do tej, jaką 
charakteryzują się odpady inne niż odpady niebezpieczne, 
określone w pkt ii), i które spełniają odpowiednie kryteria 
przyjęcia, wymienione zgodnie z załącznikiem II. Odpady 
niebezpieczne nie są składowane w miejscach 
przeznaczonych dla odpadów innych niż odpady 
niebezpieczne, ulegających biodegradacji, 

T Art. 106 
 
Art. 82 e 
PgiG, 
KDO 

Art. 106. 1. Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne, mogą być składowane:  
1) odpady komunalne;  
2) odpady inne niż niebezpieczne i obojętne;  
3) stałe odpady niebezpieczne lub odpady powstałe w wyniku 
przekształcenia odpadów niebezpiecznych, spełniające kryteria 
dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 117.  
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie mogą być składowane 
na wydzielonych częściach składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne przeznaczonych do składowania odpadów 
innych niż niebezpieczne, które ulegają biodegradacji.  

 

 

d)składowiska odpadów obojętnych przeznaczone są 
wyłącznie na odpady obojętne. 

T Art. 107 
Art. 82 e 
PgiG, 
KDO 
 

Na składowisku odpadów obojętnych mogą być składowane tylko 
odpady obojętne. 

 

Art. 7  

Odpad
y i 
obrób
ka 
niedoz
wolone 
na 
składo

Państwa Członkowskie podejmują środki, aby wniosek o 
udzielenie zezwolenia na utworzenie składowiska odpadów 
obowiązkowo zawierał przynajmniej dane szczegółowe 
dotyczące następujących kwestii: 
a)tożsamości wnioskodawcy oraz podmiotu zajmującego 
się składowiskiem, gdy są to różne podmioty; 
b)opisu typów i całkowitej ilości odpadów przeznaczonych 
do składowania; 
c)proponowanej pojemności składowiska; 
d)opisu miejsca wraz z opisem hydrogeologicznym i 

T Art. 126, 
134 ust. 3 
i 4 
Art. 51 
POŚ,  
Art. 18 i 
21 POŚ, 
PPR, 
BHP, 
BHP 2 

Art. 126. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składowiska 
odpadów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623oraz z 2011 r. 
Nr 32, poz. 159 i  Nr 45, poz. 235), dodatkowo zawiera: 
 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania 
lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;  
2) określenie rodzajów odpadów przewidzianych do składowania na 
składowisku odpadów;  
3) określenie przewidywanej rocznej i całkowitej masy 
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wiskac
h 
odpad
ów 

 
 

geologicznym; 
e)proponowanych metod zapobiegania i ograniczania 
zanieczyszczenia; 
f)proponowanego planu działania, nadzoru i kontroli; 
g)proponowanego planu procedur zamknięcia i 
poeksploatacyjnego nadzoru; 
h)jeśli zgodnie z dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko(8) wymagana jest ocena wpływu, informacji 
dostarczonej przez wykonawcę, zgodnie z art. 5 niniejszej 
dyrektywy; 
i) zabezpieczenia finansowego ze strony wnioskodawcy 
lub innego równoważnego zabezpieczenia, zgodnie z 
wymaganiami art. 8 lit. a) pkt iv) niniejszej dyrektywy. 
Po uzyskaniu zezwolenia informację o tym fakcie 
udostępnia się właściwym władzom statystycznym 
krajowym i wspólnotowym, jeśli poproszą one o te 
informacje do celów statystycznych. 

składowanych odpadów oraz pojemności składowiska odpadów i 
jego docelowej rzędnej (maksymalnej wysokości składowania);  
4) opis terenu składowiska odpadów, w szczególności jego 
charakterystykę geologiczną i hydrogeologiczną;  
5) opis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska lub 
ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko;  
6) plan dotyczący prowadzenia, w tym zarządzania i monitoringu 
składowiska odpadów;  
7) wytyczne technicznego zamknięcia składowiska odpadów i 
kierunek jego rekultywacji;  
8) określenie sposobów zapobiegania awariom i sposobów 
postępowania w przypadku ich wystąpienia.  
2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę składowiska 
odpadów dołącza się oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do 
dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane 
składowisko odpadów wraz ze wszystkimi instalacjami i 
urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska 
odpadów, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i 
poeksploatacyjną.  
3. Organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składowiska 
odpadów określa w tym pozwoleniu wymagania zapewniające 
ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska oraz ochronę 
uzasadnionych interesów osób trzecich.  
4. Wymagania, o których mowa w ust. 3, dotyczą:  
1) typu składowiska odpadów;  
2) warunków technicznych składowiska odpadów;  
3) rodzaju odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku 
odpadów;  
4) rodzaju odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do składowania 
na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, jeżeli część tego składowiska wydzielono 
do składowania odpadów niebezpiecznych;  
5) rocznej i całkowitej masy odpadów dopuszczonych do 
składowania oraz pojemności składowiska odpadów i docelowej 
rzędnej (maksymalnej wysokości składowania);  
6) sposobu prowadzenia składowiska odpadów;  
7) sposobu gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania odcieków;  
8) sposobu gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub 
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unieszkodliwiania gazu składowiskowego;  
9) sposobu, częstotliwości i czasu prowadzenia monitoringu 
składowiska odpadów;  
10) sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii;  
11) wytycznych technicznego zamknięcia składowiska odpadów i 
kierunku jego rekultywacji.  
5. W przypadku gdy budowa składowiska odpadów nie jest określona 
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, organ właściwy do 
wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów odmawia 
wydania tego pozwolenia. 
 
Art. 134 

3. Zmiany na składowisku odpadów, o których mowa w art. 128 
ust. 4 pkt 2 − 7, 9 − 11 i 17, wymagają wydania decyzji 
zatwierdzającej nową instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów. 

4. W decyzji zatwierdzającej nową instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów organ, o którym mowa w art. 128 ust. 1, 
orzeka o wygaśnięciu dotychczasowej decyzji zatwierdzającej 
instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. 

Art. 8 

Warun
ki 

udziele
nia 

zezwol
enia 

 
 

Państwa Członkowskie podejmują środki, aby: 
a) właściwe władze nie wydawały zezwolenia na 
utworzenie składowiska, jeżeli nie posiadają pewności w 
następujących sprawach: 
i) bez uszczerbku dla art. 3 ust. 4 i 5, projekt dotyczący 
składowiska spełnia wszystkie wymagania niniejszej 
dyrektywy z uwzględnieniem załączników; 
ii) zarządzanie składowiskiem odpadów znajduje się w 
rękach osoby fizycznej, która posiada formalne 
kompetencje do prowadzenia składowiska; zapewniono 
profesjonalny i techniczny rozwój oraz kształcenie 
podmiotów zajmujących się składowiskiem i personelu; 
iii) składowisko odpadów jest obsługiwane w taki sposób, 
że podjęto konieczne środki zapobiegające wypadkom i 
ograniczające ich konsekwencje; 
iv) odpowiednie zabezpieczenia w formie zabezpieczenia 
finansowego lub jego odpowiednika na podstawie procedur, 
o których zadecydują Państwa Członkowskie, zostały lub 
zostaną przez wnioskodawcę złożone przed rozpoczęciem 

T Art. 122  
124, 126, 
127-129, 
130, 131, 
133, 163-
166 
82 d 
PGiG 

Art. 122. 1. Okres przygotowania do budowy, budowy oraz 
prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazy: 

1) przedeksploatacyjną – okres poprzedzający uzyskanie 
pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej 
instrukcję prowadzenia składowiska odpadów; 

2) eksploatacyjną – okres od dnia uzyskania pierwszej 
ostatecznej decyzji  zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów do dnia 
zakończenia rekultywacji składowiska odpadów; 

3) poeksploatacyjną – okres 30 lat liczony od dnia 
zakończenia rekultywacji składowiska odpadów. 

2. Dzień zakończenia rekultywacji składowiska odpadów jest 
równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska. 

 
 
Art. 124. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany 
do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia 
negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w 
rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
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operacji składowania w celu zapewnienia, że warunki 
(włącznie z przepisami dotyczącymi okresu 
poeksploatacyjnego nadzoru), wynikające z zezwolenia 
wydanego zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 
zostaną wypełnione oraz że procedura zamknięcia, 
wymagana przez art. 13, jest przestrzegana. Zabezpieczenie 
to lub jego odpowiednik obowiązują tak długo, jak 
wymagają tego działania utrzymania i poeksploatacyjnego 
nadzoru nad składowiskiem, zgodnie z art. 13 lit. d). 
Państwa Członkowskie mogą oświadczyć na swój własny 
użytek, że punkt ten nie odnosi się do składowisk odpadów 
obojętnych; 
b) projekt dotyczący składowiska odpadów jest zgodny z 
odpowiednim planem zarządzania odpadami lub planami 
określonymi w art. 7 dyrektywy 75/442/EWG; 
c) przed rozpoczęciem działań składowania właściwe 
władze przeprowadzają kontrolę składowiska w celu 
upewnienia się, że jest ono zgodne z odpowiednimi 
warunkami zezwolenia. Nie zmniejsza to w żaden sposób 
odpowiedzialności podmiotu zajmującego się 
składowiskiem, zgodnie z warunkami zezwolenia. 

szkodom w środowisku i ich naprawie, w związku z prowadzeniem 
składowiska odpadów.  
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 decyzję 
zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, a 
zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do 
organu wydającego tę decyzję.  
4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa 
ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia 
negatywnych skutków w środowisku w wyniku niewywiązania się 
przez zarządzającego składowiskiem odpadów z obowiązków 
określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje 
zobowiązania na rzecz organu wydającego tę decyzję.  
5. Po wydaniu decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu decyzji 
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, jeżeli 
zarządzający składowiskiem odpadów usunął negatywne skutki w 
środowisku powstałe w wyniku prowadzonej działalności lub skutki 
takie nie wystąpiły, organ właściwy do wydania tej decyzji orzeka, 
na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, o zwrocie 
ustanowionego zabezpieczenia.  
6. W przypadku stwierdzenia, że nie usunięto w wyznaczonym 
terminie negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku 
prowadzonej działalności, organ właściwy do wydania decyzji 
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów orzeka 
o przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia w wysokości niezbędnej 
do usunięcia tych skutków.  
Art. 126. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składowiska 
odpadów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623oraz z 2011 r. 
Nr 32, poz. 159 i  Nr 45, poz. 235), dodatkowo zawiera: 
 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania 
lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;  
2) określenie rodzajów odpadów przewidzianych do składowania na 
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składowisku odpadów;  
3) określenie przewidywanej rocznej i całkowitej masy 
składowanych odpadów oraz pojemności składowiska odpadów i 
jego docelowej rzędnej (maksymalnej wysokości składowania);  
4) opis terenu składowiska odpadów, w szczególności jego 
charakterystykę geologiczną i hydrogeologiczną;  
5) opis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska lub 
ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko;  
6) plan dotyczący prowadzenia, w tym zarządzania i monitoringu 
składowiska odpadów;  
7) wytyczne technicznego zamknięcia składowiska odpadów i 
kierunek jego rekultywacji;  
8) określenie sposobów zapobiegania awariom i sposobów 
postępowania w przypadku ich wystąpienia.  
2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę składowiska 
odpadów dołącza się oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do 
dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane 
składowisko odpadów wraz ze wszystkimi instalacjami i 
urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska 
odpadów, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i 
poeksploatacyjną.  
3. Organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składowiska 
odpadów określa w tym pozwoleniu wymagania zapewniające 
ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska oraz ochronę 
uzasadnionych interesów osób trzecich.  
4. Wymagania, o których mowa w ust. 3, dotyczą:  
1) typu składowiska odpadów;  
2) warunków technicznych składowiska odpadów;  
3) rodzaju odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku 
odpadów;  
4) rodzaju odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do składowania 
na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, jeżeli część tego składowiska wydzielono 
do składowania odpadów niebezpiecznych;  
5) rocznej i całkowitej masy odpadów dopuszczonych do 
składowania oraz pojemności składowiska odpadów i docelowej 
rzędnej (maksymalnej wysokości składowania);  
6) sposobu prowadzenia składowiska odpadów;  
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7) sposobu gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania odcieków;  
8) sposobu gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub 
unieszkodliwiania gazu składowiskowego;  
9) sposobu, częstotliwości i czasu prowadzenia monitoringu 
składowiska odpadów;  
10) sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii;  
11) wytycznych technicznego zamknięcia składowiska odpadów i 
kierunku jego rekultywacji.  
5. W przypadku gdy budowa składowiska odpadów nie jest określona 
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, organ właściwy do 
wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów odmawia 
wydania tego pozwolenia.  
Art.127. Zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć 
działalność polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po 
uzyskaniu kolejno:  
1) pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów;  
2) pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;  
3) decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów.  
Art.128. 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:  
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania 
lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;  

2) informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska 
odpadów informację o proponowanej formie i wysokości 
zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 124.  
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, 



 18 

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. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazę 
eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną i zawiera:  
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego 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;  
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. 116;  
16) określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek 
wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji 
substancji ze składowiska odpadów;  
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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.  
Art. 129. 1Właściwy organ, o którym mowa w art. 128 ust. 1, w 
decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów może określić dodatkowe wymagania związane ze 
specyfiką składowania odpadów. 

2. W decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów, właściwy organ, o którym mowa w art. 128 ust. 1, 
zatwierdza również wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń, o 
którym mowa w art. 124. 

 
Art. 130. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany 
do ustanowienia zabezpieczenia rozszczeń nie później niż 3 miesiące 
od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów stała się ostateczna . 
2. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany 
utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres 
zarządzania przez niego składowiskiem odpadów. 

3. Zarządzający składowiskiem odpadów, po wykonaniu 
obowiązków określonych w  zgodzie na zamknięcie składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części albo w decyzji o zamknięciu 
składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, może złożyć 
wniosek o zwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń. 

4. W przypadku 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, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 128 ust. 1, orzeka, w drodze 
decyzji, o przeznaczeniu środków z zabezpieczenia roszczeń na 
usunięcie tych skutków, o ile działań tych nie wykonał na własny 
koszt zarządzający składowiskiem odpadów. 
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Art. 131. Na stanowisku kierownika składowiska odpadów 
zarządzający składowiskiem odpadów zatrudnia osobę posiadającą 
świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania 
odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania 
odpadów. 
Art. 133. Właściwy organ, o którym mowa w art. 128 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. 

Art. 163. Kierownikiem spalarni odpadów, współspalarni 
odpadów, składowiska odpadów, a także osobą zarządzającą 
obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych może być 
wyłącznie osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje 
w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do 
prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.  

Art. 164. 1. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w 
zakresie gospodarowania odpadami wydaje marszałek województwa, 
po złożeniu przez zainteresowanego, z wynikiem pozytywnym, 
egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.  

2. Za wydanie świadectwa stwierdzającego 
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami pobiera się 
opłatę w wysokości 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Art. 165. 1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w 
zakresie gospodarowania odpadami zawiera imię i nazwisko 
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wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania 
wnioskodawcy, a także wskazanie zakresu kwalifikacji, o jakie 
ubiega się wnioskodawca.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się 
dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

3. Za przeprowadzenie egzaminu w zakresie 
gospodarowania odpadami pobiera się opłatę w wysokości 34 % 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 
164 ust. 2. 

Art. 166. 1. Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami 
przeprowadza się i świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami wydaje się w następujących zakresach: 

1) termiczne przekształcanie odpadów; 
2) składowanie odpadów. 

2. Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami 
przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez marszałka 
województwa. 

3. W skład komisji egzaminacyjnej mogą być 
powołane osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu nauk 
biologicznych, chemicznych, prawa, ochrony środowiska, inżynierii 
środowiska, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej oraz 
spełniające szczegółowe wymagania określone w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 7. 

4. Członkom komisji egzaminacyjnej za udział w 
pracach komisji przysługuje wynagrodzenie, w wysokości 
określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 7. 

5. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z 
egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami zainteresowany 
może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu, z którego 
uzyskał wynik negatywny. 

6. Opłaty, o których mowa w art. 164 ust. 2 i art. 165 
ust. 3, ponosi zainteresowany. Wpływy z tych opłat stanowią 
dochód budżetu państwa. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, 
w drodze rozporządzenia: 

1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o 
której mowa w ust. 2, jej skład oraz 
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szczegółowe wymagania wobec członków 
komisji, 

2) szczegółowy zakres wiadomości 
podlegających sprawdzeniu na egzaminie w 
zakresie gospodarowania odpadami, 

3) tryb przeprowadzania egzaminu w zakresie 
gospodarowania odpadami, 

4) sposób uiszczenia opłaty związanej z 
przeprowadzeniem egzaminu w zakresie 
gospodarowania odpadami i wydaniem 
świadectwa stwierdzającego kwalifikacje 
w zakresie gospodarowania odpadami, 

5) wysokość wynagrodzenia członków komisji 
egzaminacyjnej, 

6) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje 
w zakresie gospodarowania odpadami 

          – mając na uwadze konieczność sprawnego 
przeprowadzenia egzaminu i zapewnienia należytego sprawdzenia 
wiadomości zainteresowanych oraz kierując się potrzebą 
zapewnienia prawidłowego unieszkodliwiania odpadów oraz 
potrzebami ochrony środowiska. 

Art. 9 
 

Treść 
zezwol

enia 

 
 

Określając i uzupełniając przepisy określone w art. 9 
dyrektywy 75/442/EWG i art. 9 dyrektywy 96/61/WE, 
zezwolenie dotyczące składowiska odpadów zawiera 
przynajmniej następujące informacje: 
a) rodzaj składowiska odpadów; 
b) wykaz określonych typów odpadów oraz całkowitą ilość 
odpadów, które mogą być umieszczone na składowisku; 
c) wymagania dotyczące przygotowania składowiska, 
operacji składowania oraz procedur nadzoru i kontroli z 
uwzględnieniem planów awaryjnych (załącznik III pkt 4.B) 
oraz tymczasowych wymagań dotyczących operacji 
zamknięcia i poeksploatacyjnego nadzoru; 
d) obowiązek wnioskodawcy dotyczący składania 
właściwym władzom przynajmniej raz w roku 
sprawozdania w sprawie rodzajów i ilości składowanych 
odpadów oraz wyników programu nadzoru, zgodnie z 
wymaganiami art. 12 i 13 i załącznika III. 

T Art. 128 
ust. 4  
 
Art. 22, 
85, 12 
PGiG 

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazę 
eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną i zawiera:  
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego 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;  
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 
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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. 116;  
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.  

Art. 10 
 

Koszt 
składo
wania 
odpad

ów 

 
 

Państwa Członkowskie podejmują środki mające na celu 
zapewnienie, że wszystkie koszty związane z 
ustanowieniem i działalnością składowiska odpadów, o ile 
to możliwe, wraz z kosztem zabezpieczenia finansowego 
lub jego odpowiednika określonego w art. 8 lit. a) pkt iv) 
oraz szacunkowe koszty zamknięcia i poeksploatacyjnego 
nadzoru nad składowiskiem przez okres co najmniej 30 lat, 
zostały uwzględnione w cenie, którą będzie pobierał 
podmiot zajmujący się składowiskiem za składowanie w 
tym miejscu jakichkolwiek odpadów. Z zastrzeżeniem 
wymagań dyrektywy Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 
1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o 
środowisku(9), Państwa Członkowskie zapewniają 
przejrzystość w zbieraniu i wykorzystywaniu wszelkich 
informacji dotyczących kosztów. 

T Art. 136,  
Art. 82e 
PGiG 

Art. 136. 1. Cena za przyjęcie odpadów do składowania na 
składowisku odpadów uwzględnia w szczególności koszty budowy, 
prowadzenia, w tym zamknięcia i rekultywacji, oraz nadzoru, w tym 
monitoringu składowiska odpadów.  
2. Z dniem rozpoczęcia przyjmowania odpadów na składowisko 
odpadów, zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz 
rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację 
obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w 
tym monitoringiem. Środki są odprowadzane na fundusz w 
wysokości wystarczającej do pokrycia kosztów, o których mowa w 
ust. 1, z wyłączeniem kosztów budowy.  
3. Fundusz rekultywacyjny może mieć formę odrębnego rachunku 
bankowego, rezerwy lub gwarancji bankowej.  
4. Z dniem, gdy decyzja o wyrażeniu zgody na zamknięcie 
składowiska odpadów albo decyzja o zamknięciu składowiska 
odpadów stała się ostateczna, zarządzający składowiskiem odpadów 
może przeznaczyć środki zgromadzone na funduszu 
rekultywacyjnym na realizację obowiązków, o których mowa w ust. 
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2.  
5. Funduszem rekultywacyjnym zarządza zarządzający 
składowiskiem odpadów.  
6. Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej 
wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej, o ile ją 
posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na 
składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz 
rekultywacyjny, o którym mowa w ust. 2.  
7. Przepisy ust. 1 – 6 stosuje się do podmiotu zarządzającego 
gminnym składowiskiem odpadów, o którym mowa w art. 135.  

Art. 11 
ust. 1 
 
Proced
ury 
przyj
mowa
nia 
odpad
ów 

Państwa Członkowskie podejmują środki, aby przed 
przyjęciem odpadów na składowisko: 
a) pod warunkiem że rodzaj odpadów pozostaje bez zmian 
przed albo w czasie dostawy lub w czasie pierwszej 
dostawy z serii, właściciel lub podmiot zajmujący się 
składowiskiem jest w stanie wykazać poprzez odpowiednią 
dokumentację, że odpady takie mogą zostać przyjęte na 
składowisko zgodnie z warunkami określonymi w 
zezwoleniu oraz że spełniają one kryteria przyjęcia 
określone w załączniku II; 
b) następujące procedury przyjęcia są przestrzegane przez 
podmiot zajmujący się składowiskiem: 
– kontrola dokumentacji odpadów, włącznie z 
dokumentami wymaganymi przez art. 5 ust. 3 dyrektywy 
91/689/EWG oraz, jeśli mają one zastosowanie, 
dokumentami wymaganymi przez rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru 
i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty 
Europejskiej oraz poza jej obszar; 
– kontrola wzrokowa odpadów przy wejściu i w miejscu 
składowania oraz, jeśli jest to właściwe, sprawdzenie 
zgodności z opisem zamieszczonym w dokumentacji 
przedstawionej przez posiadacza. Jeżeli zachodzi 
konieczność pobrania próbek w celu wprowadzenia w życie 
pkt 3 poziom 3 załącznika II, wyniki analiz zostają 
zachowane, a pobieranie próbek przeprowadza się zgodnie 
z pkt 5 załącznika II. Próbki przechowywane są przez co 
najmniej jeden miesiąc; 
– prowadzenie rejestru ilości i właściwości składowanych 

T  Art. 108-
119 
 
KDO 
 

Art. 108. Do składowania na składowisku odpadów mogą być 
dopuszczone wyłącznie odpady:  
1) w stosunku do których została sporządzona podstawowa 
charakterystyka odpadów, przeprowadzono testy zgodności, o ile są 
wymagane zgodnie z art. 112, i dokonano weryfikacji, o której mowa 
w art. 113 ust. 2;  
2) spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na 
składowisku odpadów, określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 117.  
Art. 109. 1. Podstawową charakterystykę odpadów sporządza 
wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za 
gospodarowanie odpadami, kierujący odpady do składowania na 
składowisko odpadów, a w przypadku odpadów komunalnych – 
prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w 
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.  
2. Podstawowa charakterystyka odpadów zawiera:  
1) informacje podstawowe:  
a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania 
lub siedziby,  
b) rodzaj odpadów,  
c) syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający 
podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty,  
d) oświadczenie o braku wśród odpadów kierowanych na 
składowisko odpadów, odpadów objętych zakazem składowania 
wymienionych w art. 121 ust. 1,  
e) opis zastosowanego procesu przetwarzania odpadów, a także opis 
sposobu segregowania odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla 
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odpadów z zaznaczeniem pochodzenia, daty dostarczenia, 
tożsamości producenta lub dokonującego wywozu odpadów 
w przypadku odpadów komunalnych oraz, w przypadku 
odpadów niebezpiecznych, dokładnej lokalizacji na 
składowisku. Informacje te udostępnia się właściwym 
krajowym lub wspólnotowym organom statystycznym do 
celów statystycznych; 
c) podmiot zajmujący się składowiskiem odpadów 
każdorazowo wystawia pisemne pokwitowanie odbioru 
każdej wysyłki przyjętej na składowisko; 
d) bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (EWG) nr 
259/93, jeżeli odpady nie zostaną przyjęte na składowisko, 
podmiot zajmujący się składowiskiem bezzwłocznie 
zawiadamia o tym fakcie właściwe władze. 

której wymienione działania nie zostały wykonane,  
f) opis odpadów podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach,  
g) wykaz właściwości, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy, 
w odniesieniu do odpadów, które mogą zostać przekwalifikowane na 
odpady inne niż niebezpieczne zgodnie z art. 7 i 8,  
h) wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady mogą 
być składowane po przeprowadzeniu badań, o których mowa w art. 
116, zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania na 
składowisku odpadów określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 116,  
i) oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu 
odpadów,  
j) podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności;  
2) informacje dodatkowe, o ile są istotne dla eksploatacji danego 
typu składowiska odpadów, dotyczące:  
a) fizykochemicznego składu oraz podatności odpadów na 
wymywanie,  
b) zachowania środków ostrożności na składowisku odpadów.  
3. W przypadku gdy wydano pozwolenie zintegrowane albo 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które zawiera wszystkie 
informacje, o których mowa w ust. 2, nie sporządza się podstawowej 
charakterystyki odpadów.  
4. W przypadku gdy wydano pozwolenie zintegrowane albo 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które nie zawiera wszystkich 
informacji, o których mowa w ust. 2, sporządza się podstawową 
charakterystykę odpadów, która zawiera brakujące informacje.  
5. Podstawową charakterystykę odpadów bez przeprowadzenia 
badań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. h, sporządza się dla 
odpadów:  
1) obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
117,  
2) dla których wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia 
podstawowej charakterystyki są znane i uzasadnione, zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi składowania odpadów, określonymi w 
decyzjach właściwych organów,  
3) dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne lub dla których 
testy zgodności nie mogą zostać wykonane ze względów 
technicznych lub właściwe metody badań poszczególnych kryteriów 
dopuszczania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
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art. 116, są niedostępne,  
4) komunalnych  
 
– o ile pochodzą od jednego wytwórcy odpadów i stanowią jeden 
strumień odpadów.  
6. W przypadku odpadów komunalnych, za jeden strumień odpadów 
uznaje się odpady pochodzące z jednego regionu gospodarki 
odpadami komunalnymi.  
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, odpady mogą być 
dopuszczone do składowania na składowisku odpadów danego typu, 
jeżeli wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za ich 
zagospodarowanie przekaże uzasadnienie w tym zakresie 
zarządzającemu składowiskiem odpadów, odpowiednio je 
dokumentując.  
Art. 110. 1. Podstawowa charakterystyka odpadów dla odpadów 
wytwarzanych regularnie zawiera informacje, o których mowa w art. 
108 ust. 2, oraz wskazuje:  
1) zmiany mogące wystąpić w składzie odpadów;  
2) zmiany cech charakterystycznych odpadów;  
3) podatność odpadów na wymywanie ustalane podczas testu 
wymywania przeprowadzonego dodatkowo na partii odpadów, o ile 
test jest uzasadniony;  
4) główne zmieniające się właściwości odpadów.  
2. Przez odpady wytwarzane regularnie rozumie się odpady 
powstające w instalacjach jednego rodzaju pod względem 
technologicznym, przy zastosowaniu surowców charakterystycznych 
dla tego procesu technologicznego.  
3. Jeżeli w instalacji wprowadzono zmiany związane z 
zastosowaniem innych surowców, materiałów lub zmiany 
powodujące zmniejszenie albo zwiększenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko, sporządza się nową podstawową 
charakterystykę odpadów.  
Art. 111. 1. Dla każdej partii odpadów wytwarzanych nieregularnie 
przed ich skierowaniem na składowisko odpadów sporządza się 
odrębną podstawową charakterystykę odpadów.  
2. Przez odpady wytwarzane nieregularnie rozumie się odpady 
powstające w instalacjach i procesach różnego rodzaju lub odpady, 
których skład nie może zostać jednoznacznie scharakteryzowany, w 
szczególności odpady powstające wskutek wstępnego przetwarzania, 
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mieszania lub innych działań powodujących zmianę charakteru lub 
składu tych odpadów.  
Art. 112. 1. Odpady wytwarzane regularnie, kierowane na 
składowisko odpadów danego typu, poddaje się testowi zgodności, 
podczas którego sprawdza się dopuszczalne graniczne wartości 
wymywania oraz wybrane parametry charakterystyczne dla danego 
rodzaju odpadów.  
2. Test zgodności przeprowadza posiadacz odpadów, o którym mowa 
w art. 109ust.5.  
3. Test zgodności przeprowadza się:  
1) co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika to z 
podstawowej charakterystyki odpadów;  
2) w przypadku zmian w procesie produkcji, w szczególności 
dotyczących zmiany użytych surowców lub materiałów.  
4. W przypadku braku zgodności wyniku testu zgodności z 
informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów 
sporządza się nową podstawową charakterystykę odpadów.  
5. Testu zgodności nie przeprowadza się dla odpadów, o których 
mowa w art. 108 ust. 5.  
Art. 113. 1. Podstawową charakterystykę odpadów oraz testy 
zgodności wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za 
gospodarowanie odpadami przekazuje  
zarządzającemu składowiskiem odpadów, przed przekazaniem 
odpadów na składowisko odpadów.  
2. Zarządzający składowiskiem odpadów dokonuje weryfikacji 
odpadów, która polega na:  
1) oględzinach przed i po rozładunku odpadów;  
2) sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z informacjami 
zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów.  
3. Weryfikacja odpadów może być przeprowadzana w miejscu ich 
wytwarzania, jeżeli są one składowane na składowisku odpadów 
zarządzanym przez ich wytwórcę.  
Art. 114. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów pobiera próbki 
odpadów dostarczonych do składowania na składowisku odpadów, 
co najmniej raz w miesiącu i przechowuje je przez okres co najmniej 
miesiąca.  
2. Próbek nie pobiera się w przypadku odpadów, o których mowa w 
art.  109 ust. 5.  
Art. 115. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów, a w przypadku 
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jego braku władający powierzchnią ziemi, przechowuje do czasu 
zamknięcia składowiska odpadów podstawową charakterystykę 
odpadów oraz wyniki testów zgodności.  
2. Zarządzający składowiskiem odpadów przekazuje podstawową 
charakterystykę odpadów i wyniki testów zgodności następnemu 
zarządzającemu składowiskiem odpadów lub władającemu 
powierzchnią ziemi.  
Art. 116. 1. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów danego typu uważa się za spełnione, jeżeli są 
potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez 
laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  
2. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu obejmują:  
1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;  
2) parametry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów.  
Art. 117. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia:  
1) odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę 
odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa 
w art. 109 ust. 2 pkt 1 lit. h,  
2) kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu,  
3) zakres badań, o których mowa w art. 116 ust. 1  
– kierując się właściwościami odpadów i potrzebą zapewnienia 
właściwego postępowania z odpadami na składowisku odpadów oraz 
uwzględniając rodzaje odpadów i zawartość w nich substancji 
organicznych.  
Art. 118. Zarządzający składowiskiem odpadów, przed przyjęciem 
odpadów do składowania na składowisku odpadów, jest obowiązany 
także:  
1) ustalić masę przyjmowanych odpadów;  
2) sprawdzić zgodność przyjmowanych odpadów z danymi 
zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentach 
wymaganych przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.  
Art. 119. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów odmawia 
przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów w 
przypadku stwierdzenia:  
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1) niezgodności przyjmowanych odpadów z informacjami zawartymi 
w podstawowej charakterystyce odpadów lub niedostarczenia testów 
zgodności, o ile są wymagane, niezwłocznie po ich przeprowadzeniu;  
2) niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w 
karcie przekazania odpadów lub dokumentami wymaganymi przy 
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;  
3) niezgodności przyjmowanych odpadów z decyzją zatwierdzającą 
instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, instrukcją 
prowadzenia składowiska odpadów, pozwoleniem zintegrowanym 
lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.  
2. W przypadku przekazywania do składowania na składowisku 
odpadów, odpadów niezgodnych z dokumentami, o których mowa w 
ust. 1, zarządzający składowiskiem odpadów zawiadamia o tym 
niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.  
 

Art. 11 
ust. 2 

W przypadku składowisk odpadów, które zostały 
zwolnione z przepisów niniejszej dyrektywy na mocy art. 3 
ust. 4 i 5, Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie 
środki, aby zapewnić: 
– regularne kontrole wzrokowe odpadów w miejscu 
składowania w celu upewnienia się, że na składowisko 
przyjmowane są jedynie odpady z wyspy lub odosobnionej 
osady; oraz 
– prowadzenie rejestru ilości odpadów znajdujących się na 
składowisku. 
Państwa Członkowskie zapewniają, że informacje 
dotyczące ilości oraz, o ile to możliwe, rodzaju odpadów 
przeznaczonych na takie zwolnione składowisko, stanowią 
część regularnego sprawozdania przedstawianego Komisji 
w związku z wykonaniem dyrektywy. 

T art. 82e 
PGiG, 
PRR, 
KDO 

  

Art. 12  
Proced
ury 
kontro
li i 
nadzor
u w 
fazie 
eksplo

Państwa Członkowskie podejmują środki, aby procedury 
kontrolowania i nadzoru spełniały co najmniej następujące 
warunki: 
a) podmiot zajmujący się składowiskiem odpadów 
przeprowadza w fazie eksploatacyjnej program kontroli i 
nadzoru, zgodnie z załącznikiem III; 
b) podmiot zajmujący się składowiskiem zawiadamia 
właściwe władze o wszystkich znaczących negatywnych 
skutkach dla środowiska, ujawnionych w czasie procedur 

T Art. 122 
ust. 1, art. 
123. ust. 
3-6, 137-
142, 
KDO, 
MON, 
PSO, 
PPR 

Art. 122. 1. Okres przygotowania do budowy, budowy oraz 
prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazy: 

1) przedeksploatacyjną – okres poprzedzający uzyskanie 
pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej 
instrukcję prowadzenia składowiska odpadów; 

2) eksploatacyjną – okres od dnia uzyskania pierwszej 
ostatecznej decyzji  zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów do dnia 
zakończenia rekultywacji składowiska odpadów; 
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atacyj
nej 

kontroli i nadzoru, oraz działa zgodnie z decyzją tych władz 
w sprawie rodzaju i granic czasowych środków 
korygujących, które należy przedsięwziąć. Środki takie 
podejmuje się na koszt podmiotu zajmującego się 
składowiskiem. 
W celu potwierdzenia zgodności z warunkami uzyskania 
zezwolenia oraz zwiększania wiedzy na temat odpadów na 
składowiskach z częstotliwością ustaloną przez właściwe 
władze, nie rzadziej jednak niż raz w roku, podmiot 
zajmujący się składowiskiem przedstawia na podstawie 
zebranych danych sprawozdanie dotyczące kompletu 
wyników nadzoru; 
c) kontrola jakości operacji analitycznych procedur kontroli 
i nadzoru i/lub analiz określonych w art. 11 ust. 1 lit. b) 
przeprowadzana jest przez właściwe laboratoria. 

3) poeksploatacyjną – okres 30 lat liczony od dnia 
zakończenia rekultywacji składowiska odpadów. 

2. Dzień zakończenia rekultywacji składowiska odpadów jest 
równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska. 
 

 
Art. 123. 3. Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje wszystkie 
działania podejmowane w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej 
dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, w tym monitoring 
składowiska odpadów. Składowisko odpadów prowadzi zarządzający 
składowiskiem odpadów.  
4. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany prowadzić 
monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, 
eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.  
5. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany 
przekazywać wyniki monitoringu składowiska odpadów 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 
końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po 
zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą.  
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia:  
1) szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy i 
prowadzenia składowiska odpadów, jakim odpowiadają 
poszczególne typy składowisk odpadów,  
2) zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki prowadzenia 
monitoringu składowisk odpadów  
kierując się zależnościami między możliwością występowania 
zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a lokalizacją, 
technicznymi parametrami i sposobem prowadzenia składowiska 
odpadów oraz uwzględniając zjawiska przyrodnicze i 
uwarunkowania geologiczne, a także systemy kontroli 
poszczególnych elementów środowiska. 

Art. 137. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany 
powiadomić niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego 
o stwierdzonych na składowisku odpadów zmianach obserwowanych 
parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie 
zagrożeń dla środowiska lub dla życia lub zdrowia ludzi. 
Art. 138. 1. W przypadku stwierdzenia na składowisku odpadów 
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zmian obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość 
wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska określa, w drodze decyzji, zakres i 
harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian 
obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń 
dla środowiska. 

2. Po ustaleniu przyczyn zmian obserwowanych parametrów 
oraz możliwych zagrożeń dla środowiska wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska określa, w drodze decyzji, zakres 
i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i 
skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska,  uwzględnia w szczególności plan awaryjny, o 
którym mowa w art. 128 ust. 4 pkt 16. 

4. W przypadku zmian obserwowanych parametrów 
wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń 
dla życia lub zdrowia ludzi decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, 
wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. 

   Art. 139. 1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
wydaje decyzję o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów w 
przypadku stwierdzenia:  

1) niedopełnienia przez zarządzającego 
składowiskiem odpadów obowiązków, o 
których mowa w art. 137, lub  

2) niewykonania obowiązków wynikających z 
decyzji, o której mowa w art. 138 ust. 2. 

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania 
obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 138 ust. 
2, decyzję o wstrzymaniu użytkowania składowiska wydaje 
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.  

3. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa 
się termin wstrzymania użytkowania składowiska odpadów. Termin 
ten nie może być późniejszy niż rok od dnia, w którym decyzja stała 
się ostateczna. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, na 
wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, odpowiednio 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub państwowy 
wojewódzki inspektor sanitarny, kierując się stopniem 
niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla życia, zdrowia 



 32 

ludzi lub dla środowiska, może ustalić, w drodze postanowienia, 
termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zawieszając 
na ten czas postępowanie. Ustalony termin nie może być dłuższy 
niż rok od dnia doręczenia postanowienia. 

5. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w 
ustalonym terminie odpowiednio wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 
wstrzyma, w drodze decyzji, użytkowanie składowiska odpadów. 

6. Odpowiednio wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, na 
wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, po stwierdzeniu, 
że ustały przyczyny wstrzymania użytkowania składowiska 
odpadów, wyraża, w drodze decyzji, zgodę na wznowienie 
użytkowania składowiska odpadów. Zarządzający składowiskiem 
odpadów może wznowić użytkowanie składowiska odpadów z 
dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. 

7. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 
138 ust. 1 i 2, są wydawane z urzędu. 

8. Odpowiednio wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 
decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz art. 138 ust. 1 i 2, może 
nadać rygor natychmiastowej wykonalności, kierując się stopniem 
niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla życia lub zdrowia 
ludzi lub dla środowiska. 

       Art. 140. 1. Decyzja o wstrzymaniu użytkowania 
składowiska odpadów nie wyłącza odpowiedzialności 
zarządzającego składowiskiem odpadów za skutki zagrożeń dla 
środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi spowodowane 
niedopełnieniem obowiązków nałożonych na niego niniejszą ustawą 
lub określonych w decyzjach, o których mowa art. 138 ust. 1 i 2. 

2. Usuniecie przyczyn i skutków stwierdzonych 
zagrożeń dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi odbywa się 
na koszt zarządzającego składowiskiem odpadów.  

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub 
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje kopie 
wydanych decyzji, o których mowa w  art. 138 ust. 1 i 2, art.  139 
ust. 1, 2 i 6, właściwemu organowi, o którym mowa w art. 128 ust. 
1, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja 
stała się ostateczna. 
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Art. 141. W przypadku wstrzymania użytkowania 
składowiska odpadów na okres dłuższy niż rok cofa się zezwolenie 
na przetwarzanie odpadów.   

Art. 142. 1. Dopuszcza się wydobywanie odpadów 
składowanych na składowisku odpadów. 

2. Wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów 
posiadającego instrukcję prowadzenia składowiska odpadów 
odbywa się na zasadach ustalonych w tej instrukcji.  

3. W przypadku wydobywania odpadów ze 
składowiska odpadów instrukcja prowadzenia składowiska 
odpadów dodatkowo określa:   

1) rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wydobycia; 
2) techniczny sposób wydobywania odpadów; 
3) sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania 

odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko; 
4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na 

środowisko; 
5) opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu 

odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów 
lub jego części także opis działań rekultywacyjnych. 

Art. 13 
Proced
ury 
zamkn
ięcia i 
poeksp
loatacy
jnego 
nadzor
u 

Państwa Członkowskie podejmują środki, aby, gdzie 
stosowne, zgodnie z zezwoleniem: 
a) składowisko odpadów lub jego część rozpoczynało 
procedurę zamknięcia: 
i) gdy spełniono odpowiednie warunki określone w 
zezwoleniu; lub 
ii) zgodnie z zezwoleniem właściwych władz, na prośbę 
podmiotu zajmującego się składowiskiem; lub 
iii) zgodnie z uzasadnioną decyzją właściwych władz; 
b) składowisko odpadów lub jego część może być uznane 
za całkowicie zamknięte po tym, jak właściwe władze 
przeprowadzą ostateczną kontrolę składowiska, ocenią 
wszystkie sprawozdania złożone przez podmiot zajmujący 
się składowiskiem oraz zgłoszą podmiotowi zajmującemu 
się składowiskiem zgodę na zamknięcie. W żaden sposób 
nie ogranicza to odpowiedzialności podmiotu zajmującego 
się składowiskiem, zgodnie z warunkami zezwolenia; 
c) gdy składowisko zostanie ostatecznie zamknięte, 
podmiot zajmujący się składowiskiem odpowiedzialny jest 

T Art. 122  
 
Art. 145-
149 
 
MON, 
LBE,   
 
art. 80, 81 
PGiG 

Art. 122. 1. Okres przygotowania do budowy, budowy oraz 
prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazy: 
1) przedeksploatacyjną – okres poprzedzający uzyskanie 

pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów; 

2) eksploatacyjną – okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej 
decyzji  zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska 
odpadów; 

3) poeksploatacyjną – okres 30 lat liczony od dnia zakończenia 
rekultywacji składowiska odpadów. 

2. Dzień zakończenia rekultywacji składowiska 
odpadów jest równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska. 

 
 
Art. 145. 1. Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej 
części wymaga uzyskania zgody na zamknięcie składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części.  
2. Zgoda jest wydawana, w drodze decyzji, przez właściwy organ, o 
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za jego utrzymanie, nadzór i kontrolę w fazie późniejszej 
ochrony przez okres tak długi, jak wymaga się tego decyzją 
właściwych władz, biorąc pod uwagę okres, w którym 
składowisko może stanowić zagrożenie. 
Podmiot zajmujący się składowiskiem zawiadamia 
właściwe władze o wszelkich negatywnych skutkach dla 
środowiska ujawnionych w wyniku procedury kontrolnej 
oraz działa zgodnie z decyzją właściwych władz w sprawie 
rodzaju i ram czasowych środków korygujących, które 
należy przedsięwziąć; 
d) tak długo, jak właściwe władze uznają, że składowisko 
odpadów może stanowić zagrożenie dla środowiska i bez 
uszczerbku dla ustawodawstwa wspólnotowego lub 
krajowego dotyczącego odpowiedzialności prawnej 
przechowującego odpady, podmiot zajmujący się 
składowiskiem odpadów jest odpowiedzialny za nadzór i 
analizę gazów składowiskowych oraz odcieku ze 
składowiska, a także wymagań dotyczących wód 
gruntowych w okolicy składowiska, zgodnie z załącznikiem 
III. 

którym mowa w art. 127 ust. 1, na wniosek złożony przez 
zarządzającego składowiskiem odpadów.  
3. Wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów 
lub jego wydzielonej części zawiera:  
1) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów lub jego wydzielonej części;  
2) określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac 
związanych z tym zamknięciem;  
3) określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą 
rekultywacją;  
4) termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części.  
4. Jeżeli określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części, lub określenie sposobu 
rekultywacji składowiska odpadów wraz z harmonogramem prac 
związanych z tym zamknięciem lub tą rekultywacją wymaga zmiany 
instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, zarządzający 
składowiskiem odpadów jest obowiązany równocześnie z wnioskiem 
o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części, złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej instrukcji 
prowadzenia składowiska odpadów.  
5. Przed wydaniem zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub 
jego wydzielonej części wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
na wniosek właściwego organu, o którym mowa w art.  128 ust. 1, 
oraz z udziałem przedstawiciela tego organu, przeprowadza kontrolę 
składowiska odpadów.  
6. Kontroli, o której mowa w ust. 5, nie przeprowadza się, jeżeli 
konieczność zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej 
części wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska.  
 
Art. 146. 1. Decyzja o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części zawiera:  
1) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów lub jego wydzielonej części, przy czym data ta 
nie może być późniejsza niż 3 miesiące od dnia doręczenia tej 
decyzji;  
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2) określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac 
związanych z tym zamknięciem;  
3) określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą 
rekultywacją;  
4) termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części;  
5) określenie sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym 
składowiskiem odpadów lub jego wydzieloną częścią, w tym 
monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.  
2. Zarządzający składowiskiem odpadów zawiadamia właściwy 
organ, o którym mowa w art. 127 ust. 1, oraz wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska o wykonaniu prac rekultywacyjnych 
określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie 
składowiska odpadów.  
Art. 147. 1. W przypadku gdy zarządzający składowiskiem odpadów 
nie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie 
składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, a zachodzą 
następujące okoliczności:  
1) składowisko odpadów lub jego wydzielona część nie spełnia 
wymogów technicznych lub formalnych określonych w przepisach 
prawa lub  
2) w wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska stwierdzi, że na składowisku odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne, na którym są składowane odpady 
komunalne, co najmniej od roku nie są przyjmowane odpady, lub  
3) pojemność składowiska odpadów, określona w zatwierdzonej 
instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, została zapełniona  
– właściwy organ, o którym mowa w art. 127 ust. 1, sporządza 
ekspertyzę dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części oraz nową instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów.  
2. Ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części określa w szczególności:  
1) techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym 
zamknięciem;  
2) sposób rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej 
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części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją;  
3) sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym 
składowiskiem odpadów lub jego wydzieloną częścią, w tym 
monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.  
3. Na podstawie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części właściwy organ, o którym 
mowa w art. 127 ust. 1, z urzędu, wydaje decyzję o zamknięciu 
składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.  
4. Wydając decyzję o zamknięciu składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części właściwy organ, o którym mowa w art. 127 ust. 1, 
jednocześnie wydaje, z urzędu, decyzję zatwierdzającą nową 
instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.  
Art. 148. 1. Decyzję o zamknięciu składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części i instrukcję prowadzenia składowiska odpadów 
wraz z decyzją zatwierdzającą tę instrukcję, jest obowiązany 
wykonać zarządzający składowiskiem odpadów.  
2. W przypadku gdy zarządzającego składowiskiem odpadów nie 
można zidentyfikować lub egzekucja okazała się bezskuteczna, 
obowiązanym do wykonania decyzji, o których mowa w ust. 1, jest 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na 
lokalizację składowiska odpadów.  
3. Władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić 
wykonanie decyzji, o których mowa w ust. 1.  
4. Decyzja o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej 
części zawiera:  
1) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów lub jego wydzielonej części;  
2) określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac 
związanych z tym zamknięciem;  
3) określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą 
rekultywacją;  
4) termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części;  
5) sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym 
składowiskiem odpadów lub jego wydzieloną częścią, w tym 
monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.  
5. Decyzję o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej 
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części wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia 
wykonania ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów 
lub jego wydzielonej części.  
6. Przepis art. 146 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  
Art. 149. 1. Koszty sporządzenia ekspertyzy dotyczącej zamknięcia 
składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nowej 
instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, o których mowa w art. 
147 ust. 1, ponosi zarządzający składowiskiem odpadów.  
2. Na pokrycie kosztów związanych:  
1) ze sporządzeniem ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części oraz nowej instrukcji 
prowadzenia składowiska odpadów,  
2) z zamknięciem składowiska odpadów lub jego wydzielonej części 
w przypadkach, o których mowa art.  148 ust. 2  
− mogą być przeznaczone środki finansowe z ustanowionego 
zabezpieczenia roszczeń. 

Art. 14   
 
Istniej
ące 
składo
wiska 
odpad
ów 

Państwa Członkowskie podejmują środki, aby składowiska 
odpadów, które posiadają zezwolenia lub które już działają 
w czasie transpozycji niniejszej dyrektywy, nie mogły 
kontynuować działań, jeżeli nie zostaną podjęte tak szybko, 
jak to możliwe, lecz nie później niż w ciągu ośmiu lat od 
daty ustanowionej w art. 18 ust. 1, środki wymienione 
poniżej: 
a) w ciągu jednego roku od daty ustanowionej w art. 18 ust. 
1 podmiot zajmujący się składowiskiem przygotowuje i 
przedstawia właściwym władzom w celu zatwierdzenia 
plan zagospodarowania składowiska, włącznie z 
elementami wymienionymi w art. 8, oraz wszelkie środki 
korygujące, które zdaniem podmiotu zajmującego się 
składowiskiem będą potrzebne do spełnienia wymagań 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem wymagań określonych w 
pkt 1 załącznika I; 
b) po przedstawieniu planu zagospodarowania właściwe 
władze podejmują ostateczną decyzję w sprawie dalszego 
działania składowiska odpadów na podstawie 
wymienionego planu zagospodarowania oraz niniejszej 
dyrektywy. Państwa Członkowskie podejmują niezbędne 
środki mające na celu, zgodnie z art. 7 lit. g) i art. 13, 

T art. 33 
ust. 1, 2 i 
8 WPR 
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zamknięcie jak najszybciej składowisk, które nie uzyskały, 
zgodnie z art. 8, zezwolenia na kontynuację działania; 
c) na podstawie zatwierdzonego planu zagospodarowania 
składowiska odpadów właściwe władze zatwierdzają 
niezbędne prace i wyznaczają okres przejściowy na 
zakończenie realizacji planu. Każde istniejące składowisko 
odpadów spełnia wymagania niniejszej dyrektywy, z 
wyjątkiem wymagań wymienionych w załączniku I, pkt 1, 
w ciągu ośmiu lat od daty ustanowionej w art. 18 ust. 1; 
d) i)w ciągu jednego roku od daty ustanowionej w art. 18 
ust. 1, art. 4, 5 i 11 i załącznik II stosuje się do składowisk 
odpadów niebezpiecznych; 
ii) w ciągu trzech lat od daty ustanowionej w art. 18 ust. 1, 
art. 6 stosuje się do składowisk odpadów niebezpiecznych. 

Art. 15 

Obowi
ązek 
składa
nia 
spraw
ozdani
a 

Co trzy lata Państwa Członkowskie wysyłają do Komisji 
sprawozdanie w sprawie wykonania niniejszej dyrektywy, 
zwracając szczególną uwagę na krajowe strategie, które 
mają zostać ustanowione zgodnie z art. 5. Sprawozdanie 
sporządza się na podstawie kwestionariusza lub zarysu 
sporządzonego przez Komisję zgodnie z procedurą 
określoną w art. 6 dyrektywy 91/692/EWG(11). 
Kwestionariusz lub zarys zostanie wysłany do Państw 
Członkowskich na sześć miesięcy przed okresem objętym 
sprawozdaniem. Sprawozdanie dla Komisji zostaje 
sporządzone w ciągu dziewięciu miesięcy od końca 
trzyletniego okresu, do którego się odnosi. 

Komisja publikuje sprawozdanie wspólnotowe w 
sprawie wykonania niniejszej dyrektywy w okresie 
dziewięciu miesięcy od otrzymania sprawozdań od Państw 
Członkowskich. 

N    

Art. 16 
ust. 1 
Komit
et 

Środki niezbędne do dostosowania załączników do 
niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego 
oraz do ustanowienia standaryzacji kontroli, pobierania 
próbek i metod analizy w związku ze składowaniem 
odpadów przyjmowane są przez Komisję, wspieraną przez 
komitet ustanowiony na podstawie art. 18 dyrektywy 
2006/12/WE. Środki te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą 

N    
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regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 
ust. 3. W tym celu w odniesieniu do załącznika II komitet 
bierze pod uwagę ogólne zasady, ogólne procedury 
testowania i kryteria przyjęcia ustanowione w załączniku II 
i ustanawia określone kryteria i/lub metody testowania oraz 
wynikające z nich wartości dopuszczalne dla każdego 
rodzaju składowiska odpadów, jeżeli zachodzi taka 
konieczność, wraz ze specjalnymi typami składowisk w 
obrębie każdego rodzaju włącznie ze składowaniem 
podziemnym. 

Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 17 ust. 2, przepisy dotyczące 
harmonizacji i regularnego przekazywania danych 
statystycznych określonych w art. 5, 7 i 11, a w razie 
konieczności wprowadza w nich zmiany. 
 
 

Art. 17 
ust. 1 Komisję wspomaga Komitet. 

 
 
 

N 
 
 
 

   

Art. 17 
ust. 2 

 W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu - art. 
5 i 7 decyzji 1999/468/WE(12) stosuje się z uwagi na 
przepisy zawarte w jej art. 8. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE 
ustala się na trzy miesiące. 

N    

Art. 17 
ust. 3 

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z 
uwzględnieniem przepisów jej art. 8. 

N    

Art. 18 
ust. 1 
 
Trans
pozycj
a 

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r., Parlament 
Europejski oraz Rada, stanowiąc kwalifikowaną 
większością oraz na wniosek Komisji, ustali wielkości 
docelowe dla trzeciego pięcioletniego etapu 2009–2014, na 
podstawie praktycznych doświadczeń uzyskanych w 
Państwach Członkowskich zgodnie z wielkościami 
docelowymi ustanowionymi w ust. 1 oraz wynikami badań 
naukowych i metodami oceny takimi jak ocena cyklu 
żywotności oraz analiza koszty - korzyści. 

N    
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Proces ten powtarzany jest co pięć lat. 
Art. 18 
ust. 1 

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż w ciągu 
dwóch lat po jej wejściu w życie i niezwłocznie 
powiadamiają o tym Komisję. 
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają 
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania 
takiego odniesienia określane są przez Państwa 
Członkowskie. 

N    

Art. 18 
ust. 2 

Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty 
podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w 
dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. 

N    

Art. 19  
 
Wejści
e w 
życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich. 

N    

Art. 20  
 
Adresa
ci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw 
Członkowskich. 

N    

Załącznik 1 
 
1 Lokalizacja 

1.1. Lokalizacja składowiska odpadów musi uwzględniać 
wymagania odnoszące się do: 
a) odległości granicy składowiska od obszarów 
mieszkalnych i rekreacyjnych, dróg wodnych, zbiorników 
wodnych oraz innych obszarów rolniczych lub miejskich; 
b) istnienia w okolicy wód gruntowych, wód przybrzeżnych 
lub stref ochronnych; 
c) warunków geologicznych i hydrogeologicznych w 
okolicy; 
d) ryzyka zalania, osiadania gleby, osuwania lub lawiny na 
danym terenie; 
e) ochrony przyrody lub dziedzictwa kulturalnego w 
okolicy. 

T Art. 123 
ust. 2, 
Art. 125 
LBE, 
PGiG, 
PSO 

Art. 123 ust. 2 Lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska 
odpadów musi spełniać wymagania zapewniające bezpieczne dla 
życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska składowanie odpadów, w 
szczególności wymagania zapobiegające zanieczyszczeniu wód 
powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza.  
Art. 125. 1.  Wyznaczenie lokalizacji składowiska odpadów wymaga 
zgody dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie 
związanym z ochroną wód. 

2. Wyznaczenie lokalizacji składowiska odpadów: 
1) w pobliżu lotnisk – wymaga zgody organów administracji 
lotniczej; 
2) w pobliżu obiektów zabytkowych lub na terenie, na którym 
znajdują się zabytki archeologiczne – wymaga zgody wojewódzkiego 
konserwatora zabytków; 
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1.2. Utworzenie składowiska odpadów jest możliwe tylko 
w przypadku, gdy właściwości danego terenu odnoszące się 
do powyższych wymagań lub środków korygujących, które 
mają zostać podjęte, wskazują, że nie stanowi ono 
poważnego zagrożenia dla środowiska. 

3) w obszarze pasa nadbrzeżnego oraz portów i przystani morskich 
– wymaga zgody dyrektora urzędu morskiego. 
 3.Organ właściwy do wydania dla składowiska odpadów decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu odmawia wydania 
decyzji w przypadku: 

1) braku zgody, o której mowa w ust. 1 lub 2; 
2) określonym w przepisach odrębnych. 

 
2 Kontrola wód i zarządzanie odciekiem ze składowiska 

odpadów 
W odniesieniu do właściwości składowiska i warunków 
meteorologicznych podejmuje się właściwe środki w celu: 
–dokonywania kontroli wody z opadów na terenie 
składowiska odpadów, 
–zapobiegania dostępowi wód powierzchniowych i/lub wód 
gruntowych do składowanych odpadów, 
–zbierania zanieczyszczonej wody i odcieku ze 
składowiska. Jeżeli ocena oparta na rozważeniu lokalizacji 
składowiska oraz odpadów, które mają być przyjęte, 
wykazuje, że składowisko nie stanowi potencjalnego 
zagrożenia dla środowiska, właściwe władze mogą 
zdecydować, że przepisu tego się nie stosuje, 
–dokonywania obróbki zanieczyszczonej wody i odcieku, 
zebranych ze składowiska odpadów, aż do uzyskania 
standardu wymaganego do ich zrzutowania. 
Powyższe przepisy nie muszą być stosowane do składowisk 
odpadów obojętnych. 

T LBE, 
MON 

   

3.1 3. Ochrona gleby i wody 
3.1. Składowisko odpadów musi być zlokalizowane i 
zaprojektowane w sposób, który zapewnia spełnienie 
warunków niezbędnych do zapobiegania zanieczyszczeniu 
gleby, wód gruntowych lub powierzchniowych i 
zapewnienia efektywnego zbierania odcieku ze 
składowiska, gdy jest to wymagane zgodnie z sekcją 2. 
Ochrona gleby, wód gruntowych i powierzchniowych ma 
być osiągnięta poprzez połączenie bariery geologicznej i 
materiału wyściełającego dno składowiska w trakcie 
działania/etapu aktywnego oraz poprzez połączenie bariery 
geologicznej i materiału wyściełającego powierzchnię 

T 

 

LBE 
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składowiska podczas etapu pasywnego/po zamknięciu. 
3.2 
 

Bariera geologiczna zależy od warunków geologicznych i 
hydrogeologicznych pod powierzchnią i w okolicy 
składowiska odpadów i zapewnia wystarczającą zdolność 
osłabiającą, tak aby zapobiec potencjalnemu ryzyku dla 
gleby i wód gruntowych. 
Podłoże i obrzeża składowiska odpadów składają się z 
warstwy mineralnej, która spełnia wymogi 
przepuszczalności i miąższości, co w przypadku ochrony 
gleby, wód gruntowych i powierzchniowych daje efekt 
łączny równy przynajmniej efektowi następujących 
wymagań: 

–składowisko odpadów niebezpiecznych dla środowiska: K £ 
1,0 x 10-9 m/s; miąższość ³ 5 m, 
–składowisko odpadów niestanowiących zagrożenia dla 
środowiska: K £ 1,0 x 10-9 m/s; miąższość ³ 1 m, 
–składowisko odpadów obojętnych: K £ 1,0 x 10-7 m/s; 
miąższość ³ 1 m, 
m/s: metry na sekundę. 
Jeśli bariera geologiczna nie spełnia w sposób naturalny 
powyższych warunków, może zostać uzupełniona sztucznie i 
wzmocniona innymi sposobami, które zapewniają 
równoważną ochronę. Sztucznie stworzona bariera 
geologiczna nie powinna być cieńsza niż 0,5 metra. 

T LBE   
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3.3 W celu zapewnienia, że gromadzenie się odcieku w  podłożu 
składowiska odpadów jest ograniczone do minimum, oprócz 
opisanej powyżej bariery geologicznej musi zostać 
uwzględniony system gromadzenia odcieku i uszczelniania, 
zgodnie z następującymi zasadami: 

 
Zbieranie odcieku i uszczelnianie dna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Państwa 
Członko

wskie 
mogą ustanowić ogólne lub szczególne wymagania 
dotyczące składowisk dla odpadów obojętnych i właściwości 
powyższych środków technicznych. 
Jeżeli właściwe władze po rozważeniu potencjalnego 
zagrożenia dla środowiska stwierdzają, że konieczne jest 
zapobieganie utworzeniu się odcieku ze składowiska 
odpadów, mogą zalecić uszczelnianie materiałem 
wyściełającym powierzchnię składowiska. Zalecenia 
dotyczące takiego uszczelniania są następujące: 
 

Rodzaj 
składowiska 

 

 Inne niż 
niebezpieczn

e 
 

 Niebezpieczne 
 

Sztuczny 
materiał 
wyściełający 
dno 
składowiska 
 

 wymagany 
 

 wymagany 
 

Warstwa 
drenażowa ³ 
0,5 m 
 

 wymagana 
 

 wymagana 
 

T LBE   
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Rodzaj składowiska 
 

 Inne niż 
niebezpieczn

e 
 

 
Niebezpiec

zne 
 

Gazowa warstwa 
drenażowa 
 

 wymagana 
 

 
niewymaga

na 
 

Sztuczny materiał 
wyściełający dno 
składowiska 
 

 
niewymagan

y 
 

 wymagany 
 

Nieprzepuszczalna 
warstwa mineralna 
 

 wymagana 
 

 wymagana 
 

Warstwa drenażowa > 
0,5 m 
 

 wymagana 
 

 wymagana 
 

Pokrycie górną 
warstwą gleby > 1 m 
 

 wymagane 
 

 wymagane 
 

3.4 
 

 Jeżeli na podstawie oceny ryzyka dla środowiska, w 
szczególności uwzględniając dyrektywę 80/68/EWG(1), 
właściwe władze, zgodnie z sekcją 2 ("Kontrola wód i 
zarządzanie odciekiem ze składowiska odpadów") 
zdecydowały, że zbieranie i obróbka odcieku nie są 
konieczne, lub ustalono, że składowisko nie stanowi 
potencjalnego zagrożenia dla gleby, wód gruntowych lub 
powierzchniowych, wymagania ppkt 3.2 i 3.3 powyżej 
mogą zostać odpowiednio zredukowane. W przypadku 
składowisk odpadów obojętnych wymagania te mogą 
zostać dostosowane w ustawodawstwie krajowym. 

N    

3.5 
 

Metoda zastosowana do ustalenia wskaźnika 
przepuszczalności dla składowisk na polu i dla całości 
obszaru składowiska ma zostać opracowana i zatwierdzona 
przez Komitet powołany na mocy art. 17 niniejszej 
dyrektywy. 

N    
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Kontr
ola 
gazu 
4.1 

Podejmuje się właściwe środki w celu kontroli 
nagromadzenia i przemieszczania się gazu 
składowiskowego (załącznik III). 

T MON  
 

 

4.2 Gaz składowiskowy ze wszystkich składowisk 
przyjmujących odpady ulegające biodegradacji jest 
gromadzony oraz musi zostać poddany obróbce i 
wykorzystany. Jeżeli zebrany gaz nie może być użyty do 
produkcji energii, musi on zostać spalony. 

T LBE   

4.3 
 

Zbieranie, obróbkę i wykorzystanie gazu składowiskowego, 
zgodnie z ppkt 4.2, przeprowadza się w sposób 
minimalizujący zniszczenie lub pogorszenie stanu 
środowiska i ryzyko dla ludzkiego zdrowia. 

T LBE   

5 Uciążliwości i zagrożenia 
Podejmuje się środki mające na celu zmniejszenie 
uciążliwości i zagrożeń związanych ze składowiskiem 
odpadów poprzez: 
–emisję zapachów i pyłu, 
–materiały przenoszone przez wiatr, 
–hałas i ruch drogowy, 
–ptaki, owady i insekty, 
–tworzenie się aerozoli, 
–ogień. 
Składowisko odpadów jest wyposażone w taki sposób, że 
kurz pochodzący ze składowiska nie przenosi się na drogi 
publiczne oraz tereny otaczające. 

T LBE   

6 Stabilność 
Umieszczanie odpadów na składowisku odbywa się w taki 
sposób, aby zapewnić stabilność masy odpadów oraz 
struktur z nią związanych, w szczególności w zakresie 
unikania osunięć. Gdy tworzy się sztuczną barierę, należy 
upewnić się, że podłoże geologiczne, uwzględniając 
morfologię składowiska odpadów, jest wystarczająco 
trwałe, aby zapobiec jego osiadaniu, co może uszkodzić 
barierę. 

T LBE   

7 Bariery 
Składowisko odpadów zabezpiecza się w celu zapobieżenia 
wolnemu dostępowi do składowiska. Bramy są zamknięte 
poza godzinami otwarcia. System kontroli i dostęp do 

T LBE, 
PgiG, 
BHP, 
BHP 2 
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każdego składowiska powinien zawierać program środków 
mających na celu wykrycie i zapobieganie nielegalnemu 
składowaniu na składowisku 

Załącz
nik 2 
 

KRYTERIA I PROCEDURY PRZYJĘCIA 
ODPADÓW 

1. Wstęp 
Niniejszy załącznik opisuje: 
–zasady ogólne przyjmowania odpadów na różne rodzaje 
składowisk. Przyszła procedura klasyfikacji odpadów 
powinna być oparta na tych zasadach, 
–wytyczne, przedstawiające wstępne procedury 
przyjmowania odpadów, których należy przestrzegać do 
momentu opracowania jednolitej procedury klasyfikacji i 
przyjmowania. Procedura ta, wraz z odpowiednimi 
procedurami pobierania próbek, zostanie opracowana przez 
Komitet techniczny określony w art. 16 niniejszej 
dyrektywy. Komitet techniczny opracowuje kryteria, które 
muszą zostać spełnione w przypadku niektórych odpadów 
niebezpiecznych w celu przyjęcia ich na składowiska dla 
odpadów innych niż niebezpieczne. Kryteria te powinny w 
szczególności uwzględniać krótko-, średnio- i 
długoterminowe zachowanie odpadów w zakresie zdolności 
do tworzenia przez nie odcieku. Kryteria te zostaną 
opracowane w ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy. Komitet techniczny opracuje również 
kryteria, które muszą zostać spełnione, aby odpady zostały 
przyjęte na składowisko podziemne. Kryteria te muszą 
uwzględniać w szczególności fakt, że odpady nie wchodzą 
w reakcje chemiczne ze sobą nawzajem ani ze skałą 
podłoża. 
Z wyjątkiem wniosków o standaryzację procedur kontroli, 
pobierania próbek i analizy zgodnie z załącznikami do 
niniejszej dyrektywy, które zostają przyjęte w ciągu dwóch 
lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, komitet 
techniczny zakończy prace w tym zakresie w ciągu trzech 
lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a prace te 
muszą być prowadzone z uwzględnieniem celów 

T Art. 108-
119 
KDO, 
MON, 
LBE 

Art. 108. Do składowania na składowisku odpadów mogą być 
dopuszczone wyłącznie odpady: 

1) w stosunku do których została sporządzona podstawowa 
charakterystyka odpadów, przeprowadzono testy zgodności, 
o ile są wymagane zgodnie z art. 112, i dokonano 
weryfikacji, o której mowa w art. 113 ust. 2; 

2) spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na 
składowisku odpadów, określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 117. 

   Art. 109. 1. Podstawową charakterystykę odpadów sporządza 
wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za 
gospodarowanie odpadami, kierujący odpady do składowania na 
składowisko odpadów, a w przypadku odpadów komunalnych  – 
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Podstawowa charakterystyka odpadów zawiera: 
1)  informacje podstawowe: 

a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz 
adres jego zamieszkania lub siedziby, 

b) rodzaj odpadów, 
c) syntetyczny opis procesu wytwarzania 

odpadów uwzględniający podstawowe 
użyte surowce i wytworzone produkty, 

d) oświadczenie o braku wśród odpadów 
kierowanych na składowisko odpadów, 
odpadów objętych zakazem składowania 
wymienionych w art. 121 ust. 1,  

e) opis zastosowanego procesu 
przetwarzania odpadów, a także opis 
sposobu segregowania odpadów lub 
oświadczenie o przyczynie, dla której 
wymienione działania nie zostały 
wykonane, 

f) opis odpadów podający kolor, postać 
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ustanowionych w art. 1 niniejszej dyrektywy. 
2. Zasady ogólne 

Skład, zdolność do tworzenia odcieku, długoterminowe 
zachowanie i ogólne właściwości odpadów przeznaczonych 
do składowania muszą być znane możliwie najdokładniej. 
Przyjęcie odpadów na składowisko może być oparte na 
wykazie przyjmowanych lub odrzucanych odpadów, 
zdefiniowanych pod względem ich charakteru i 
pochodzenia oraz metodach analizy odpadów i wartościach 
dopuszczalnych dla właściwości odpadów, które mają 
zostać przyjęte. Opisane w niniejszej dyrektywie przyszłe 
procedury przyjmowania odpadów, na tyle, na ile to 
możliwe, oparte są na ujednoliconych metodach analizy 
odpadów oraz wartościach dopuszczalnych dla właściwości 
odpadów, które mają zostać przyjęte. 
Przed zdefiniowaniem metod analizy i wartości 
dopuszczalnych Państwa Członkowskie powinny 
sporządzić przynajmniej krajowe wykazy odpadów, które 
mają być przyjmowane lub odrzucane na poszczególnych 
rodzajach składowisk, lub określić kryteria, które muszą 
być spełnione jako warunek wpisania na wykaz. W celu 
przyjęcia na określony rodzaj składowiska dany rodzaj 
odpadów musi znajdować się na wykazie krajowym lub 
spełniać kryteria podobne do tych, które stanowią warunek 
wpisania na wykaz. Wykazy te lub równoważne kryteria 
oraz metody analizy i wartości dopuszczalne wysyła się do 
Komisji w ciągu sześciu miesięcy od transpozycji niniejszej 
dyrektywy lub w każdym przypadku ich przyjęcia na 
poziomie krajowym. 
Wykazy lub kryteria przyjęcia powinny być wykorzystane 
w celu ustalenia szczegółowych wykazów składowisk, 
m.in. wykazów dopuszczalnych odpadów określonych w 
zezwoleniu, zgodnie z art. 9 niniejszej dyrektywy. 
Kryteria przyjęcia odpadów znajdujących się na wykazach 
odniesienia lub na danym rodzaju składowiska mogą 
opierać się na innych przepisach i/lub właściwościach 
odpadów. 
Kryteria przyjęcia na określony rodzaj składowiska muszą 
wywodzić się z okoliczności związanych z: 

fizyczną oraz jego zapach, 
g) wykaz właściwości, o których mowa w 

załączniku nr 3 do ustawy, w odniesieniu 
do odpadów, które mogą zostać 
przekwalifikowane na odpady inne niż 
niebezpieczne zgodnie z art. 7 i 8, 

h) wskazanie typu składowiska odpadów, na 
którym odpady mogą być składowane po 
przeprowadzeniu badań, o których mowa 
w art. 116, zgodnie z kryteriami 
dopuszczenia odpadów do składowania 
na składowisku odpadów określonymi w 
przepisach wydanych na podstawie art. 
117,  

i) oświadczenie o braku możliwości 
odzysku, w tym recyklingu odpadów, 

j) podanie częstotliwości przeprowdzania 
testów zgodności; 

2) informacje dodatkowe, o ile są istotne dla 
eksploatacji danego typu składowiska odpadów, 
dotyczące: 

a) fizykochemicznego składu oraz 
podatności odpadów na wymywanie, 

b) zachowania środków ostrożności na 
składowisku odpadów. 

3. W przypadku gdy wydano pozwolenie 
zintegrowane albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które 
zawiera wszystkie informacje, o których mowa w ust. 2, nie 
sporządza się podstawowej charakterystyki odpadów. 

4. W przypadku gdy wydano pozwolenie 
zintegrowane albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które nie 
zawiera wszystkich informacji, o których mowa w ust. 2, sporządza 
się podstawową charakterystykę odpadów, która zawiera brakujące 
informacje. 

5. Podstawową charakterystykę odpadów bez 
przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. h, 
sporządza się dla odpadów: 

1)  obojętnych, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 117, 
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–ochroną środowiska w otoczeniu (w szczególności wód 
gruntowych i powierzchniowych), 
–ochroną systemów ochrony środowiska naturalnego (np. 
materiały wykładzinowe i systemy oczyszczania odcieku), 
–ochroną pożądanych procesów stabilizacji odpadów na 
składowisku, 
–ochroną przed zagrożeniami dla ludzkiego zdrowia. 
Przykłady kryteriów opartych na właściwościach odpadów: 
–wymagania dotyczące wiedzy na temat całkowitego 
składu, 
–limity ilości materii organicznej w odpadach, 
–wymagania lub ograniczenia dotyczące stopnia 
biodegradacji części składowych odpadów organicznych, 
–ograniczenia ilości określonych, potencjalnie 
szkodliwych/niebezpiecznych części składowych (w 
odniesieniu do powyższych kryteriów ochrony), 
–ograniczenia potencjalnej i oczekiwanej zdolności do 
tworzenia odcieku z określonych potencjalnie 
szkodliwych/niebezpiecznych elementów (w odniesieniu do 
powyższych kryteriów ochrony), 
–właściwości ekotoksykologiczne odpadów i związanego z 
nimi odcieku. 
Kryteria przyjęcia odpadów, oparte na ich właściwościach, 
ogólnie muszą być bardziej szczegółowe w przypadku 
składowisk odpadów obojętnych, mogą być mniej 
szczegółowe dla składowisk odpadów innych niż odpady 
niebezpieczne, a najmniej szczegółowe dla składowisk 
odpadów niebezpiecznych dla środowiska, w związku z 
wyższym poziomem ochrony środowiska w dwóch 
ostatnich przypadkach. 
3. Ogólna procedura testowania i przyjmowania 
odpadów 
Ogólna charakterystyka i testowanie odpadów muszą 
opierać się na następującej trzypoziomowej hierarchii: 
Poziom 1: Podstawowa charakterystyka. Obejmuje 
ona dokładne określenie, zgodnie z ujednoliconymi 
metodami analizy i testowania zachowania, krótko- i 
długoterminowego zachowania się odpadów w zakresie ich 
zdolności do tworzenia odcieku i/lub charakterystycznych 

2)  dla których wszelkie informacje niezbędne do 
sporządzenia podstawowej charakterystyki są 
znane i uzasadnione, zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi składowania odpadów, 
określonymi w decyzjach właściwych organów, 

3)  dla których wykonywanie badań jest 
niepraktyczne lub dla których testy zgodności 
nie mogą zostać wykonane ze względów 
technicznych lub właściwe metody badań 
poszczególnych kryteriów dopuszczania, o 
których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 117, są niedostępne, 

4)  komunalnych 
          – o ile pochodzą od jednego wytwórcy odpadów i 

stanowią jeden strumień   odpadów. 
6. W przypadku odpadów komunalnych, za jeden 

strumień odpadów uznaje się odpady pochodzące z jednego regionu 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, 
odpady mogą być dopuszczone do składowania na składowisku 
odpadów danego typu, jeżeli wytwórca lub posiadacz odpadów 
odpowiedzialny za ich zagospodarowanie przekaże uzasadnienie w 
tym zakresie zarządzającemu składowiskiem odpadów, 
odpowiednio je dokumentując.  

Art. 110. 1. Podstawowa charakterystyka odpadów dla 
odpadów wytwarzanych regularnie zawiera informacje, o których 
mowa w art. 109 ust. 2, oraz wskazuje: 

1) zmiany mogące wystąpić w składzie odpadów; 
2) zmiany cech charakterystycznych odpadów; 
3) podatność odpadów na wymywanie ustalane 

podczas testu wymywania przeprowadzonego 
dodatkowo na partii odpadów, o ile test jest 
uzasadniony; 

4) główne zmieniające się właściwości odpadów. 
2. Przez odpady wytwarzane regularnie rozumie się 

odpady powstające w instalacjach jednego rodzaju pod względem 
technologicznym, przy zastosowaniu surowców 
charakterystycznych dla tego procesu technologicznego. 

3. Jeżeli w instalacji wprowadzono zmiany związane 
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własności odpadów. 
Poziom 2: Kontrola zgodności. Obejmuje ona 
okresową kontrolę za pomocą prostszych metod analizy i 
kontroli zachowania w celu ustalenia, czy odpady spełniają 
warunki zezwolenia i/lub określone kryteria odniesienia. 
Testy skupiają się na kluczowych zmiennych oraz na 
zachowaniu określonym przez podstawową 
charakterystykę. 
Poziom 3: Weryfikacja na składowisku. Obejmuje 
ona szybkie metody sprawdzania mające na celu 
potwierdzenie, że dane odpady są tymi samymi odpadami, 
które zostały poddane kontroli zgodności. Może ona 
składać się jedynie z kontroli wzrokowej ładunku odpadów 
przed i po rozładowaniu na składowisku. 
Szczególny rodzaj odpadów musi zostać standardowo 
opisany na poziomie 1 i spełniać właściwe kryteria w celu 
umieszczenia go na wykazie odniesienia. W celu pozostania 
na wykazie składowisk dany rodzaj odpadów musi w 
regularnych odstępach czasu (np. corocznie) zostać 
skontrolowany na poziomie 2 i spełnić określone kryteria. 
Każdy ładunek odpadów dostarczony do bram składowiska 
musi zostać poddany weryfikacji na poziomie 3. 
Niektóre rodzaje odpadów mogą na stałe lub okresowo 
zostać zwolnione z kontroli na poziomie 1. Może to być 
spowodowane niewykonalnością kontroli, niedostępnością 
odpowiednich metod kontroli i kryteriów przyjęcia lub 
unieważniającymi przepisami. 
4. Wytyczne dotyczące procedur wstępnego 
przyjmowania odpadów 
Do chwili pełnego opracowania niniejszego załącznika 
obowiązkowe jest jedynie kontrolowanie na poziomie 3, 
poziomy 1 i 2 powinny być stosowane w możliwie 
wysokim stopniu. Aby odpady mogły zostać przyjęte na 
dany rodzaj składowiska na wstępnym etapie, muszą 
znajdować się na restrykcyjnym wykazie krajowym lub na 
wykazie składowisk danego rodzaju lub muszą spełniać 
kryteria podobne do tych, jakie wymagane są w celu 
wpisania na wykaz. 
W celu ustalenia wstępnych kryteriów przyjęcia odpadów 

z zastosowaniem innych surowców, materiałów lub zmiany 
powodujące zmniejszenie albo zwiększenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko, sporządza się nową podstawową 
charakterystykę odpadów. 

Art. 111. 1. Dla każdej partii odpadów wytwarzanych 
nieregularnie przed ich skierowaniem na składowisko odpadów 
sporządza się odrębną podstawową charakterystykę odpadów. 

2. Przez odpady wytwarzane nieregularnie rozumie 
się odpady powstające w instalacjach i procesach różnego rodzaju 
lub odpady, których skład nie może zostać jednoznacznie 
scharakteryzowany, w szczególności odpady powstające wskutek 
wstępnego przetwarzania, mieszania lub innych działań 
powodujących zmianę charakteru lub składu tych odpadów. 

Art. 112. 1. Odpady wytwarzane regularnie, kierowane na 
składowisko odpadów danego typu, poddaje się testowi zgodności, 
podczas którego sprawdza się dopuszczalne graniczne wartości 
wymywania oraz wybrane parametry charakterystyczne dla danego 
rodzaju odpadów. 

2. Test zgodności przeprowadza posiadacz odpadów, 
o którym mowa w art. 109 ust. 1. 

3. Test zgodności przeprowadza się: 
1)  co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, 

jeżeli wynika to z podstawowej charakterystyki 
odpadów; 

2)  w przypadku zmian w procesie produkcji, w 
szczególności dotyczących zmiany użytych 
surowców lub materiałów. 

4. W przypadku braku zgodności wyniku testu 
zgodności z informacjami zawartymi w podstawowej 
charakterystyce odpadów sporządza się nową podstawową 
charakterystykę odpadów. 

5. Testu zgodności nie przeprowadza się dla odpadów, 
o których mowa w art. 109 ust. 5. 

Art. 113. 1. Podstawową charakterystykę odpadów oraz 
testy zgodności wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za 
gospodarowanie odpadami przekazuje zarządzającemu 
składowiskiem odpadów, przed przekazaniem odpadów na 
składowisko odpadów. 

2. Zarządzający składowiskiem odpadów dokonuje 
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na trzy główne rodzaje składowisk lub odpowiednie 
wykazy wykorzystać można następujące ogólne wytyczne. 
Składowiska odpadów obojętnych: na wykaz mogą zostać 
wpisane jedynie odpady obojętne określone w art. 2 lit. e). 
Składowiska odpadów innych niż odpady niebezpieczne: do 
wykazu nie można wpisać rodzaju odpadów objętego 
dyrektywą 91/689/EWG. 
Składowiska odpadów niebezpiecznych: wstępny wykaz 
składowisk odpadów niebezpiecznych obejmowałaby 
jedynie rodzaje odpadów objętych dyrektywą 91/689/EWG. 
Takie rodzaje odpadów nie powinny być jednak wpisane do 
wykazu bez wcześniejszej obróbki, jeżeli charakteryzują się 
ogólną zawartością lub zdolnością do tworzenia odcieku 
potencjalnie niebezpiecznych elementów, które są 
wystarczająco wysokie, aby stanowić krótkoterminowe 
ryzyko zawodowe lub środowiskowe lub przeszkodzić w 
wystarczającej stabilizacji odpadów w trakcie 
przewidywanego okresu istnienia składowiska. 
5. Pobieranie próbek odpadów 
Reprezentatywność próbek i technika ich pobierania może 
stanowić poważny problem z uwagi na różnorodny 
charakter wielu odpadów. Zostanie opracowana norma 
europejska pobierania próbek z odpadów. Do momentu 
przyjęcia jej przez Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 17 
niniejszej dyrektywy, mogą one stosować krajowe normy i 
procedury. 

weryfikacji odpadów, która polega na: 
1) oględzinach przed i po rozładunku odpadów; 
2) sprawdzeniu zgodności przyjmowanych 

odpadów z informacjami zawartymi w 
podstawowej charakterystyce odpadów. 

3. Weryfikacja odpadów może być przeprowadzana w 
miejscu ich wytwarzania, jeżeli są one składowane na składowisku 
odpadów zarządzanym przez ich wytwórcę. 

Art. 114. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów pobiera 
próbki odpadów dostarczonych do składowania na składowisku 
odpadów, co najmniej raz w miesiącu i przechowuje je przez okres 
co najmniej miesiąca. 

2. Próbek nie pobiera się w przypadku odpadów, o 
których mowa w art. 109 ust. 5. 

Art. 115. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów, a w 
przypadku jego braku władający powierzchnią ziemi, przechowuje 
do czasu zamknięcia składowiska odpadów podstawową 
charakterystykę odpadów oraz wyniki testów zgodności.  

2. Zarządzający składowiskiem odpadów przekazuje 
podstawową charakterystykę odpadów i wyniki testów zgodności 
następnemu zarządzającemu składowiskiem odpadów lub 
władającemu powierzchnią ziemi.  

Art. 116. 1. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania 
na składowisku odpadów danego typu uważa się za spełnione, jeżeli 
są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez 
laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

2. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów danego typu obejmują: 

1)  dopuszczalne graniczne wartości wymywania; 
2)  parametry charakterystyczne dla danego rodzaju 

odpadów. 
   Art. 117. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, 
w drodze rozporządzenia: 

1)  odpady obojętne, dla których podstawową 
charakterystykę odpadów sporządza się bez 
przeprowadzania badań, o których mowa w art. 
109 ust. 2 pkt 1 lit. h, 
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2)  kryteria dopuszczenia odpadów do składowania 
na składowisku odpadów danego typu, 

3)   zakres badań, o których mowa w art. 116 ust. 1 
– kierując się właściwościami odpadów i potrzebą 
zapewnienia właściwego postępowania z odpadami 
na składowisku odpadów oraz uwzględniając rodzaje 
odpadów i zawartość w nich substancji organicznych. 

   Art. 118. Zarządzający składowiskiem odpadów, przed 
przyjęciem odpadów do składowania na składowisku odpadów, jest 
obowiązany także: 

1)  ustalić masę przyjmowanych odpadów; 
2)   sprawdzić zgodność przyjmowanych odpadów 

z danymi zawartymi w karcie przekazania 
odpadów lub dokumentach wymaganych przy 
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. 

   Art. 119. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów odmawia 
przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów w 
przypadku stwierdzenia: 

1)  niezgodności przyjmowanych odpadów z 
informacjami zawartymi w podstawowej 
charakterystyce odpadów lub niedostarczenia 
testów zgodności, o ile są wymagane, 
niezwłocznie po ich przeprowadzeniu;  

2)   niezgodności przyjmowanych odpadów z 
danymi zawartymi w karcie przekazania 
odpadów lub dokumentami wymaganymi przy 
międzynarodowym przemieszczaniu  odpadów; 

3)  niezgodności przyjmowanych odpadów z 
decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów, instrukcją prowadzenia 
składowiska odpadów, pozwoleniem 
zintegrowanym lub zezwoleniem na 
przetwarzanie odpadów. 

2. W przypadku przekazywania do składowania na 
składowisku odpadów, odpadów niezgodnych z dokumentami, o 
których mowa w ust. 1, zarządzający składowiskiem odpadów 
zawiadamia o tym niezwłocznie wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska.  
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Załącznik 3 

 
1 Wstęp 

Celem niniejszego załącznika jest zapewnienie 
minimalnych procedur monitorowania, które mają zostać 
wprowadzone w celu sprawdzenia, czy: 
–odpady zostały przyjęte na składowisko zgodnie z 
kryteriami ustalonymi dla rodzaju danego składowiska, 
–procesy na składowisku przebiegają w wymagany sposób, 
–systemy ochrony środowiska naturalnego funkcjonują w 
całkowicie zamierzony sposób, 
–warunki zezwolenia dla składowiska są spełnione. 

T Art. 123 
ust. 4 

Art.. 123 ust. 4 Zarządzający składowiskiem odpadów jest 
obowiązany prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie 
przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej. 

 

 

2 
 

Dane meteorologiczne 
Zgodnie z obowiązkiem składania sprawozdania (art. 15) 
Państwa Członkowskie powinny dostarczyć dane dotyczące 
metod zbierania danych meteorologicznych. Od Państw 
Członkowskich zależy, w jaki sposób dane zostaną zebrane 
(na miejscu, z krajowej sieci meteorologicznej itd.). 
Jeżeli Państwa Członkowskie zdecydują, że bilans wodny 
stanowi skuteczne narzędzie pozwalające na ocenę, czy na 
składowisku tworzy się odciek lub czy z terenu składowiska 
następuje wyciek na zewnątrz, zaleca się, aby podczas 
monitorowania składowiska zbierane były następujące dane 
(mogą także pochodzić z najbliższej stacji 
meteorologicznej) tak długo, jak wymagają tego właściwe 
władze, zgodnie z art. 13 lit. c) niniejszej dyrektywy: 
 
 
 

 Faza 
eksploata

cji 
 

 Faza 
poeksploatac

yjna 
 

1.1. Objętość 
opadów 
 

 
codzienn

ie 
 

 codziennie, 
dodawane do 

wartości 
miesięcznych 

 
1.2. 
Temperatura 
(min., maks., 
godzina 
14:00 czasu 
środkowoeur
opejskiego) 
 

 
codzienn

ie 
 

 średnia 
miesięczna 

 

N Nie 
wymagaj
ą 
transpozy
cji, 
ponieważ 
polskie 
przepisy 
(rozp. 
monitorin
gowe 
nakazują 
badać 
objętość 
odcieku) 
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(min., maks., 
godzina 
14:00 czasu 
środkowoeur
opejskiego) 
 

ie 
 

 

1.3.Kierunek 
i siła 
przeważający
ch wiatrów 
 

 
codzienn

ie 
 

 
niewymagane 

 

1.4. 
Parowanie 
(lizymetr)(1) 
 

 
codzienn

ie 
 

 codziennie, 
dodawane do 

wartości 
miesięcznych 

 
1.5. 
Wilgotność 
atmosfery 
(godz. 14:00 
czasu 
środkowoeur
opejskiego) 
 

 
codzienn

ie 
 

 średnia 
miesięczna 

 

(1) Lub innymi odpowiednimi metodami. 
  

3 
 

Próbki odcieku ze składowiska i wód powierzchniowych 
(jeżeli występują) muszą być pobierane w punktach 
reprezentatywnych. Pobieranie próbek i pomiar odcieku ze 
składowiska (objętość i skład) muszą być przeprowadzane 
oddzielnie w każdym punkcie, w którym odciek wydziela 
się ze składowiska. Odniesienie: ogólne wytyczne 
dotyczące technologii pobierania próbek, ISO 5667-2-
(1991). 
Monitorowanie wód powierzchniowych (jeżeli występują) 
przeprowadza się w nie mniej niż dwóch punktach (jeden w 
górnym biegu, ponad składowiskiem, drugi w dolnym 
biegu, poniżej składowiska). 

T MON   
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Monitorowanie gazu musi być reprezentatywne dla każdej 
części składowiska. Częstotliwość pobierania próbek i 
dokonywania analizy przedstawiono w poniższej tabeli. W 
przypadku odcieku ze składowiska i wody w celu 
monitorowania zostaje pobrana próbka reprezentatywna dla 
przeciętnego składu. 
Częstotliwość pobierania próbek może zostać dostosowana 
do budowy morfologicznej odpadów na składowisku (w 
kopcu, w dole itd.). Musi ona zostać określona w 
zezwoleniu. 
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 Faza 
eksploatac

yjna 
 

 Faza 
poeksploatac

yjna(3) 
 

2.1. Objętość 
odcieku ze 
składowiska 
 

 
miesięczni
e(1)(3) 
 

 co sześć 
miesięcy 
 

2.2. Skład 
odcieku(2) 
 

 
kwartalnie(

3) 
 

 co sześć 
miesięcy 
 

2.3. Objętość i 
skład wód 
     
powierzchniow
ych(7) 
 

 
kwartalnie(

3) 
 

 co sześć 
miesięcy 
 

2.4. Potencjalna 
emisja gazu i 
     ciśnienie 
atmosferyczne 
     (4) (CH4, 
CO2, O2, H2S, 
     H2 etc.) 
 

 
miesięczni
e(3)(5) 
 

 co sześć 
miesięcy(6) 
 

(1) Częstotliwość pobierania próbek może 
zostać dostosowana do budowy 
    morfologicznej odpadów na składowisku 
(w kopcu, w dole itd.). Musi ona 
    zostać określona w zezwoleniu. 
 
(2) Mierzone parametry oraz analizowane 
substancje różnią się w zależności 
    od składu złożonych odpadów; muszą one 
zostać określone w zezwoleniu i 
    odzwierciedlać właściwości odciekowe 
odpadów. 
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(2) Mierzone parametry oraz analizowane 
substancje różnią się w zależności 
    od składu złożonych odpadów; muszą one 
zostać określone w zezwoleniu i 
    odzwierciedlać właściwości odciekowe 
odpadów. 
 
(3) Jeżeli ocena danych wskazuje, że dłuższe 
przerwy są równie skuteczne, 
    mogą one zostać przyjęte. W przypadku 
odcieków przewodzenie musi być 
    mierzone co najmniej raz w roku. 
 
(4) Pomiary te wiążą się głównie z 
zawartością materii organicznej w 
    odpadach. 
 
(5) CH4 , CO2, O2 regularnie, inne gazy 
zgodnie z wymaganiami budowy 
    składowanych odpadów z uwzględnieniem 
ich właściwości odciekania. 
 
(6) Sprawność systemu odciągania gazu musi 
być sprawdzana regularnie. 
 
(7) Na podstawie właściwości składowiska 
właściwe władze mogą ustalić, że 
    pomiary takie nie są wymagane i złożyć 
odpowiednie sprawozdanie w 
    sposób określony w art. 15 niniejszej 
dyrektywy. 
 
Ppkt 2.1 i 2.2 stosuje się jedynie wówczas, 
gdy ma miejsce zbieranie odcieku (patrz: 
załącznik I pkt 2). 
 

4 
 
 

Ochrona wód gruntowych 
A. Pobieranie próbek 
Pomiary, z co najmniej jednym punktem pomiarowym w 

rejonie wpływania wód gruntowych i dwoma w rejonie 
wypływu, muszą dostarczyć informacji dotyczących 
wód gruntowych, na które może mieć wpływ usuwanie 
odpadów. Ilość ta może zostać zwiększona na podstawie 
szczegółowej ankiety hydrogeologicznej i na potrzeby 
wczesnego wykrywania przypadkowego przedostania 

T MON, 
HGI 
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się odcieku do wód gruntowych. 
Pobieranie próbek musi być przeprowadzane w co najmniej 

trzech lokalizacjach przed rozpoczęciem operacji 
wypełniania w celu ustalenia wartości referencyjnych do 
celów przyszłego pobierania próbek. Odniesienie: 
Pobieranie próbek z wód powierzchniowych, ISO 5667 
część 11 1993. 

B. Monitorowanie 
Parametry analizowane w pobranych próbkach muszą 

pochodzić z przewidywanego składu odcieku i jakości 
wód gruntowych na danym terenie. W wyborze 
parametrów do celów analizy należy uwzględnić 
ruchliwość w strefie wód gruntowych. Parametry mogą 
zawierać parametry wskaźnikowe w celu zapewnienia 
wczesnego wykrywania zmian w jakości wody(1). 

 
 

 
 Faza 

eksploata
cyjna 

 

 Faza 
poeksploatac

yjna 
 

Poziom 
wód 
grunto
wych 
 

 co sześć 
miesięcy(

1) 
 

 co sześć 
miesięcy(1) 

 

Skład 
wód 
grunto
wych 
 

 
częstotli

wość 
ustalona 

dla 
danego 

składowi
ska(2)(3) 

 

 
częstotliwość 
ustalona dla 

danego 
składowiska(2

)(3) 
 

(1) Jeżeli następuje fluktuacja 
poziomu wód gruntowych, 
częstotliwość musi 
    zostać zwiększona. 
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(2) Częstotliwość musi opierać się 
na możliwości podjęcia czynności 
    zaradczych między dwoma 
pobraniami próbek, jeżeli zostanie 
osiągnięta 
    wartość progowa, tzn. 
częstotliwość musi zostać ustalona 
na podstawie 
    wiedzy i oceny szybkości 
przepływu wód gruntowych. 
 
(3) Gdy zostanie osiągnięta wartość 
progowa (patrz C), niezbędna jest 
    weryfikacja dokonywana 
poprzez powtórne pobieranie 
próbek. Gdy wartość 
    progowa zostanie potwierdzona, 
należy postępować zgodnie z 
planem 
    interwencyjnym (ustanowionym 
w zezwoleniu). 
 

 
 
C. Wartości progowe 
Jak określono w art. 12 i 13 niniejszej dyrektywy, 
wystąpienie znaczących negatywnych skutków dla 
środowiska stwierdza się w przypadku wód gruntowych, 
gdy analiza próbek wody gruntowej wskazuje na znaczącą 
zmianę w jakości wody. Wartość progowa musi zostać 
określona z uwzględnieniem specyficznych formacji 
hydrogeologicznych w miejscu lokalizacji składowiska i 
jakości wód gruntowych. Jeżeli jest to możliwe, wartość 
progowa musi zostać ustalona w zezwoleniu. 
Obserwacje muszą zostać pozytywnie ocenione przy użyciu 
tabel kontrolnych z ustalonymi zasadami kontroli i 
poziomami dla każdego gradientu. Wartości progowe 
muszą zostać ustalone na podstawie lokalnych różnic w 
jakości wód gruntowych. 
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T MON   5 

 
Topografia składowiska: dane na składowisku: 
  

 
 

 Faza 
eksploata

cyjna 
 

 Faza 
poeksploat

acyjna 
 

5.1. Struktura i 
skład 
     składowiska(1) 
 

 rocznie 
 

  
 

5.2. Zachowanie 
osiadające 
     poziomu 
składowiska 
 

 rocznie 
 

 coroczne 
odczyty 

 

(1) Dane z planu pozycyjnego danego 
składowiska: powierzchnia zajęta przez 
    odpady, objętość i skład odpadów, metody 
składowania, moment i czas 
    trwania składowania, wyliczenie 
pozostałej powierzchni dostępnej na 
    składowisku. 
 

    

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU 

Jedn. 
red. 

Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 1 
ust. 3 
pkt 25) 

25) składowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania 
odpadów 

Przepis niezbędny dla przepisów stanowiących procedury 
wydawania decyzji administracyjnych związanych z 
budową, eksploatacją i zamknięciem składowiska 
odpadów. 
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Art. 
103 

Art.  103. 1. Zakazuje się magazynowania odpadów na  składowisku odpadów. 
2. Zakazuje się zbierania lub przetwarzania odpadów na składowisku odpadów w inny sposób niż 
składowanie odpadów, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
123 ust. 6. 

Przepis umożliwiający kontrolę prawidłowej eksploatacji 
składowisk odpadów, które zgodnie z definicją 
składowiska stanowią obiekt do składowania odpadów. Z 
tytułu składowania odpadów ponoszone są opłaty za 
korzystanie ze środowiska. 

Art. 
120 

Art. 120. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do składowania odpadów na 
składowisku odpadów w sposób selektywny, mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska 
reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość dalszego ich wykorzystania oraz rekultywację i 
ponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów. 
2. Dopuszcza się składowanie odpadów, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, na 
składowisku odpadów w sposób nieselektywny, jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi 
zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko. 
3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska 
określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów 
w sposób nieselektywny, kierując się właściwościami odpadów oraz mając na uwadze, aby w wyniku 
reakcji pomiędzy wspólnie składowanymi odpadami nie nastąpiło zwiększenie zagrożenia dla środowiska. 

Przepis krajowy funkcjonujący w ustawie o odpadach od 
2001 r. mający na celu zapewnienie prawidłowej 
eksploatacji składowisk, a w szczególności negatywnych 
skutków procesów zachodzących w złożu składowanych 
odpadów. 

Art. 
132 

Art. 132. W przypadku gdy z przeglądu ekologicznego lub dokumentacji hydrogeologicznej wynika brak 
możliwości monitorowania wód powierzchniowych, podziemnych lub gazu składowiskowego, właściwy 
organ, o którym mowa w art. 128 ust. 1, w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów, może określić odrębny zakres prowadzenia monitoringu danego składowiska odpadów, 
odstępując od wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 6 pkt 2. 

Przepis uzupełniający do wymagań wynikających z art. 
123 (monitoring) składowisk realizujący wymogi 
dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów 

Art. 
135 

Art. 135. Zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów 
publicznych. Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego 
składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym 
składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 
236). 

Przepis umożliwiający zabezpieczenie środków na 
zamknięcie i rekultywację składowiska, co ma miejsce 
przez wszystkie lata eksploatacji składowiska. 

Art. 
142-
144 

Art. 142. 1. Dopuszcza się wydobywanie odpadów składowanych na składowisku odpadów. 
2. Wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów posiadającego instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów odbywa się na zasadach ustalonych w tej instrukcji.  
3. W przypadku wydobywania odpadów ze składowiska odpadów instrukcja prowadzenia składowiska 
odpadów dodatkowo określa:   
1) rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wydobycia; 
2) techniczny sposób wydobywania odpadów; 
3) sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi 

oraz na środowisko; 
4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko; 
5) opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego 

składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych. 

Co do zasady możliwość wydobywania odpadów ze 
składowiska funkcjonuje na mocy obecnie obowiązujących 
regulacji. Przepis został doprecyzowany tak, aby zgodnie z 
zasadami ochrony środowiska umożliwić wykorzystanie 
gospodarcze zgromadzonych odpadów, co realizuje zasadę 
wynikającą z dyrektywy 2008/98/WE traktującą odpady 
jako zasobu. 
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Art. 143. 1. Wydobywanie odpadów: 
1) z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, 
2) ze zwałowiska odpadów 
– wymaga uzyskania zgody na wydobywanie odpadów.  

2. Przez zwałowisko odpadów rozumie się miejsce składowania odpadów przemysłowych, dla którego nie 
było wymagane uzyskanie decyzji dotyczącej lokalizacji lub decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3. Zgoda na wydobywanie odpadów jest wydawana, w drodze decyzji, przez właściwy organ, o którym 
mowa w art. 128 ust. 1. 
a. Wniosek o wydanie zgody na wydobywanie odpadów zawiera: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; 
2) adres składowiska odpadów albo lokalizację zwałowiska odpadów, którego wniosek dotyczy.  
4.Do wniosku zainteresowany wydobyciem odpadów dołącza ekspertyzę dotyczącą wydobywania 
odpadów, która obejmuje, w szczególności: 

1) rodzaj i szacunkową masę odpadów przewidzianych do wydobycia; 
2) techniczny sposób wydobywania odpadów; 
3) sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi 

oraz na środowisko; 
4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko; 
5) opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego 

składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych. 
6. Zgoda na wydobywanie odpadów określa:  
1) rodzaj i masę odpadów dopuszczonych do wydobycia; 
2) techniczny sposób wydobywania odpadów; 
3) sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi 
oraz na środowisko; 
4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko;  
5) opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego 
składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych. 
Art. 144. 1. Zakazane jest wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów, na którym są składowane 
zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady komunalne z innymi rodzajami odpadów.  
2. Dopuszcza się wydobywanie odpadów, o których mowa w ust. 1, w przypadku rozbiórki składowiska 
odpadów, w tym zrekultywowanego składowiska odpadów, jeżeli: 
1)  w inny sposób nie można usunąć negatywnego oddziaływania składowiska odpadów na środowisko; 
2) jest to konieczne w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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Objaśnienia: 
 
POŚ- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 
WPR- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 
późn. zm.), 
 
PGiG – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) 
 
PSO- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów  
 
PPR- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych 
 
 
KDO- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 
(Dz.U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.), 
 
LBE - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549), 
 
MON- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia  2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 
1858, z późn. zm.), 
 
BHP- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169), 
 
BHP 2-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. Nr 109, poz. 961, z późn. zm.), 
 
HGI- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inżynierskie (Dz.U. Nr 153, poz. 1779). 



 
 
 

TABELA ZBIEŻNOŚCI  
 

TYTUŁ  Projekt ustawy o odpadach 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANY
CH AKTÓW PRAWNYCH 

Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. L z 269 z 21.10.2000, z późn. zm.) 

 
Uwaga: Projekt ustawy o odpadach dokonuje częściowej transpozycji dyrektywy 2000/53/WE, t.j. w takim zakresie, który dotychczas był 
transponowany przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)  
 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Jedn. red. Treść przepisu UE 

Koniecz-
ność 

wdroże-
nia 
T/N 

Jedn. red.  Treść przepisu/ów projektu 

Uzasadnienie 
uwzględnienia w 

projekcie 
przepisów poza 

minimalne wymogi 
prawa UE 

Art. 2 pkt 4 "zapobieganie" oznacza środki 
zmierzające do zmniejszenia ilości 
i szkodliwości dla środowiska 
naturalnego pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, ich materiałów i 
substancji; 

T Art. 3 ust. 1 
pkt 33 

33) zapobieganiu powstawaniu odpadów – rozumie się przez to 
środki zastosowane w odniesieniu do produktu, materiału lub 
substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające: 

a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub 
wydłużenie okresu dalszego używania produktu, 
b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na 
środowisko i zdrowie   ludzi lub 
c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale; 
 

 

Art. 2 pkt 9 "unieszkodliwianie" oznacza 
każdą z możliwych do 
zastosowania operacji 

T Art. 3 ust. 1 
pkt 30 

30) unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to proces 
niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu 
jest odzysk substancji lub energii; (zgodnie z art. 3 pkt 19 dyrektywy 

 



 2 

przewidzianych w załączniku IIA 
do dyrektywy 75/442/EWG; 

2008/98/WE wraz z załącznikiem I do dyrektywy określającym 
niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania). Załącznik nr 2 do 
ustawy zawiera niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania.  

Art. 2 pkt 
10 

"podmioty gospodarcze" oznacza 
podmioty zajmujące się produkcją, 
dystrybucją, zbieraniem, 
ubezpieczaniem pojazdów, 
demontażem, strzępieniem, 
odzyskiwaniem, recyklingiem oraz 
inne podmioty zajmujące się 
przetwarzaniem pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, ich 
części i materiałów; 

N    

Art. 3 ust. 
3  

 W przypadku gdy producent 
wytwarza lub importuje jedynie 
pojazdy zwolnione z dyrektywy 
70/156/EWG na podstawie jej art. 
8 ust. 2 lit. a), Państwa 
Członkowskie mogą zwolnić 
takiego producenta i wytwarzane 
przez niego pojazdy ze 
stosowania przepisów art. 7 ust. 
4, art. 8 oraz art. 9 niniejszej 
dyrektywy. 

N    

Art. 6 ust. 
1 

Państwa Członkowskie podejmą 
niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że wszystkie 
pojazdy wycofane z eksploatacji 
są magazynowane (nawet 
czasowo) i przetwarzane zgodnie 
z ogólnymi wymaganiami 
określonymi w art. 4 dyrektywy 
75/442/EWG, oraz zgodnie z 
minimalnymi wymaganiami 
technicznymi przedstawionymi w 
załączniku I do niniejszej 
dyrektywy, bez naruszania 
krajowych regulacji dotyczących 
ochrony zdrowia i środowiska 
naturalnego. 

T  Art. 26 
 
 
oraz 
 
Rozporządz
enie Ministra 
Gospodarki i 
Pracy z dnia 
28 lipca 
2005 r. 
w sprawie 
minimalnych 
wymagań 
dla stacji 
demontażu 
oraz 
sposobu 
demontażu 

Art. 26. 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 
wyłączenie 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. 

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 
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pojazdów 
wycofanych 
z 
eksploatacji 
(Dz. U. Nr 
143, poz. 
1206, z 
późn. zm.) 

przez rok. 
6. Okresy magazynowania odpadów, o którym mowa w 

ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych 
odpadów. 

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. 

 
Art. 6 ust. 
2 

Państwa Członkowskie podejmą 
niezbędne środki, aby zapewnić, 
że wszystkie zakłady lub 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
przetwarzaniem pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 
otrzymają zezwolenie lub zostaną 
zarejestrowane przez właściwe 
władze, zgodnie z art. 9-11 
dyrektywy 75/442/EWG. 
Odstępstwo od wymagań 
dotyczących zezwolenia, 
określonych w art. 11 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy 75/442/EWG, może 
stosować się do operacji 
odzyskiwania odpadów z 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, które zostały 
przetworzone zgodnie z 
załącznikiem I pkt 3 do niniejszej 
dyrektywy pod warunkiem że 
właściwe władze dokonały 
inspekcji przed rejestracją. 

T Art. 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 41 1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania 
odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. 

2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze 
względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. 
3. Organem właściwym jest: 
1) marszałek województwa:  
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, 

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w 
procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów 
niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w 
wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na 
dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie 
mniejsza niż 25 000 Mg, 

2)  starosta – w pozostałych przypadkach 
             – z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie 
odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach 
zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

 
 
 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228. 
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Inspekcja taka sprawdzi: 
a) rodzaj i ilości odpadów, które 
mają być przetworzone; 
b) ogólne wymagania techniczne, 
które mają być spełnione; 
c) środki ostrożności, które mają 
być podjęte; 
dla osiągnięcia celów określonych 
w art. 4 dyrektywy 75/442/EWG. 
Inspekcja taka będzie 
przeprowadzana raz w roku. 
Państwa Członkowskie 
korzystające z odstępstwa będą 
przesyłać wyniki inspekcji do 
Komisji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 49 
 
 

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. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa 
w ust. 5, może być wydane, jeżeli wydający je organ byłby 
jednocześnie właściwy do wydania danego zezwolenia na zbieranie 
odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
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. 3.  
8. Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie 
odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
9. Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu na zbieranie odpadów 
lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów rozumie się przez to 
również zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 
10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  

 
1. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”. 
2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub 

z urzędu.  
3. Wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w 

przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6, dokonuje marszałek 
województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę podmiotu. 
4. Wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 
51 ust. 1 pkt 1 − 5, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze 
względu na miejsce wykonywania działalności. 
5. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1)). 
6. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

7. Rejestr jest publicznie dostępny, z wyłączeniem informacji o: 
1) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt 

elektryczny i elektroniczny zawarł z organizacją odzysku sprzętu 
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elektrycznego i elektronicznego; 
2) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych; 
3) rodzaju i wysokości zabezpieczenia finansowego, o 

którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Art. 6 ust. 
4  

Państwa Członkowskie podejmą 
niezbędne środki, aby zapewnić, 
że zezwolenie albo rejestracja, o 
których mowa w ust. 2, obejmą 
wszystkie warunki niezbędne do 
spełnienia wymagań określonych 
w ust. 1-3. 

T Art. 43 
Art. 50 
Art. 51 
Art. 52 

Art. 43. 1. W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada; 
2) rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania; 
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
4) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych 
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, zdrowia ludzi lub środowiska; 
7) wymagania wynikające z przepisów odrębnych; 
8) czas obowiązywania zezwolenia. 
2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada; 
2) rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia 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; 
5) miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj 
magazynowanych 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 wynikające z przepisów odrębnych; 
8) czas obowiązywania zezwolenia. 
3. Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest na 
okres krótszy niż rok, w zezwoleniu określa się ilość odpadów 
przewidywanych do przetworzenia w okresie obowiązywania tego 
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zezwolenia. 
4. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów można dodatkowo 
określić uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne 
odbiegające od normalnych oraz czas ich utrzymywania, uzasadniony 
względami technologicznymi. 
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. 5 nie stosuje się do składowiska odpadów. 
 
Art. 50. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na 
wniosek: 
(...) 
2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji:  
a) wprowadzających pojazdy, 
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów, 
c) prowadzących stacje demontażu, 
d) prowadzących strzępiarki; 
(...) 
5)  z zakresu niniejszej ustawy: 
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów 
zwolnionych    z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3, 
b) transportujących odpady,  
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o 
ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu. 
2. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w 
ust. 1, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru. 
3. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może 
prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru. 
 
Art. 51. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z 
urzędu: 
1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, 
2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów, 
3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie 

odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 
4) podmiot, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi, lub zezwolenie na 
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prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 
5) podmiot, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie 

odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r  – Prawo 
geologiczne i górnicze, 

6) podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

− o ile uzyskali wpis do rejestru na   podstawie art. 50 ust. 2. 
2. Nie podlegają wpisowi do rejestru: 
1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące 
przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z 
art. 28 ust. 6; 
2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane 
komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 
pkt 1 - 3, zwolniony z obowiązku  uzyskania zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów; 
3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność 
gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera 
odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów 
konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez 
apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, 
systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-
wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność 
w zakresie zbierania odpadów); 
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady. 
 
Art. 52. 1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na 
wniosek, rejestr zawiera następujące informacje: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego 
zamieszkania lub siedziby; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, a w 
przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – także europejski 
numer identyfikacji podatkowej, o ile posiada; 
3) numer REGON, o ile posiada; 
(...) 
5) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do: 
a) wprowadzającego pojazdy: 

− informację o rodzaju prowadzonej działalności, 
− informację o stacjach demontażu i punktach zbierania 

pojazdów działających w ramach sieci, 
b) prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 
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–  adres punktu zbierania pojazdów, 
–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c) prowadzącego stację demontażu: 
− adres stacji demontażu, 
− informacje o stosowanych procesach przetwarzania, 
− informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
− -informację o wdrożonym systemie jakości, systemie 

zarządzania środowiskowego albo o ich braku, 
d) prowadzącego strzępiarkę: 

− adres strzępiarki, 
− informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
− -informację o wdrożonym systemie jakości, systemie 

zarządzania środowiskowego albo o ich braku; 
(...) 
2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, 
rejestr zawiera następujące informacje: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego 
zamieszkania lub siedziby; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada; 
3) numer REGON, o ile posiada; 
4) odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką 
odpadami, a także decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 
odpadami wydobywczymi, zezwoleniu na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie 
z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji na 
składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych 
wyrobiskach górniczych, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 
r. – Prawo geologiczne i górnicze lub zezwoleniu na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w 
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach; 
5) informacje o rocznej mocy przerobowej instalacji lub 
urządzenia;  
6) informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie 
zarządzania środowiskowego albo o ich braku. 
3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje 
informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do 
przekazania tych informacji. 
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości 
lub system zarządzania środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym 
fakcie marszałka województwa. 
5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu 
niniejszego rozdziału rozumie się: 
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1) zezwolenie na zbieranie odpadów; 
2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 
3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 
4) pozwolenie zintegrowane. 
 

Art. 6 ust. 
6 

Zmiany do załącznika I 
wprowadza się, uwzględniając 
postęp naukowo-techniczny. 
Środek ten, mający na celu 
zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
o której mowa w art. 11 ust. 3. 

N    

Art. 7 ust. 
3 

Na podstawie wniosku Komisji, 
Parlament Europejski oraz Rada 
ustanowią cele dotyczące 
ponownego użycia oraz odzysku i 
recyklingu na okres po 2015 r. 

N    

Art. 7 ust. 
4 

W celu przygotowania zmian do 
dyrektywy 70/156/EWG, Komisja 
będzie wspierać opracowanie 
europejskich norm dotyczących 
łatwości demontażu, odzyskiwania 
i recyklingu pojazdów. Kiedy takie 
normy będą uzgodnione, ale w 
żadnym przypadku nie później niż 
przed końcem 2001 r., Parlament 
Europejski i Rada, na podstawie 
wniosku Komisji, zmienią 
dyrektywę 70/156/EWG tak, aby 
pojazdy homologowane zgodnie z 
tą dyrektywą i wprowadzone do 
obrotu trzy lata po zmianie 
dyrektywy 70/156/EWG, nadawały 
się do ponownego użycia i/lub 
recyklingu w co najmniej 85 % w 
przeliczeniu na masę pojazdu 
oraz nadawały się do ponownego 
użycia i/lub odzysku w co najmniej 
95 % w przeliczeniu na masę 
pojazdu. 

N    

Art. 7 ust. Proponując zmianę dyrektywy N    
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5 70/156/EWG, odnoszącej się do 
łatwości demontażu, odzysku i 
recyklingu pojazdów, Komisja 
weźmie pod uwagę jako 
niezbędny element potrzebę 
zapewnienia, aby ponowne użycie 
części nie stanowiło zagrożenia 
dla bezpieczeństwa lub 
środowiska. 
 

Art. 8 ust. 
2  

Ustanawia się normy określone w 
ust. 1. Proponując te normy, 
Komisja bierze pod uwagę prace 
prowadzone w tej dziedzinie na 
odpowiednich forach 
międzynarodowych i wniesie 
odpowiedni wkład do tych prac. 
Środek ten, mający na celu 
zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
o której mowa w art. 11 ust. 3. 

N    

Art. 9 ust. 
1 

Państwa Członkowskie będą 
przesyłać Komisji co trzy lata 
sprawozdanie z wykonania 
niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdania będą sporządzane 
na podstawie kwestionariusza 
bądź wzoru przygotowanego 
przez Komisję, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 6 
dyrektywy 91/692/EWG(8), w celu 
stworzenia baz danych dotyczącej 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji i ich przetwarzania. 
Sprawozdanie takie będzie 
zawierać istotne informacje na 
temat możliwych zmian w 
strukturze obrotu pojazdami oraz 
działalności podmiotów 
zajmujących się zbieraniem, 

N    
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demontażem, strzępieniem, 
odzyskiem i recyklingiem, 
prowadzącej do ewentualnych 
zakłóceń konkurencji w 
Państwach Członkowskich lub 
między nimi. Kwestionariusz lub 
wzór zostanie przesłany 
Państwom Członkowskim na 
sześć miesięcy przed 
rozpoczęciem okresu objętego 
sprawozdaniem. Sprawozdanie 
dla Komisji zostanie sporządzone 
w ciągu dziewięciu miesięcy od 
zakończenia trzyletniego okresu 
sprawozdawczego, którego 
dotyczy. 
Pierwsze sprawozdanie będzie 
obejmować okres trzyletni, 
poczynając od 21 kwietnia 2002 r. 
Na podstawie powyższych 
informacji, Komisja sporządzi i 
opublikuje sprawozdanie 
dotyczące wykonania niniejszej 
dyrektywy w ciągu dziewięciu 
miesięcy od otrzymania 
sprawozdań od Państw 
Członkowskich. 
Formaty odnoszące się do 
systemu baz danych przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 11 ust. 2 

Art. 10 ust. 
1 

Państwa Członkowskie 
wprowadzą w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy w 
terminie do 21 kwietnia 2002 r. 
Niezwłocznie powiadomią o tym 
Komisję. Wspomniane środki 
powinny zawierać odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub 
odniesienie to powinno 
towarzyszyć ich urzędowej 

N    
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publikacji. Metody dokonywania 
takiego odniesienia określane są 
przez Państwa Członkowskie. 

Art. 10 ust. 
2  

Państwa Członkowskie przekażą 
Komisji teksty podstawowych 
przepisów prawa krajowego, 
przyjętych w dziedzinach objętych 
niniejszą dyrektywą. 

N    

Art. 10 ust. 
3  

Pod warunkiem, że cele 
ustanowione w niniejszej 
dyrektywie będą osiągnięte, 
Państwa Członkowskie mogą 
transponować przepisy zawarte w 
art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 
1, art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 3, oraz 
art. 9 ust. 2, a także określić 
szczegółowe przepisy dotyczące 
stosowania art. 5 ust. 4, za 
pomocą porozumień zawieranych 
między właściwymi władzami i 
zainteresowanymi sektorami 
gospodarki. Porozumienia takie 
muszą spełniać następujące 
wymagania: 
a) porozumienia podlegają 

wykonaniu na drodze 
prawnej; 

b) porozumienia powinny 
określać cele i 
odpowiadające im terminy 
realizacji; 

c) porozumienia są 
publikowane w krajowych 
dziennikach urzędowych 

N    
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lub w innym oficjalnym 
dokumencie w równym 
stopniu publicznie 
dostępnym i przekazane 
Komisji; 

d) wyniki osiągane w ramach 
porozumienia są regularnie 
monitorowane, 
przekazywane właściwym 
władzom i Komisji oraz są 
publicznie dostępne na 
warunkach określonych w 
porozumieniach; 

e) właściwe władze stworzą 
warunki do badania 
postępu osiąganego na 
mocy porozumienia;  

f) w przypadku 
nieprzestrzegania 
porozumienia, Państwa 
Członkowskie muszą 
wprowadzić w życie 
odpowiednie przepisy 
niniejszej dyrektywy za 
pomocą środków 
ustawowych, 
wykonawczych lub 
administracyjnych. 

Artykuł 11 
Procedura 
komitetu 
 

Komisja jest wspierana przez 
komitet powołany na mocy art. 18 
dyrektywy 75/442/EWG. 
W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 
5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z 
uwzględnieniem jej art. 8. 
Okres, o którym mowa w art. 5 
ust. 6 decyzji 1999/468/WE, 
ustala się na trzy miesiące. 
3. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 
5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem 
jej art. 8. 

N    
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Artykuł 12  
Wejście w 
życie 
 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w 
życie z dniem jej opublikowania w 
Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich. 
2. Artykuł 5 ust. 4 stosuje się: 
– od 1 lipca 2002 r. do pojazdów 
wprowadzanych do obrotu od tej 
daty, 
– od 1 stycznia 2007 r. do 
pojazdów wprowadzonych do 
obrotu przed datą określoną w 
tiret pierwsze. 
3. Państwa Członkowskie mogą 
zastosować art. 5 ust. 4 przed 
terminami określonymi w ust. 2. 

N    

Artykuł 13  
Adresaci 

 

Niniejsza dyrektywa skierowana 
jest do Państw Członkowskich. 

N    
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 

TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o odpadach 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANY
CH AKTÓW PRAWNYCH 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/76/WE Z DNIA 4 GRUDNIA 2000 R. W SPRAWIE SPALANIA 
ODPADÓW (Dz. U. L 332 z 28.12.2000, str. 91, z późn. zm.) 

 
Uwaga: Projekt ustawy dokonuje częściowej transpozycji dyrektywy 2002/96/WE, t.j. w takim zakresie, który dotychczas był transponowany 

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) 
 

 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 

Jedn. 
red. Treść przepisu UE 

Konie
czność 
wdroż
enia 
T/N 

Jedn. red.* Treść przepisu/ów projektu założeń 

Uzasadnienie 
uwzględnienia 

w projekcie 
przepisów poza 

minimalne 
wymogi prawa 

UE 
Art. 1 
Cele 

Celem niniejszej dyrektywy jest zapobieżenie lub 
ograniczenie w możliwie największym 
praktycznym stopniu ujemnych skutków dla 
środowiska, w szczególności zanieczyszczania 
wskutek emisji do powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i gruntowych oraz 
wynikających stąd zagrożeń dla zdrowia ludzkiego 
spowodowanych przez spalanie i współspalanie 
odpadów. 
Niniejszy cel powinien jest spełniany w drodze 

 POŚ   



2 
 

rygorystycznych warunków eksploatacji i wymagań 
technicznych, przez ustalenie dopuszczalnych 
wartości emisji dla spalarni oraz współspalarni we 
Wspólnocie, a także przez spełnienie wymagań 
dyrektywy 75/442/EWG. 

Art. 2 Zakres     
1.  Niniejsza dyrektywa obejmuje spalarnie oraz 

współspalarnie. 
 

 Art. 154 
Art. 159 ust. 8 

Art. 154. Termiczne przekształcanie odpadów 
prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów 
lub we współspalarniach odpadów, z 
zastrzeżeniem art. 31. 
Art. 159. 8. Minister właściwy do spraw 
gospodarki w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw środowiska określi, w 
drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska.  

 

2. a)  Jednakże z zakresu niniejszej dyrektywy wyłącza są 
następujące instalacje: 
Instalacje przetwarzające jedynie następujące 
odpady: 

 Art. 162 ust. 1 
 
 

1. Przepisów art. 154 – 161 nie stosuje się do 
instalacji termicznie przekształcających wyłącznie 
odpady: 
 

 

(i) odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa,  Art. 162ust. 1 
pkt 1 

1) roślinne z rolnictwa i leśnictwa;  
 

 

(ii) odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa 
spożywczego, jeśli odzyskiwane jest wytworzone 
ciepło 

 Art. 162 ust. 1 
pkt 2 

2) roślinne z przemysłu przetwórstwa 
spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną 
energię cieplną;  

 

(ii) włóknistych odpadów roślinnych z procesu 
produkcji pierwotnej pulpy celulozowej i z 
produkcji papieru z pulpy, jeśli jest ona poddawana 
współspalaniu w miejscu produkcji i jeśli 
odzyskiwane jest wytworzone ciepło 

 Art. 162 ust. 1 
pkt 3 

3) włókniste, roślinne z procesu produkcji 
pierwotnej masy celulozowej i z procesu 
produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są 
spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana 
energia cieplna jest odzyskiwana;  

 

(iv) odpadów drewna z wyjątkiem odpadów drzewnych,  Art. 162 ust. 1 5) drewna, z wyjątkiem drewna  
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które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne 
lub metale ciężkie jako wynik obróbki środkami do 
konserwacji drewna lub powlekania, w skład 
których wchodzą w szczególności odpady drzewne 
pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki 

pkt 5 zanieczyszczonego impregnatami i powłokami 
ochronnymi, które mogą zawierać związki 
chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład 
których wchodzą w szczególności odpady drewna 
pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej;  

(v) odpadów korka  Art. 162 ust. 1 
pkt 4 

4) korka;   

(vi) odpadów radioaktywnych  Art. 2 ust. 1 pkt 
4 

Art. 159 ust. 8 

Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
4) odpadów promieniotwórczych;  

Art. 159. 8. Minister właściwy do spraw 
gospodarki w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw środowiska określi, w 
drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska.  

 

(vii) tusze zwierzęce zgodnie z przepisami dyrektywy 
90/667/EWG bez uszczerbku dla ich przyszłych 
zmian 

 Art. 2 ust. 1 pkt 
10 

Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
10) zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny 
sposób niż przez ubój, w tym zwierząt 
uśmierconych w celu wyeliminowania chorób 
epizootycznych, i które są unieszkodliwiane 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009; 

 

(xiii) odpadów wynikających z poszukiwań i eksploatacji 
zasobów ropy naftowej i gazu pochodzących z 
instalacji znajdujących się poza brzegiem i 
spalanych na pokładzie takiego zakładu 

 Art. 162 ust. 1 
pkt 6 

Art. 159 ust. 8 

Art. 162 ust. 1  
6) pochodzące z poszukiwań i eksploatacji 
zasobów ropy i gazu ziemnego na platformach 
wydobywczych na morzu oraz spalanych na tych 
platformach.  
 
Art. 159. 8. Minister właściwy do spraw 
gospodarki w porozumieniu z ministrem 
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właściwym do spraw środowiska określi, w 
drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska.  

b) eksperymentalnych instalacji wykorzystywanych do 
badań, rozwoju i testowania w celu poprawy 
procesu spalania, w których przetwarzane jest mniej 
niż 50 ton odpadów rocznie 

 Art. 162 ust. 2 2. Przepisów art. 154 – 161 nie stosuje się 
również do eksperymentalnych instalacji 
wykorzystywanych do badań, rozwoju i 
testowania prowadzonych w celu poprawy 
procesu spalania, w których jest przetwarzane 
mniej niż 50 Mg odpadów rocznie, pod 
warunkiem że instalacje te są eksploatowane w 
okresie nie dłuższym niż rok.  

 

Art. 3  Definicje     
1. „odpady” oznaczają wszelkie odpady stałe lub 

płynne jak zdefiniowano w art. l lit. a) dyrektywy 
75/442/EWG; 

 Art. 3 ust. 1 pkt 
6 

6) odpadach – rozumie się przez to każdą 
substancję lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których 
pozbycia się jest obowiązany;  

 

2. „odpady niebezpieczne” oznaczają wszelkie odpady 
stałe lub płynne jak zdefiniowano w art. l ust. 4 
dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 
1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych. 
 

 Art. 3 ust. 4 4. Odpady niebezpieczne oznaczają odpady 
wykazujące co najmniej jedną spośród 
właściwości niebezpiecznych. Właściwości 
powodujące, że odpady są odpadami 
niebezpiecznymi określa załącznik nr 3 do 
ustawy.  

 

 Szczególne wymagania wobec odpadów 
niebezpiecznych nie mają zastosowania w 
niniejszej dyrektywie w odniesieniu do 
następujących odpadów niebezpiecznych: 

 Art. 162 ust. 3 3. Wymagania dotyczące termicznego 
przekształcania odpadów niebezpiecznych nie 
mają zastosowania w odniesieniu do 
następujących odpadów niebezpiecznych:  

1) ciekłych odpadów palnych, w tym olejów 
odpadowych spełniających łącznie następujące 
warunki:  
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(i) zawartość masy polichlorowanych węglowodorów 

aromatycznych, np. polichlorowanych bifenyli 
(PCB) lub pięciochlorowanego fenolu (PCP) do 
stężeń nie wyższych niż stężenia wymienione we 
właściwym prawodawstwie wspólnotowym; 

 a) zawartość PCB i pentachlorofenolu (PCP) nie 
przekracza wartości, które powodowałyby, że 
odpady te są niebezpieczne,  

 

 

(ii) odpady te nie są uważane za niebezpieczne ze 
względu na zawartość innych składników 
wymienionych w załączniku II do dyrektywy 
91/689/EWG w ilościach lub w stężeniach, które są 
niezgodne z osiągnięciem celów wymienionych w 
art. 4 dyrektywy 75/442/EWG; 

 b) zawartość składników wymienionych w 
załączniku nr 4 do ustawy nie przekracza stężeń 
powodujących, że odpady te są niebezpieczne,  
 

 

(ii) wartość kaloryczna netto wynosi co najmniej 30 MJ 
na kilogram, 

 c) ich wartość kaloryczna netto wynosi co 
najmniej 30 MJ na kilogram;  

 

b wszelkie palne odpady płynne, które nie mogą 
spowodować w gazach odlotowych wynikających 
bezpośrednio z ich spalania emisji innych niż 
emisje z oleju napędowego zgodnie z definicją w 
art. 1 ust. 1 dyrektywy 93/12/EWG1 lub wyższego 
stężenia emisji niż te wynikające ze spalania oleju 
napędowego zdefiniowanego w ten sposób; 

 2) ciekłych odpadów palnych, które nie powodują 
w gazach odlotowych powstających bezpośrednio 
z ich spalania innych emisji niż emisje powstające 
w wyniku spalania oleju napędowego, o których 
mowa w art. 169 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska.  

 

3 „mieszane odpady komunalne” oznaczają odpady 
z gospodarstw domowych jak również odpady z 
działalności handlowo-usługowej, odpady 
przemysłowe i z instytucjonalne, które ze względu 
na charakterach rodzaj i skład są podobne do 
odpadów z gospodarstw domowych, ale z 
wyłączeniem frakcji wskazanych w załączniku do 
decyzji 94/3/WE2 w pozycji 20 01, które są 
zbierane oddzielnie u źródła i z wyłączeniem 

 Art. 3 ust. 1 pkt 
7 

7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, a także odpady niezawierające 
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych; 
zmieszane odpady komunalne, pozostają 

 

                                                            
1 Dyrektywa R4ady 93/12/EWG dnia z 23 marca 1993 r. odnosząca się do  zawartości siarki w niektórych paliwach płynnych (Dz.U. nr L 74 z 27.3.1993, str. 81). Dyrektywa 

ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/32/WE (Dz.U. nr L 121 z 11.5.1999, str. 13). 
2 Decyzja Komisji 94/3/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. ustanawiająca wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów (Dz.U. nr L 5 z 

7.1.1994, str. 15). 
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innych odpadów określonych w pozycji 20 02 tego 
załącznika; 

zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet 
jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania 
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący 
ich właściwości; 

4 „spalarnia” oznacza każdą stacjonarną lub 
ruchomą jednostkę techniczną oraz wyposażenie 
przeznaczone do termicznego przetwarzania 
odpadów, z odzyskiem ciepła wytworzonego w 
wyniku spalania lub bez takiego odzysku. Obejmuje 
to spalanie przez utlenianie jak również inne 
procesy obróbki termicznej takie jak piroliza, 
gazyfikacja, proces plazmowy w stopniu, w jakim 
substancje powstające z przeróbki są następnie 
spalane. 
Definicja ta obejmuje miejsce lokalizacji i całą 
spalarnię, w tym wszystkie linie spalania odpadów, 
przyjmowanie odpadów, składowanie odpadów, 
miejscowe urządzenia do obróbki wstępnej, 
systemy dostarczania odpadów będących paliwem i 
powietrza, kocioł, urządzania do oczyszczania 
gazów spalinowych, znajdujące się na miejscu 
urządzenia do obróbki lub oczyszczania 
pozostałości i ścieków, komin, urządzenia i 
systemy kontrolowania operacji spalania, rejestracji 
i monitorowania warunków spalania; 

 Art. 3 ust. 1 pkt 
26 

26) spalarni odpadów – rozumie się przez to 
zakład lub jego część przeznaczone do 
termicznego przekształcania odpadów z 
odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii 
cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia 
służące do prowadzenia procesu termicznego 
przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem 
gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do 
atmosfery, kontrolą, sterowaniem i 
monitorowaniem procesów oraz instalacjami 
związanymi z przyjmowaniem, wstępnym 
przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów 
dostarczonych do termicznego przekształcania 
oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem 
i przetwarzaniem substancji otrzymanych w 
wyniku spalania i oczyszczania gazów 
odlotowych;  
 
 

 

5 „współspalarnia” oznacza każdą stacjonarną lub 
ruchomą instalację, której głównym celem jest 
wytwarzanie energii lub produktów materialnych: 
 - która wykorzystuje odpady jako paliwo zwykłe 
lub dodatkowe; lub 
 - w której odpady są poddawane termicznej 
obróbce mającej na celu ich usunięcie. 
Jeśli współspalanie odbywa się w taki sposób, że 
głównym celem instalacji nie jest wytwarzanie 
energii lub produkcja produktów materialnych a 

 Art. 3 ust. 1 pkt 
31 

31) współspalarna odpadów – rozumie się przez 
to zakład lub jego część, których głównym 
przedmiotem działalności jest wytwarzanie 
energii lub produktów, w których wraz z paliwami 
są przekształcane termicznie odpady w celu 
odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich 
unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i 
urządzenia służące do prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania wraz z 
oczyszczaniem gazów odlotowych i 
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raczej termiczna obróbka odpadów, instalacja 
uważana jest za spalarnię w rozumieniu pkt. 4. 
Definicja ta obejmuje miejsce lokalizacji i całą 
instalację, w tym wszystkie linie do współspalania 
odpadów, składowanie i przechowywanie odpadów, 
znajdujące się na miejscu urządzenia do obróbki 
wstępnej, systemy dostarczania odpadów, paliwa i 
powietrza, kocioł, urządzania do oczyszczania 
gazów spalinowych, znajdujące się na miejscu 
urządzenia do obróbki lub składowania pozostałości 
i ścieków, komin, urządzenia i systemy 
kontrolowania operacji spalania, rejestracji i 
monitorowania warunków spalania; 

wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, 
sterowaniem i monitorowaniem procesów, 
instalacjami związanymi z przyjmowaniem, 
wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem 
odpadów dostarczonych do termicznego 
przekształcania oraz instalacjami związanymi z 
magazynowaniem i przetwarzaniem substancji 
otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania 
gazów odlotowych; 

6 „istniejąca spalarnia lub współspalarnia” 
oznacza spalarnię lub współspalarnię: 
a)  która jest eksploatowana i która ma 
pozwolenie zgodnie z istniejącym prawodawstwem 
wspólnotowym przed dniem 28 grudnia 2002 r, lub, 
b)  której zezwolono lub która została 
zarejestrowana do celów spalania lub współspalania 
i ma pozwolenie wydane przed dniem 28 grudnia 
2002 r. zgodnie z istniejącym prawodawstwem 
wspólnotowym pod warunkiem, że instalację 
uruchomiono nie później niż dnia 28 grudnia 2003 
r., lub 
c)  która według opinii właściwych władz jest 
przedmiotem pełnego wniosku o zezwolenie przed 
dniem 28 grudnia 2002 r. pod warunkiem, że 
instalacja została uruchomiona nie później niż dnia 
28 grudnia 2004 r.; 

 POŚ   

7 „zdolność przerobowa” oznacza sumę zdolności 
spalania pieców, z których składa się spalarnia, 
podaną przez projektanta i potwierdzoną przez 
operatora, ze szczególnym uwzględnieniem 
wartości kalorycznej odpadów, wyrażonej jako 

 POŚ   
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ilość odpadów spalanych w ciągu godziny; 
8 „emisja” oznacza bezpośrednie lub pośrednie 

uwolnienie do powietrza, wody lub gleby 
substancji, drgań, ciepła lub hałasu ze źródeł 
pojedynczych lub rozproszonych w instalacji; 

 POŚ   

9 „dopuszczalna wielkość emisji” oznacza masę, 
wyrażoną w formie niektórych szczegółowych 
parametrów, stężenie i/lub poziom emisji, który nie 
będzie przekroczony w jednym lub więcej okresów 
czasu; 

 POŚ   

10 „dioksyny i furany” oznaczają wszystkie 
polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i 
dibenzofurany wymienione w załączniku I; 

 POŚ   

11 „operator” oznacza każdą osobę fizyczną lub 
prawną, która eksploatuje lub kontroluje instalację 
lub, jeśli tak jest przewidziane w ustawodawstwie 
krajowym, na którą została delegowana decyzyjna 
władza ekonomiczna nad technicznym 
funkcjonowaniem instalacji; 

 POŚ   

12 „pozwolenie” oznacza decyzję na piśmie (lub wiele 
takich decyzji) wydaną przez właściwe władze, 
przyznające zezwolenie na eksploatację instalacji z 
zastrzeżeniem niektórych warunków, które 
gwarantują, że instalacja jest zgodna z wszystkimi 
wymaganiami niniejszej dyrektywy. Pozwolenie 
może dotyczyć jednej lub więcej instalacji lub 
części instalacji w tym samym miejscu, 
prowadzonych przez tego samego operatora; 

 POŚ   

13 „pozostałość” oznacza każdy materiał płynny lub 
stały (włączając w to popiół denny i żużel, popiół 
lotny i pył kotłowy, stałe produkty reakcji z obróbki 
gazów, osad ściekowy z oczyszczania ścieków, 
zużyte katalizatory i zużyty węgiel aktywny) 
zdefiniowana jako odpady w art. l lit. a) 
75/442/EWG, która jest wytwarzana w wyniku 

 Art. 3 ust. 1 pkt 
6 

(pojecie tożsame w obowiązującym polskim 
systemie prawa z pojęciem „odpadów”) 
6) odpadach – rozumie się przez to każdą 
substancję lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których 
pozbycia się jest obowiązany;  
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procesu spalania lub współspalania, oczyszczania 
gazu spalinowego lub ścieków lub innych procesów 
w spalarni lub współspalarni. 

Art. 4 Wniosek i przyznanie pozwolenia     
art. 4 
ust. l 

Bez uszczerbku dla przepisów art. 11 dyrektywy 
75/442/EWG lub art. 3 dyrektywy 91/689/EWG, 
żadna spalarnia lub współspalarnia nie może 
działać bez pozwolenia na prowadzenie takiej 
działalności. 

 Art. 41 
POŚ 

Art. 41. 1. Prowadzenie zbierania odpadów i 
prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga 
uzyskania zezwolenia. 

 

Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
96/61/WE, wniosek o pozwolenie na działanie 
spalarni lub współspalarni do właściwych władz 
zawiera opis środków, które są przewidziane w celu 
zagwarantowania, że: 
a)  instalacja jest zaprojektowana, wyposażona i 
będzie eksploatowana w taki sposób, że 
uwzględniane są wymogi niniejszej dyrektywy 
biorąc pod uwagę kategorie odpadów, które mają 
być spalone;  

 Art. 156 
Art. 42 ust. 2 

 
 

Art. 156. Spalarnie odpadów oraz współspalarnie 
odpadów są projektowane, budowane, 
wyposażane i użytkowane w sposób zapewniający 
osiągnięcie poziomu termicznego przekształcania 
odpadów, przy którym ilość i szkodliwość dla 
życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, odpadów 
i innych emisji powstających wskutek 
termicznego przekształcania odpadów będzie jak 
najmniejsza. 
Art. 42. 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 
Wniosek zawiera: 
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów 
przewidzianych do przetwarzania; 
3) określenie masy odpadów poszczególnych 
rodzajów poddawanych przetwarzaniu  i 
powstających w wyniku przetwarzania w okresie 
roku; 

 art. 4 
ust. 2 

b)  ciepło wytworzone w trakcie procesu 
spalania i współspalania jest odzyskiwane w 
zakresie w jakim jest to praktycznie możliwe, np. 
przez połączenie produkcji ciepła i energii, 
wytwarzanie pary technologicznej lub ogrzewanie z 
sieci;  

 Art. 159. 8.  
 

+POŚ 

Art. 159. 8. Minister właściwy do spraw 
gospodarki w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw środowiska określi, w 
drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
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przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

 

c)  pozostałości zostaną zminimalizowane 
zarówno pod względem ich ilości jak i szkodliwość, 
w miarę potrzeb, zostaną one poddane 
recyklingowi; 
 

 Art. 18 
Art. 19  

Art. 33 ust. 1 
 

+ POŚ 
+ PW 

Art. 18. Wprowadza się następującą hierarchię 
sposobów postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2) przygotowywanie do ponownego użycia; 
3) recykling; 
4) inne procesy odzysku;  
5) unieszkodliwianie. 

 
Art. 19. 1. Kto podejmuje działania powodujące 
lub mogące powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, projektować i 
prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji 
lub form usług oraz surowców i materiałów, aby 
w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu 
odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi 
oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu 
produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.  
2. Odpady, których powstaniu nie udało się 
zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej 
kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. 
3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w 
pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów 
przez ich posiadacza do ponownego użycia lub 
poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to 
możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest 
uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych – poddaniu innym procesom 
odzysku.  
4. Przez recykling rozumie się także recykling 
organiczny polegający na obróbce tlenowej, w 
tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej 
odpadów, które ulegają rozkładowi 
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biologicznemu w kontrolowanych warunkach 
przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku 
której powstaje materia organiczna lub metan; 
składowanie na składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling organiczny. 
5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było 
możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3, 
posiadacz odpadów jest obowiązany 
unieszkodliwiać.  
6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, 
których unieszkodliwienie w inny sposób było 
niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3. 
7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z 
których uprzednio wysegregowano odpady 
nadające się do odzysku.  
 
Art. 33. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do 
postępowania z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarki odpadami, o których mowa 
w art. 16 – 31, w tym do prowadzenia procesów 
przetwarzania odpadów w sposób zapewniający, 
aby procesy te oraz powstające z nich odpady nie 
stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi 
oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z 
przepisami o ochronie środowiska i planami 
gospodarki odpadami. 

 

d)  usuwanie pozostałości, których powstaniu 
nie można zapobiec, których ilości nie można 
zmniejszyć ani też poddać recyklingowi, będzie 
przeprowadzane zgodnie z prawodawstwem 
krajowym i wspólnotowym. 

 Art. 18 
Art. 19  

Art. 33 ust. 1 
 

+ POŚ 
+ PW 

Art. 18. Wprowadza się następującą hierarchię 
sposobów postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2) przygotowywanie do ponownego użycia; 
3) recykling; 
4) inne procesy odzysku;  
5) unieszkodliwianie. 

 
Art. 19. 1. Kto podejmuje działania powodujące 
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 lub mogące powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, projektować i 
prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji 
lub form usług oraz surowców i materiałów, aby 
w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu 
odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi 
oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu 
produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.  
2. Odpady, których powstaniu nie udało się 
zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej 
kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. 
3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w 
pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów 
przez ich posiadacza do ponownego użycia lub 
poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to 
możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest 
uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych – poddaniu innym procesom 
odzysku.  
4. Przez recykling rozumie się także recykling 
organiczny polegający na obróbce tlenowej, w 
tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej 
odpadów, które ulegają rozkładowi 
biologicznemu w kontrolowanych warunkach 
przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku 
której powstaje materia organiczna lub metan; 
składowanie na składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling organiczny. 
5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było 
możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3, 
posiadacz odpadów jest obowiązany 
unieszkodliwiać.  
6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, 
których unieszkodliwienie w inny sposób było 
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 niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3. 
7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z 
których uprzednio wysegregowano odpady 
nadające się do odzysku.  
 
Art. 33. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do 
postępowania z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarki odpadami, o których mowa 
w art. 16 – 31, w tym do prowadzenia procesów 
przetwarzania odpadów w sposób zapewniający, 
aby procesy te oraz powstające z nich odpady nie 
stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi 
oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z 
przepisami o ochronie środowiska i planami 
gospodarki odpadami. 

Art. 4 
ust. 3 

Pozwolenie przyznawane jest wyłącznie, gdy 
wniosek wykazuje, że proponowane techniki 
pomiarów emisji do powietrza są zgodne z 
załącznikiem III, a w odniesieniu do wody, z 
załącznikiem III ust. 1 i 2. 

 POŚ 
 

  

art. 4 
ust. 4 

Pozwolenie na działanie spalarni lub współspalarni 
przyznane przez właściwe władze oprócz zgodności 
ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymogami 
ustanowionymi w dyrektywach 91/271/EWG, 
96/61/WE, 96/62/WE, 76/464/EWG, i 
1999/31/WE: 
a)  wymienia bezpośrednio kategorie odpadów, 
które mogą być przetwarzane. Wykaz wykorzystuje 
przynajmniej kategorie odpadów ustalone w 
Europejskim Katalogu Odpadów (EKO), oraz, 
gdzie stosowne, zawiera on informacje na temat 
ilości odpadów; 

 Art. 42. ust. 2 
pkt 2 i 3 oraz 

ust. 3 
 

+ POŚ 
+ PW 

Art. 42. 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 
Wniosek zawiera: 
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów 
przewidzianych do przetwarzania; 
3)  określenie masy odpadów poszczególnych 
rodzajów poddawanych przetwarzaniu  i 
powstających w wyniku przetwarzania w okresie 
roku; 
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 
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właściwości odpadów. 
 b)  obejmuje całkowitą zdolność przepustową 

spalania lub współspalania instalacji; 
 Art. 42. ust. 2 

pkt 6 
 
 

+POŚ 
+ PW 

Art. 42. 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 
Wniosek zawiera: 
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 godzinnej 
mocy przerobowej; 

 

 c) określa procedury pobierania próbek i pomiarów, 
wykorzystywane w celu spełniania nałożonych 
zobowiązań dotyczących okresowych pomiarów 
każdego z zanieczyszczeń powietrza i wody. 

 POŚ 
PW 

  

Pozwolenie przyznane przez właściwe władze 
spalarni lub współspalarni wykorzystującej odpady 
niebezpieczne w uzupełnieniu do ust. 4: 
a) wymienia ilości różnych kategorii odpadów 
niebezpiecznych, które mogą być poddawane 
obróbce. 

 Art. 42. ust. 2 
pkt 2 i 3 oraz 

ust. 3 
 
 
 

Art. 42. 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 
Wniosek zawiera: 
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów 
przewidzianych do przetwarzania; 
3)  określenie masy odpadów poszczególnych 
rodzajów poddawanych przetwarzaniu  i 
powstających w wyniku przetwarzania w okresie 
roku; 
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. 

 art. 4 
ust. 5 

b) określa minimalny i maksymalny przepływ masy 
tych odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i 
najwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalną 

 Art. 42. ust. 2 
pkt 11 

 

Art. 42. 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 
Wniosek zawiera: 
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 zawartość zanieczyszczeń, np. PCB, PCP, chloru, 
fluoru, siarki, metali ciężkich. 

11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości 
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; 

art. 4 
ust. 6 

Bez uszczerbku dla postanowień Traktatu, Państwa 
Członkowskie mogą wymieniać kategorie 
odpadów, które mają być wspomniane w 
pozwoleniu, które mogą być współspalane w 
zdefiniowanych kategoriach współspalarni. 

 nie wymaga 
transpozycji 

  

art. 4 
ust. 7 

Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
96/61/WE właściwe władze okresowo ponownie 
rozważają i, w miarę potrzeby, aktualizują warunki 
pozwolenia. 

 POŚ   

art. 4 
ust. 8 

W przypadku gdy operator spalarni lub 
współspalarni odpadów nie będących odpadami 
niebezpiecznymi przewiduje zmianę eksploatacji, 
która obejmowałaby spalanie lub współspalanie 
odpadów niebezpiecznych, zmiana taka uważana 
jest za dalszą zmianę w rozumieniu art. 2 ust. 10 lit. 
b) dyrektywy 96/61/WE i stosuje się art. 12 ust. 2 
tej dyrektywy. 

 POŚ   

art. 4 
ust. 9 

Jeśli spalarnia lub współspalarnia nie spełnia 
warunków pozwolenia, w szczególności w 
odniesieniu do dopuszczalnych wielkości emisji do 
powietrza i wody, właściwe władze podejmują 
działanie w celu osiągnięcia zgodności. 

 Art. 47 
Art. 160 
Art. 161 

 
 

+ POŚ 
+ PW 

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. 
2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o 
którym mowa w ust. 1, mimo wezwania, nadal 
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narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z 
wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to 
zezwolenie, w drodze decyzji, bez 
odszkodowania. 
3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 
powoduje zakończenie działalności objętej tym 
zezwoleniem. 
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. 27 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, o 
której mowa w ust. 2, a nie minęły 2 lata od dnia, 
gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się 
ostateczna.  
 
Art. 160. 1. W przypadku niewykonania przez 
zarządzającego spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów obowiązków, o których 
mowa w art. 154 – 159, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska, kierując się stopniem 
niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla 
życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, może 
wydać decyzję o wstrzymaniu termicznego 
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przekształcania odpadów w tej spalarni lub 
współspalarni. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na 
wniosek zarządzającego spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska, kierując się stopniem 
niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla 
życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, może, w 
drodze postanowienia, ustalić termin do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości, zawieszając na 
ten czas postępowanie. Termin ten nie może być 
dłuższy niż rok od dnia doręczenia postanowienia. 
3. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości 
w ustalonym terminie, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji, 
termiczne przekształcanie odpadów w spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów. 
4. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 3, 
określa się również termin wstrzymania 
termicznego przekształcania odpadów, 
uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla życia 
lub zdrowia ludzi, lub dla środowiska 
wstrzymania termicznego przekształcania 
odpadów. Termin ten nie może być dłuższy niż 
rok od dnia doręczenia decyzji. 
5. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
wstrzymaniu termicznego przekształcania 
odpadów wszczyna się z urzędu. 
6. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 3, 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska może 
nadać rygor natychmiastowej wykonalności, 
kierując się stopniem niewykonania obowiązków 
oraz zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, lub 
dla środowiska. 
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Art. 161. 1. Wstrzymanie termicznego 
przekształcania odpadów nie wyłącza obowiązku 
usunięcia skutków termicznego przekształcenia 
odpadów na koszt zarządzającego spalarnią 
odpadów lub współspalarnią odpadów. 
2. Po stwierdzeniu, że ustały przyczyny 
wstrzymania działalności, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska, na wniosek zarządzającego 
spalarnią lub współspalarnią odpadów, wyraża, w 
drodze decyzji, zgodę na podjęcie termicznego 
przekształcania odpadów. 
3. W przypadku wstrzymania termicznego 
przekształcania odpadów na okres dłuższy niż rok 
cofa się zezwolenie na przetwarzanie odpadów.  

Art. 5 Odbiór i dostarczanie odpadów     
art. 5 
ust. 1 

Operator spalarni lub współspalarni podejmuje 
wszystkie niezbędne środki ostrożności dotyczące 
dostarczania i odbioru odpadów w celu 
zapobieżenia lub ograniczenia w najwyższym 
praktycznie możliwym stopniu negatywnych 
skutków dla środowiska naturalnego, w 
szczególności w odniesieniu do zanieczyszczeń 
powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
gruntowych, jak również zapachów i hałasu oraz 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia ludzkiego. 
Środki te spełniają co najmniej wymogi 
wymienione w ust. 3 i 4. 

 Art. 159 ust. 1 Art. 159. 1. Zarządzający spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów jest obowiązany, w 
czasie przyjmowania i termicznego 
przekształcania odpadów, do podejmowania 
niezbędnych środków ostrożności mających na 
celu zapobieżenie lub ograniczenie negatywnych 
skutków dla środowiska, w szczególności w 
odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza, gleby, 
wód powierzchniowych i gruntowych oraz 
zapachów i hałasu, a także bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, oraz 
przestrzegania wymagań w zakresie termicznego 
przekształcania odpadów. 

 

art. 5 
ust. 2 

Przed przyjęciem odpadów do spalarni lub 
współspalarni, operator ustala masę każdej 
kategorii odpadów, jeśli możliwe według EKO. 

 Art. 159 ust. 2 
 

2. Zarządzający spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, przyjmując odpady do 
ich termicznego przekształcenia, jest obowiązany 
również do: 
1) ustalenia masy odpadów; 
2) sprawdzenia zgodności przyjmowanych 
odpadów z danymi zawartymi w: 
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a) karcie przekazania odpadów, 
b) dokumentach wymaganych na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania 
odpadów – w przypadku przywozu 
odpadów z zagranicy, 

c) dokumentach wymaganych przepisami o 
transporcie towarów niebezpiecznych – w 
przypadku transportu towarów 
niebezpiecznych. 

Przed przyjęciem odpadów niebezpiecznych w 
spalarni lub współspalarni, operator posiada dostęp 
do informacji na temat odpadów do celów 
sprawdzenia, między innymi, zgodności z 
warunkami pozwolenia określonego w art. 4 ust. 5.  
Informacje te obejmują: 
a)  wszystkie informacje administracyjne w 
sprawie procesu wytwarzania zawarte w 
dokumentach określonych w ust. 4 lit. a); 

 Art. 159 ust. 2  2. Zarządzający spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, przyjmując odpady do 
ich termicznego przekształcenia, jest obowiązany 
również do: 
1) ustalenia masy odpadów; 
2) sprawdzenia zgodności przyjmowanych 
odpadów z danymi zawartymi w: 

a) karcie przekazania odpadów, 
b) dokumentach wymaganych na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów – w przypadku 
przywozu odpadów z zagranicy, 

c) dokumentach wymaganych przepisami o 
transporcie towarów niebezpiecznych – w 
przypadku transportu towarów 
niebezpiecznych. 

 art. 5 
ust. 3 

b)  fizyczny, oraz w najwyższym możliwym 
stopniu, chemiczny skład odpadów oraz wszelkie 
inne informacje konieczne do oceny ich 
przydatności do zamierzonego procesu spalania; 
 

 Art. 159 ust. 3 
pkt 1 lit. a i b  

3. Zarządzający spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, przyjmując odpady 
niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, 
jest obowiązany również do: 

1) zapoznania się z przekazywanym przez 
posiadacza odpadów opisem odpadów, który 
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powinien obejmować: 
a) stan fizyczny i skład chemiczny odpadów 

niebezpiecznych oraz informacje 
niezbędne do dokonania oceny 
przydatności tych odpadów do procesu 
termicznego przekształcenia odpadów, 

b) właściwości odpadów, 

 

c)  charakterystykę zagrożenia powodowanego 
przez odpady, substancje, z którymi nie można ich 
mieszać oraz środki ostrożności, które należy 
zachować podczas postępowania z odpadami. 

 Art. 159 ust. 3 
pkt 1 lit. b, c i d  

3. Zarządzający spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, przyjmując odpady 
niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, 
jest obowiązany również do: 

1) zapoznania się z przekazywanym przez 
posiadacza odpadów opisem odpadów, który 
powinien obejmować: 

b) właściwości odpadów, 
c) wskazanie substancji, z którymi te odpady 

nie mogą być łączone w celu ich łącznego 
termicznego przekształcenia, 

d)   niezbędne środki ostrożności związane z 
postępowaniem z tymi odpadami; 

 

art. 5 
ust. 4 

Operator przed przyjęciem odpadów 
niebezpiecznych do spalarni lub współspalarni 
wykonuje co najmniej następujące czynności 
związane z odbiorem: 
a)  sprawdzenie dokumentów wymagane 
dyrektywą 91/689/EWG i, gdzie stosowne, 
wymaganych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i 
kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do 
Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar3 oraz 
przepisów dotyczących transportu substancji 
niebezpiecznych; 

 Art. 159 ust. 2  2. Zarządzający spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, przyjmując odpady do 
ich termicznego przekształcenia, jest obowiązany 
również do: 
1) ustalenia masy odpadów; 
2) sprawdzenia zgodności przyjmowanych 
odpadów z danymi zawartymi w: 

a) karcie przekazania odpadów, 
b) dokumentach wymaganych na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów – w przypadku 
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przywozu odpadów z zagranicy, 
c) dokumentach wymaganych przepisami o 

transporcie towarów niebezpiecznych – w 
przypadku transportu towarów 
niebezpiecznych. 

b)  pobranie reprezentatywnych próbek, chyba 
że jest to niewłaściwe, np. w przypadku zakaźnych 
odpadów klinicznych, w zakresie w jakim jest 
możliwe przed rozładunkiem, w celu sprawdzenia 
zgodności z informacjami przewidzianymi w ust. 3 
w celu przeprowadzenia kontroli i umożliwienia 
właściwym władzom określenia rodzaju odpadów 
poddawanych przetworzeniu. Próbki 
przechowywane są przez co najmniej jeden miesiąc 
po spaleniu odpadów. 

 Art. 159 ust. 3 
pkt 2 i 3, ust. 4 

3. Zarządzający spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, przyjmując odpady 
niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, 
jest obowiązany również do: 

2) pobrania próbek, przed rozładowaniem 
odpadów, w celu zweryfikowania 
zgodności stanu fizycznego i składu 
chemicznego oraz właściwości odpadów z 
opisem, o którym mowa w pkt 1; 

3) przechowywania próbek, o których mowa 
w pkt 2, przez okres co najmniej jednego 
miesiąca po termicznym przekształceniu 
odpadów. 

4. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do 
odpadów medycznych i odpadów 
weterynaryjnych. 

 

art. 5 
ust. 5 

Właściwe władze mogą przyznać zakładom 
przemysłowym oraz przedsiębiorstwom 
zajmującym się spalaniem lub współspalaniem 
tylko ich własnych odpadów w miejscu 
wytwarzania odpadów zwolnienia od zobowiązań 
ust. 2, 3 i 4 pod warunkiem, że spełnione są 
wymogi niniejszej dyrektywy. 

 Art. 159 ust. 6 
 

6. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do wytwórcy 
odpadów, który termicznie przekształca wyłącznie 
własne odpady w miejscu ich powstania, pod 
warunkiem dotrzymywania wymagań dla spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów. 

 

Art. 6 Warunki eksploatacji     

art. 6 
ust. 1 

Spalarnie są eksploatowane tak, by zawartość węgla 
organicznego ogółem (CWO) w żużlu i popiołach 
dennych była niższa od 3% lub ich strata w czasie 
zapłonu były niższa od 5% suchej masy materiału. 
Gdzie konieczne stosuje się odpowiednie techniki 

 Art. 159 ust. 8 
 

(§ 5 PTPO) 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z 
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wstępnej obróbki odpadów. wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

Spalarnie są projektowane, wyposażane, budowane 
i eksploatowane w taki sposób, aby można było 
podnieść w kontrolowany i jednorodny sposób 
temperaturę gazu powstającego w trakcie procesu 
po ostatnim podaniu powietrza spalania, nawet w 
najbardziej niesprzyjających warunkach, do 
temperatury 850 °C, mierzonej przez dwie sekundy 
blisko ściany wewnętrznej lub w innym, 
zaaprobowanym przez właściwe władze, 
reprezentatywnym miejscu komory spalania. Jeśli 
są spalane odpady niebezpieczne o zawartości 
chlorowcowanych substancji organicznych 
wyrażonej jako chlor powyżej 1%, należy podnieść 
temperaturę do 1 100 °C, przez co najmniej dwie 
sekundy. 

 Art. 159 ust. 8 
 

(§ 5 PTPO) 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z 
wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

 

Każda linia spalarni jest wyposażona, w co 
najmniej jeden palnik pomocniczy. Palnik ten 
powinien włączać się automatycznie, jeśli 
temperatura gazów spalinowych po ostatnim 
podaniu powietrza spalania spadnie poniżej 850 °C 
lub 1 100 °C, w zależności od danego przypadku. 
Palnik używa się także w czasie rozruchu i 
wyłączania instalacji w celu zapewnienia 
utrzymania temperatury 850 °C lub 1 100 °C, w 
zależności od przypadku, przez cały czas 
wykonywania tych operacji i tak długo, jak 
niespalone odpady znajdują się w komorze 
spalania. 

 Art. 159 ust. 8 
 

(§ 5 PTPO) 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z 
wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

 

W trakcie rozruchu i wyłączania, kiedy temperatura 
spalin spada poniżej 850 °C lub 1 100 °C, w 

 POŚ   
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 zależności od przypadku, nie wolno podawać do 
palnika pomocniczego paliw, które mogą 
spowodować wyższe emisje niż powstające w 
wyniku spalania oleju napędowego zgodnego z 
definicją w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 
75/716/EWG, gazu płynnego lub gazu ziemnego. 

art. 6 
ust. 2 

Współspalarnie są projektowane, wyposażane, 
budowane i eksploatowane w taki sposób, aby 
można było podnieść w kontrolowany i jednorodny 
sposób temperaturę gazu powstającego w trakcie 
procesu po ostatnim podaniu powietrza spalania, 
nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach, 
do temperatury 850 °C przez dwie sekundy. Jeśli są 
spalane odpady niebezpieczne o zawartości 
chlorowcowanych substancji organicznych 
wyrażonej jako chlor powyżej 1%, należy podnieść 
temperaturę do 1100 °C. 

 Art. 159 ust. 8 
 

(§ 5 PTPO) 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z 
wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

 

art. 6 
ust. 3 

Spalarnie i współspalarnie posiadają i wykorzystują 
automatyczny system zapobiegający podawaniu 
odpadów: 
a)  podczas rozruchu, dopóki nie zostanie 
osiągnięta temperatura 850 °C lub 1 100 °C, w 
zależności od przypadku, lub temperatura określona 
zgodnie z ust. 4; 
b)  w każdym przypadku, gdy nie jest utrzymana 
temperatura 850 °C lub 1 100 °C, w zależności od 
przypadku, lub temperatura określona zgodnie z 
ust. 4; 
c)  za każdym razem, kiedy ciągłe pomiary 
wymagane w niniejszej dyrektywy pokazują, że 
dopuszczalna wielkość emisji została przekroczona 
z powodu zakłóceń lub awarii urządzeń 
oczyszczających. 

 Art. 159 ust. 8 
 

(§ 5 PTPO) 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z 
wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

 

art. 6 
ust. 4 

Właściwe władze mogą zezwolić na warunki inne 
od warunków ustanowionych w ust. 1 i, w 

 Art. 95 ust. 7 i 8 
Art. 159 ust. 8 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
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odniesieniu do temperatury, w ust. 3 oraz określone 
w pozwoleniu dla niektórych kategorii odpadów lub 
dla niektórych procesów termicznych, pod 
warunkiem, że spełnione są wymogi niniejszej 
dyrektywy. Państwa Członkowskie mogą ustanowić 
zasady regulujące przyznawanie takich zezwoleń. 
Zmiana warunków eksploatacji nie może 
spowodować powstania większej ilości pozostałości 
lub pozostałości o wyższej zawartości 
zanieczyszczeń organicznych w porównaniu z 
pozostałościami, których można oczekiwać na 
warunkach określonych w ust. 1. 
 
Właściwe władze mogą zezwolić na warunki inne 
od warunków ustanowionych w ust. 2 i, w 
odniesieniu do temperatury, w ust. 3 oraz określone 
w pozwoleniu dla niektórych kategorii odpadów lub 
dla niektórych procesów termicznych, pod 
warunkiem, że spełnione są wymogi niniejszej 
dyrektywy. Państwa Członkowskie mogą ustanowić 
zasady regulujące przyznawanie takich zezwoleń. 
Takie zezwolenie jest uwarunkowane co najmniej 
zgodnością z przepisami dotyczącymi 
dopuszczalnych wielkości emisji dla węgla 
organicznego ogółem i CO, wymienionymi w 
załączniku V. 
 
W przypadku spalania lub współspalania własnych 
odpadów na miejscu ich wytwarzania w 
istniejących kotłach do spalania kory używanych w 
przemyśle wyrobu pulpy i papierniczym, takie 
zezwolenie jest uwarunkowane co najmniej 
zgodnością z przepisami dotyczącymi 
dopuszczalnych wielkości emisji dla węgla 
organicznego ogółem, ustalonych w załączniku V.  

 
(§ 5 PTPO) 

środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania i sposoby unieszkodliwiania 
odpadów, w tym: 
1) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania 

odpadów medycznych i odpadów 
weterynaryjnych, nieposiadających 
właściwości zakaźnych; 

2) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania 
zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych; 

3) warunki prowadzenia procesów 
unieszkodliwiania odpadów medycznych 
i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających 
właściwości zakaźnych; 

4) warunki prowadzenia procesów 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych, w tym: temperaturę, 
ciśnienie, czas prowadzenia procesu oraz 
stopień rozdrobnienia odpadów; 

5) sposób i zakres prowadzenia monitoringu 
procesów, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz 
metodykę i częstotliwość badań odpadów 
powstałych w wyniku prowadzenia procesów 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych. 

4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w 
ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia 
kieruje się: 
1) potrzebą zapobiegania zagrożeniom 

stwarzanym przez odpady medyczne i odpady 
weterynaryjne; 

2) potrzebą zapewnienia skuteczności 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
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O wszystkich warunkach eksploatacji określonych 
na podstawie niniejszego ustępu i wynikach 
weryfikacji Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji jako część informacji przewidzianych 
zgodnie z wymogami sprawozdawczości. 

medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych tak, aby odpady te utraciły 
właściwości zakaźne; 

3) koniecznością zapewniania prowadzenia 
prawidłowego monitoringu procesów 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych; 

4) koniecznością pozbawienia właściwości 
zakaźnych każdej partii zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych. 
 

Art. 159. 8. Minister właściwy do spraw 
gospodarki w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw środowiska określi, w 
drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

art. 6 
ust. 5 

Spalarnie oraz współspalarnie są projektowane, 
wyposażane, budowane i eksploatowane w taki 
sposób, aby zapobiec emisjom do powietrza 
powodującym znaczące zanieczyszczenie na 
poziomie gruntu; w szczególności gazy spalinowe 
są uwalniane w sposób kontrolowany i zgodnie z 
odpowiednimi normami wspólnotowymi 
dotyczącymi jakości powietrza, przez wysokość 
komina, która jest obliczana w taki sposób, aby 
chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. 

 POŚ   

art. 6 
ust. 6 

W możliwie najszerszym zakresie odzyskuje się 
wszelkie ciepło wytwarzane w procesie spalania lub 

 Art. 159 ust. 8 
 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
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współspalania. ( § 5 PTPO) środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z 
wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

art. 6 
ust. 7 

Zakaźne odpady kliniczne powinny być 
umieszczane bezpośrednio w piecu, bez 
wcześniejszego mieszania z innymi kategoriami 
odpadów oraz bez wcześniejszej obróbki. 

 Art. 95 ust. 7 i 8 
 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania i sposoby unieszkodliwiania 
odpadów, w tym: 
1) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania 
odpadów medycznych i odpadów 
weterynaryjnych, nieposiadających właściwości 
zakaźnych; 
2) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania 
zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych;     
3) warunki prowadzenia procesów 
unieszkodliwiania odpadów medycznych 
i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających 
właściwości zakaźnych; 
4) warunki prowadzenia procesów 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych; 
5) sposób i zakres prowadzenia monitoringu 
procesów, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz 
metodykę i częstotliwość badań odpadów 
powstałych w wyniku prowadzenia procesów 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych. 
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8. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w 
ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia 
kieruje się: 
1) potrzebą zapobiegania zagrożeniom 

stwarzanym przez odpady medyczne i odpady 
weterynaryjne; 

2) potrzebą zapewnienia skuteczności 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych tak, aby odpady te utraciły 
właściwości zakaźne; 

3) koniecznością zapewniania prowadzenia 
prawidłowego monitoringu procesów 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych; 

4) koniecznością pozbawienia właściwości 
zakaźnych każdej partii zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych.. 

art. 6 
ust 8 

Spalarnią i współspalarnią zarządza osoba fizyczna, 
która jest właściwa do zarządzania instalacją. 

 Art. 42 ust.5 
Art. 155 ust. 2 
Art. 163 - 166 

Art. 42. 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. 
 
Art. 155. 2. Zarządzający spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów jest obowiązany 
zatrudniać na stanowisku kierownika spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów wyłącznie 
osobę posiadającą świadectwo stwierdzające 
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kwalifikacje w zakresie gospodarowania 
odpadami, odpowiednie do prowadzonych 
procesów przetwarzania odpadów. 
 
Art. 163. Kierownikiem spalarni odpadów, 
współspalarni odpadów, składowiska odpadów, a 
także osobą zarządzającą obiektem 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych może 
być wyłącznie osoba posiadająca świadectwo 
stwierdzające kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami, odpowiednie do 
prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.  
 
Art. 164. 1. Świadectwo stwierdzające 
kwalifikacje w zakresie gospodarowania 
odpadami wydaje marszałek województwa, po 
złożeniu przez zainteresowanego, z wynikiem 
pozytywnym, egzaminu w zakresie 
gospodarowania odpadami.  
2. Za wydanie świadectwa stwierdzającego 
kwalifikacje w zakresie gospodarowania 
odpadami pobiera się opłatę w wysokości 1 % 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
 
Art. 165. 1. Wniosek o przeprowadzenie 
egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami 
zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i 
miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania 
wnioskodawcy, a także wskazanie zakresu 
kwalifikacji, o jakie ubiega się wnioskodawca.  
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza 
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się dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie 
egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami. 
3. Za przeprowadzenie egzaminu w zakresie 
gospodarowania odpadami pobiera się opłatę w 
wysokości 34 % przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 164 ust. 2. 
 
Art. 166. 1. Egzamin w zakresie gospodarowania 
odpadami przeprowadza się i świadectwo 
stwierdzające kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami wydaje się w 
następujących zakresach: 

1) termiczne przekształcanie odpadów; 
2) składowanie odpadów. 

2. Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami 
przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana 
przez marszałka województwa. 
3. W skład komisji egzaminacyjnej mogą być 
powołane osoby posiadające wyższe 
wykształcenie z zakresu nauk biologicznych, 
chemicznych, prawa, ochrony środowiska, 
inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej lub 
technologii chemicznej oraz spełniające 
szczegółowe wymagania określone w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 7. 
4. Członkom komisji egzaminacyjnej za udział w 
pracach komisji przysługuje wynagrodzenie, w 
wysokości określonej w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 7. 
5. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z 
egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami 
zainteresowany może ponownie przystąpić do 
egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 
miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu, z 
którego uzyskał wynik negatywny. 
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6. Opłaty, o których mowa w art. 164 ust. 2 i art. 
165 ust. 3, ponosi zainteresowany. Wpływy z tych 
opłat stanowią dochód budżetu państwa. 
7. Minister właściwy do spraw środowiska 
określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o 
której mowa w ust. 2, jej skład oraz 
szczegółowe wymagania wobec członków 
komisji, 

2) szczegółowy zakres wiadomości 
podlegających sprawdzeniu na egzaminie w 
zakresie gospodarowania odpadami, 

3) tryb przeprowadzania egzaminu w zakresie 
gospodarowania odpadami, 

4) sposób uiszczenia opłaty związanej z 
przeprowadzeniem egzaminu w zakresie 
gospodarowania odpadami i wydaniem 
świadectwa stwierdzającego kwalifikacje 
w zakresie gospodarowania odpadami, 

5) wysokość wynagrodzenia członków komisji 
egzaminacyjnej, 

6) wzór świadectwa stwierdzającego 
kwalifikacje w zakresie gospodarowania 
odpadami 

  – mając na uwadze konieczność sprawnego 
przeprowadzenia egzaminu i zapewnienia 
należytego sprawdzenia wiadomości 
zainteresowanych oraz kierując się potrzebą 
zapewnienia prawidłowego unieszkodliwiania 
odpadów oraz potrzebami ochrony środowiska. 

Art. 7 Dopuszczalne wielkości emisji do powietrza  POŚ   
art. 7 
ust. 1 

  POŚ   

art. 7 
ust. 2 

  POŚ   
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art. 7 
ust. 3 

  POŚ   

art. 7 
ust. 4 

  POŚ   

art. 7 
ust. 5 

  POŚ   

Art. 8   Prawo wodne   
art. 8 
ust. 1 

  Prawo wodne   

art. 8 
ust. 2 

  Prawo wodne   

art. 8 
ust. 3 

  Prawo wodne   

art. 8 
ust. 4 

  Prawo wodne   

art. 8 
ust. 5 

  Prawo wodne   

art. 8 
ust. 6 

  Prawo wodne   

art. 8 
ust. 7 

  Prawo wodne   

art. 8 
ust. 8 

  Prawo wodne   

Art. 9 
Pozosta
łości 

Minimalizuje się ilość i szkodliwość pozostałości 
pochodzących z działania spalarni lub 
współspalarni. Gdzie stosowne, pozostałości 
poddaje się recyklingowi bezpośrednio w instalacji 
lub poza nią, zgodnie z właściwym 
prawodawstwem wspólnotowym. 
 
 

 Art. 18 
Art. 19 

Art. 159 ust. 8 
(§ 13 PTPO) 

Art. 18. Wprowadza się następującą hierarchię 
sposobów postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2) przygotowywanie do ponownego użycia; 
3) recykling; 
4) inne procesy odzysku;  
5) unieszkodliwianie. 

 
Art. 19. 1. Kto podejmuje działania powodujące 
lub mogące powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, projektować i 
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prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji 
lub form usług oraz surowców i materiałów, aby 
w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu 
odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi 
oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu 
produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.  
2. Odpady, których powstaniu nie udało się 
zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej 
kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. 
3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w 
pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów 
przez ich posiadacza do ponownego użycia lub 
poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to 
możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest 
uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych – poddaniu innym procesom 
odzysku.  
4. Przez recykling rozumie się także recykling 
organiczny polegający na obróbce tlenowej, w 
tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej 
odpadów, które ulegają rozkładowi 
biologicznemu w kontrolowanych warunkach 
przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku 
której powstaje materia organiczna lub metan; 
składowanie na składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling organiczny. 
5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było 
możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3, 
posiadacz odpadów jest obowiązany 
unieszkodliwiać.  
6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, 
których unieszkodliwienie w inny sposób było 
niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3. 
7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z 
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których uprzednio wysegregowano odpady 
nadające się do odzysku.  
 
Art. 159.8. Minister właściwy do spraw 
gospodarki w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw środowiska określi, w 
drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

Transport i przejściowe składowanie suchych 
pozostałości w formie pyłu, takich jak pył kotłowy i 
suche pozostałości z oczyszczania gazów 
spalinowych, odbywają się w taki sposób, aby 
zapobiec rozpraszaniu do środowiska naturalnego, 
np. w zamkniętych pojemnikach. 

 Art. 159 ust.5 
pkt 2 i 3 i ust. 8 

(§13 PTPO) 

5. Zarządzający spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, termicznie 
przekształcając odpady, jest obowiązany do: 

2) transportu i magazynowania odpadów w 
postaci pylistej, powstałych w wyniku 
termicznego przekształcania odpadów, w 
zamkniętych pojemnikach; 

3) określenia bezpiecznej trasy transportu 
odpadów niebezpiecznych powstałych w 
wyniku termicznego przekształcania 
odpadów, jeżeli odpadów tych nie udało 
się poddać odzyskowi lub unieszkodliwić 
w miejscu ich powstania. 

 
8. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z 
wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
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przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

 

Przed określeniem dróg unieszkodliwiania lub 
recyklingu pozostałości ze spalarni lub 
współspalarni przeprowadza się właściwe badania 
w celu ustalenia charakterystyki fizycznej i 
chemicznej oraz możliwości zanieczyszczania 
różnych pozostałości spalania. Analiza obejmuje 
całą frakcję rozpuszczalną i frakcję rozpuszczalną 
metali ciężkich. 

 Art. 159 
ust.5pkt 1 i ust. 

8 
(§13 PTPO) 

5. Zarządzający spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, termicznie 
przekształcając odpady, jest obowiązany do: 

1) badania fizycznych i chemicznych 
właściwości odpadów powstałych w 
wyniku termicznego przekształcania 
odpadów, w tym w szczególności 
rozpuszczalnych frakcji metali ciężkich; 

 
8. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z 
wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

 

art. 10 
ust. 1 

  POŚ   

art. 10 
ust. 2 

  POŚ   

art. 10 
ust. 3 

  POŚ   

art. 10 
ust. 4 

  POŚ   

art. 10 
ust. 5 

  POŚ   

art. 11 
ust. 1 

  POŚ   

art. 11 
ust. 2 

  POŚ   
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art. 11 
ust. 3 

Czas przebywania jak również minimalna 
temperatura i zawartość tlenu w gazach 
spalinowych podlegają właściwej weryfikacji, co 
najmniej jeden raz kiedy spalarnia lub 
współspalarnia jest oddawana do eksploatacji oraz 
w najbardziej niekorzystnych 
przewidywanych warunkach działalności. 

 Art. 159 ust. 8 
 

(310 - § 5 
PTPO) 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z 
wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

 

art. 11 
ust. 4 

  POŚ   

art. 11 
ust. 5 

  POŚ   

art. 11 
ust. 6 

  POŚ   

art. 11 
ust. 7 

  POŚ   

art. 11 
ust. 8 

  POŚ   

art. 11 
ust. 9 

  POŚ   

art. 11 
ust. 10 

  POŚ   

art. 11 
ust. 11 

  POŚ   

art. 11 
ust. 12 

  POŚ   

art. 11 
ust. 13 

  Nie wymaga 
transpozycji 

  

art. 11 
ust. 14 

  Prawo wodne   

art. 11 
ust. 15 

  Prawo wodne   

art. 11   Prawo wodne   
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ust. 16 
art. 11 
ust. 17 

  Prawo wodne   

art. 12 
ust. 1 

     

art. 12 
ust. 2 

Dla spalarni i współspalarni o zdolności 
przerobowej dwóch ton na godzinę lub większej i 
bez względu na przepisy art. 15 ust. 2 dyrektywy 
96/61/WE, operator ma przedstawiać właściwym 
władzom coroczne sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania i monitorowania instalacji, które 
jest podawany do wiadomości publicznej. 
Sprawozdanie to zawiera, jako minimalny wymóg, 
opis z przebiegu procesu i emisji do powietrza i do 
wody w porównaniu z normami emisji w niniejszej 
dyrektywie. Właściwe władze sporządzają wykaz 
spalarni lub współspalarni o zdolności przerobowej 
poniżej dwóch ton na godzinę i podają go do 
wiadomości publicznej. 

 Art. 75 ust. 1 
pkt 1 lit a i pkt 2 

lit b 
Art. 76 ust. 1 i 4 

 
 

+ POŚ 

Art. 75. 1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych 
odpadach i o gospodarowaniu odpadami 
sporządza: 

1) wytwórca: 
a) odpadów obowiązany jest do 

posiadania  pozwolenia zintegrowanego 
lub pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów, 

2) prowadzący działalność polegającą na 
gospodarowaniu odpadami, z 
wyłączeniem prowadzącego odbieranie 
odpadów komunalnych, w zakresie: 
b) przetwarzania odpadów 

 – obowiązany do prowadzenia ewidencji 
odpadów;. 

 
Art. 76. 1. Podmioty obowiązane do sporządzania 
sprawozdań, o których mowa w art. 73  i 75, 
składają je w terminie do dnia 15 marca za 
poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi 
województwa właściwemu ze względu na: 

1) siedzibę lub miejsce zamieszkania 
przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania o 
produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu 
odpadami z nich powstającymi; w przypadku 
braku siedziby lub miejsca zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy 
miejscowo jest Marszałek Województwa 
Mazowieckiego; 

2) miejsce wytwarzania, zbierania lub 
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przetwarzania odpadów – w przypadku 
sprawozdania o wytwarzanych odpadach i 
gospodarowaniu odpadami. 
4. Minister właściwy do spraw środowiska 
określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
formularzy sprawozdań, o których mowa w art. 73 
i 75, mając na uwadze potrzebę zróżnicowania 
treści sprawozdań w zależności od rodzaju 
działalności prowadzonej przez podmiot, 
ułatwienia przekazywania danych do marszałka 
województwa oraz konieczność sprawnego i 
terminowego wprowadzania informacji do Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami. 

art. 13 
ust. 1 

  POŚ   

art. 13 
ust. 2 

  POŚ   

art. 13 
ust. 3 

  Art. 159 ust. 8 
 

(§ 5 PTPO) 
 

POŚ 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dotyczące prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów, z 
wyjątkiem odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów, kierując się 
właściwościami odpadów i ochroną środowiska. 

 

art. 13 
ust. 4 

  POŚ   

art. 14   Nie wymaga 
transpozycji 

  

art. 15   Nie wymaga 
transpozycji 

  

art. 16   Nie wymaga   
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transpozycji 
art. 17 
ust. 1 

  Nie wymaga 
transpozycji 

  

art. 17 
ust. 2 

  Nie wymaga 
transpozycji 

  

art. 17 
ust. 3 

  Nie wymaga 
transpozycji 

  

art. 18   POŚ   
art. 19   POŚ   
art. 20 
ust. 1 

  POŚ   

art. 20 
ust. 2 

  POŚ   

art. 20 
ust. 3 

  POŚ   

art. 21 
ust. l 

     

art. 21 
ust.2 

  Nie wymaga 
transpozycji 

  

art. 22   Nie wymaga 
transpozycji 

  

art. 23   Nie wymaga 
transpozycji 

  

Zał.  l   POŚ   
Zał. 2   PW   
Zał. 2 
pkt 
II.1. 

  POŚ   

Zał. 2 
pkt 
II.1. 
ppkt 
II.1.1 

  PW   

Zał. 2 
pkt 

  POŚ   
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II.1. 
ppkt 
II.1.2 
Zał. 2 
pkt 
II.1. 
ppkt 
II.1.3 

  PW   

Zał. 2 
pkt 
II.2. 
ppkt 
II.2.1 

  POŚ   

Zał. 2 
pkt 
II.2. 
ppkt 
II.2.2 

  PW   

Zał. 2 
pkt 
II.3. 
ppkt 
II.3.1 

  POŚ   

Zał. 3 
ust. 1 

  PW   

Zał. 3 
ust. 2 

  POŚ   

Zał. 3 
ust. 3 

  PW   

Zał. 4 
tabela 

  POŚ   

Zał.  5 
pkt (a) 

  PW   

Zał. 5 
pkt (b) 

  POŚ   



40 
 

Zał. 5 
pkt. (c) 

  PW   

Zał. 5 
pkt. (d) 

  POŚ   

Zał. 5 
pkt (e) 

  PW   

Zał. 5 
pkt (f) 

  POŚ   

Zał. 6   PW   
 
 
O b j a ś n i e n i a: 

* Przepisy dyrektywy zostały transponowane: 
a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) (POŚ); 
b) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) (PW) 

Skróty: 
PTPO – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego 
przekształcania odpadów (Dz. U. 2002 r. Nr 37, poz. 339, z późn. zm.) 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI  
 

TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o odpadach 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANY
CH AKTÓW PRAWNYCH 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. 
L 37 z 13.2.2003, str. 24 – 39, z późn. zm.) 

 

 
Uwaga: Projekt dokonuje częściowej transpozycji dyrektywy 2002/96/WE, t.j. w takim zakresie, który dotychczas był transponowany przepisami ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)  

 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Lp. Jedn. red. Treść przepisu UE 

Koniecz
ność 

wdrożen
ia 

T/N Jedn. red.* Treść przepisu/ów projektu 

Uzasadnie
nie 

uwzględni
enia w 

projekcie 
przepisów 

poza 
minimalne 

wymogi 
prawa UE 

1.  

Art. 2 ust. 2 2. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku 
dla prawodawstwa wspólnotowego w sprawie 
wymogów bezpieczeństwa oraz zdrowia, a także 
szczególnego prawodawstwa wspólnotowego w 
sprawie zarządzania odpadami. 

N    

2.  

Art. 3 pkt c c) "zapobieganie" oznacza środki mające na celu 
ograniczenie ilości oraz szkodliwości WEEE oraz 
materiałów i substancji w nich się znajdujących dla 
środowiska naturalnego; 
 

T Dział I 
Rozdział II 
Art. 3 ust. 1. 
pkt 33) 
 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: zapobieganiu 
powstawaniu odpadów – rozumie się przez to 
środki zastosowane w odniesieniu do produktu, 
materiału lub substancji, zanim staną się one 
odpadami, zmniejszające: 
a) ilość odpadów, w tym również przez 

ponowne użycie lub wydłużenie okresu 
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dalszego używania produktu, 
b) negatywne oddziaływanie wytworzonych 

odpadów na środowisko i zdrowie   ludzi lub 
c) zawartość substancji szkodliwych w 

produkcie i materiale; 

3.  

Art. 5 ust. 4 4. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
wszystkie WEEE zebrane na mocy powyższego 
ust. 1, 2 i 3 przewozi się do zakładów 
przetwarzania zatwierdzonych na mocy art. 6, o ile 
urządzeń nie używa się ponownie w całości. 
Państwa Członkowskie zapewniają, że 
przewidziane ponowne użycie nie prowadzi do 
obchodzenia przepisów niniejszej dyrektywy, w 
szczególności art. 6 i 7.  
 
Zbiórkę i przewóz selektywnie zebranych WEEE 
prowadzi się w sposób optymalizujący ponowne 
wykorzystanie i recykling tych części składowych 
lub urządzeń, które można ponownie użyć lub 
odzyskać w całości. 
 

T Art. 38, art.42 
ust.2 i 3, art. 
33 ust. 1-3 
Ustawa 
WEEE 

 
Art. 37b 
Ustawa WEEE 
oraz  
 
Dział II 
Rozdział VI 
Art. 24 
ust. 1-9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Odpady są zbierane w sposób selektywny. 
2. Zakazuje się zbierania poza miejscem 
wytwarzania: 

1) pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych, o ile są przeznaczone do 
składowania; 

2) komunalnych osadów ściekowych; 
3) zakaźnych odpadów medycznych; 
4) zakaźnych odpadów weterynaryjnych; 
5) odpadów, które powstały podczas 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych metodami innymi niż 
termiczne przekształcanie odpadów. 

3. Zakazuje się zbierania: 
1) zmieszanych odpadów komunalnych, 
2) odpadów zielonych 

 – poza obszarem regionu gospodarki 
odpadami komunalnymi, na którym zostały   
wytworzone.  

4. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub w 
celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych 
odpadów medycznych lub zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych, zbieranie tych 
odpadów jest konieczne, marszałek 
województwa właściwy ze względu na miejsce 
zbierania odpadów może zezwolić, w drodze 
decyzji, na ich zbieranie. 
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Art. 25 
ust. 1- 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. W przypadku zbierania zakaźnych 
odpadów medycznych lub zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych na terenach 
zamkniętych zezwolenie, o którym mowa w 
ust. 4, wydaje regionalny dyrektor ochrony 
środowiska właściwy ze względu na mijsce 
zbierania tych odpadów. 
6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4 i 5, 
może być wydane na okres nie dłuższy niż 
rok. 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, 
przepisy art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 1 stosuje 
się odpowiednio.  
8. Zakaz zbierania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych nie dotyczy zakaźnych 
odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych powstałych w wyniku 
świadczenia usług medycznych lub 
weterynaryjnych na wezwanie. 
9. Wytwórca zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych powstałych w wyniku 
świadczenia usług na wezwanie  jest 
obowiązany do bezzwłocznego dostarczenia 
wytworzonych odpadów do przystosowanych 
do tego celu pomieszczeń spełniających 
wymagania w zakresie magazynowania takich 
odpadów. 

 
1. Transport 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 odpady, w tym  zgodnie z 
wymaganiami określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 7. 
2. Transport odpadów niebezpiecznych 
odbywa się z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie towarów 
niebezpiecznych. 
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3. Zlecający usługę transportu odpadów jest 
obowiązany wskazać transportującemu 
odpady wykonującemu usługę transportu 
odpadów miejsce przeznaczenia odpadów 
oraz posiadacza odpadów, do którego należy 
dostarczyć odpady. 
4. Transportujący odpady wykonujący usługę 
transportu odpadów jest obowiązany 
dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia 
odpadów i przekazać posiadaczowi odpadów, 
o których mowa w ust. 3. 
5. Transportujący odpady wykonujący usługę 
transportu odpadów umieszcza indywidualny 
numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 
ust. 1, na dokumentach związanych tą usługą. 
6. Środki transportu odpadów są oznakowane 
w sposób zgodny z przepisami wydanymi na 
podstawie ust. 7 

4.  

Art. 6 ust. 1 
przetwarzanie 

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
stosownie do prawodawstwa wspólnotowego 
producenci lub strony trzecie działające w ich 
imieniu ustanowią systemy przetwarzania WEEE 
przy użyciu możliwie najlepszych dostępnych 
technik przetwarzania, odzysku i recyklingu. 
Producenci mogą ustanowić te systemy 
indywidualnie i/lub zbiorowo. Aby zagwarantować 
zgodność z art. 4 dyrektywy 75/442/EWG, 
przetwarzanie obejmuje przynajmniej usunięcie 
wszelkich cieczy oraz przetwarzanie selektywne 
zgodne z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy. 
 
Na mocy procedury podanej w art. 14 ust. 2 do 
załącznika II można wprowadzić inne technologie 
przetwarzania gwarantujące przynajmniej 
identyczny poziom ochrony zdrowia ludzkiego oraz 
środowiska naturalnego. 
 
Do celów ochrony środowiska naturalnego 
Państwa Członkowskie mogą ustanowić minimalne 
normy jakości dla przetwarzania zebranych WEEE. 
Państwa Członkowskie opowiadające się za takimi 
normami jakości powiadamiają Komisję, która 
publikuje te normy. 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 33 ust. 1 – 
3, art. 47 
Ustawa WEEE 
oraz  
art. 143 
Ustawa POŚ 
 
Dział II 
Rozdział II 
Art. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 19  
ust. 1-7 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     

    Wprowadza się następującą hierarchię 
sposobów postępowania z odpadami: 
1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2) przygotowywanie do ponownego użycia; 
3) recykling; 
4) inne procesy odzysku;  
5) unieszkodliwianie. 
W ramach procesu odzysku zostanie 
uwzględniony proces „przygotowania do 
ponownego użycia”, którego nie zawiera 
obecna ustawa o odpadach.  
 

1. Kto podejmuje działania powodujące lub 
mogące powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, projektować 
i prowadzić przy użyciu takich sposobów 
produkcji lub form usług oraz surowców i 
materiałów, aby w pierwszej kolejności 
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 N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 20  
 
 
 
 

zapobiegać powstawaniu odpadów lub 
ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na 
środowisko, w tym przy wytwarzaniu 
produktów, podczas i po zakończeniu ich 
użycia.  
2. Odpady, których powstaniu nie udało się 
zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej 
kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. 
3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w 
pierwszej kolejności na przygotowaniu 
odpadów przez ich posiadacza do ponownego 
użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie 
jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub 
nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych – poddaniu innym 
procesom odzysku.  
4. Przez recykling rozumie się także recykling 
organiczny polegający na obróbce tlenowej, w 
tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej 
odpadów, które ulegają rozkładowi 
biologicznemu w kontrolowanych warunkach 
przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku 
której powstaje materia organiczna lub metan; 
składowanie na składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling organiczny. 
5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie 
było możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 
3, posiadacz odpadów jest obowiązany 
unieszkodliwiać.  
6. Składowane powinny być wyłącznie te 
odpady, których unieszkodliwienie w inny 
sposób było niemożliwe z przyczyn, o których 
mowa w ust. 3. 
7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z 
których uprzednio wysegregowano odpady 
nadające się do odzysku.  
 
Organy administracji publicznej, w zakresie 
swojej właściwości, podejmują działania 
wspierające ponowne użycie i przygotowanie 
do ponownego użycia odpadów, w 
szczególności: 
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1) przy opracowywaniu planów gospodarki 
odpadami, podejmowanych działaniach 
legislacyjnych;  

2) zachęcają do tworzenia i wspierania sieci 
ponownego wykorzystania i napraw; 

3) stwarzają zachęty ekonomiczne. 
2. Jednostki sektora finansów publicznych 
stosują ponowne użycie lub przygotowanie do 
ponownego użycia odpadów jako kryteria przy 
udzielaniu zamówień publicznych, o ile 
ponowne użycie lub przygotowanie do 
ponownego użycia odpadów jest możliwe. 

5.  

Art. 6 ust. 2 2. Państwa Członkowskie gwarantują, że zgodnie z 
art. 9 i 10 dyrektywy 75/442/EWG właściwe władze 
wydadzą stosowne zezwolenie każdemu zakładowi 
lub przedsiębiorstwu zajmującemu się 
przetwarzaniem. 
 
Odstępstwo od wymogu posiadania zezwolenia 
określonego w art. 11 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
75/442/EWG można stosować do czynności 
odzysku dotyczących WEEE, jeśli przed rejestracją 
właściwe władze przeprowadzają kontrolę mającą 
na celu zagwarantowanie zgodności z art. 4 
dyrektywy 75/442/EWG. 
Kontrola taka powinna objąć sprawdzenie: 
a) rodzaju i ilości odpadów, które mają być 
poddane przetworzeniu; 
b) ogólnych wymogów technicznych, które mają 
być spełnione; 
c) środków ostrożności, które należy 
przedsięwziąć. 
Kontrolę należy przeprowadzać co najmniej raz w 
roku, a Państwa Członkowskie powinny przekazać 
Komisji jej wyniki. 
 

T Art. 92 
Ustawa 
WEEE 
oraz  
 
Dział IV 
Rozdział I 
Art. 41 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
Art. 41 1. Prowadzenie zbierania odpadów i 
prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga 
uzyskania zezwolenia. 

2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy 
odpowiednio ze względu na miejsce zbierania 
lub przetwarzania odpadów. 
3. Organem właściwym jest: 
1) marszałek województwa:  
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, 

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne 
poddawanych odzyskowi w procesie 
odzysku polegającym na wypełnianiu 
terenów niekorzystnie przekształconych, 
jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub 
zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 
10 Mg na dobę lub całkowita pojemność 
wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza 
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niż 25 000 Mg, 
2)  starosta – w pozostałych przypadkach 

             – z zastrzeżeniem ust. 4.  
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. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów, o którym mowa w ust. 5, może być 
wydane, jeżeli wydający je organ byłby 
jednocześnie właściwy do wydania danego 
zezwolenia na zbieranie odpadów i 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
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. 3.  
8. Do wydania zezwolenia na zbieranie i 
przetwarzanie odpadów stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące zezwolenia 
na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów. 
9. Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu 
na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na 
przetwarzanie odpadów rozumie się przez to 
również zezwolenie na zbieranie i 
przetwarzanie odpadów. 
10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie 
stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej.  

6.  Art. 6 ust. 4 4. Państwa Członkowskie gwarantują, że T Art. 92   
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zezwolenie lub rejestracja określona w ust. 2 
obejmuje wszystkie warunki niezbędne do 
zapewnienia zgodności z wymogami ust. 1 i 3 do 
celów osiągnięcia celów odzysku określonych w 
art. 7. 
 

Ustawa 
WEEE 
oraz  
 
Dział IV 
Rozdział I 
Art. 41-48 
 

 
 
 
 
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: 
3) marszałek województwa:  
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, 

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne 
poddawanych odzyskowi w procesie odzysku 
polegającym na wypełnianiu terenów 
niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość 
umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku 
odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę 
lub całkowita pojemność wyrobiska lub 
zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, 
4) starosta – w pozostałych przypadkach 
 – z zastrzeżeniem ust. 4.  

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. Zezwolenie na zbieranie i 
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przetwarzanie odpadów, o którym mowa w 
ust. 5, może być wydane, jeżeli wydający je 
organ byłby jednocześnie właściwy do 
wydania danego zezwolenia na zbieranie 
odpadów i zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów. 

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. 3.  

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

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o 
zezwoleniu na zbieranie odpadów lub 
zezwoleniu na przetwarzanie odpadów 
rozumie się przez to również zezwolenie na 
zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

10. Do zezwolenia na zbieranie 
odpadów i zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 
220, poz. 1447, z późn. zm.1)). 

      
         Art. 42. 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów 

wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 
Wniosek  zawiera: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer 
REGON posiadacza odpadów, o ile posiada;  

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów 
przewidzianych do zbierania; 

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
4) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłodzone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, 
Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902 i Nr 163, poz. 981). 
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magazynowanych 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) przewidywany okres 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; 

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) i numer 
REGON posiadacza odpadów, o ile posiada; 
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów 
przewidzianych do przetwarzania; 
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 oraz rodzaju 
magazynowanych 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 
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uzasadnionych przypadkach – także godzinnej 
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) przewidywany okres 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; 
11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości 
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; 
12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 5 
– 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; 
14) informacje wymagane na podstawie 
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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. 
4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, 
dołącza się decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 
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, o ile jest wymagana. 
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. 6.                    
 
Art. 43. 1. W zezwoleniu na zbieranie odpadów 
określa się: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer 
REGON posiadacza odpadów, o ile posiada; 
2) rodzaje odpadów przewidywanych do 
zbierania; 
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
4) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju 
magazynowanych odpadów; 
5) opis metody lub metod zbierania odpadów; 
6) dodatkowe warunki zbierania odpadów, 
jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w 
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szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba 
zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia 
ludzi lub środowiska; 
7) wymagania wynikające z przepisów 
odrębnych; 
8) czas obowiązywania zezwolenia. 
2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów 
określa się: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer 
REGON posiadacza odpadów, o ile posiada; 
2) rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do 
przetworzenia 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; 
5) miejsce i sposób magazynowania odpadów 
oraz rodzaj magazynowanych 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. 4  
- w przypadku instalacji lub urządzeń do 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych; 
8) informacje wynikające z przepisów 
odrębnych; 
9) czas obowiązywania zezwolenia. 
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3. Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów wydawane jest 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. 

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. 5 nie stosuje się do 
składowiska odpadów. 

 
Art. 44. Zezwolenie na zbieranie odpadów i 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje 
się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 
 
Art. 45. 1.  Z obowiązku uzyskania 
odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów 
lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
zwalnia się:  
1) podmiot prowadzący działalność inną niż 
działalność gospodarcza w zakresie 
gospodarowania odpadami, który zbiera 
odpady opakowaniowe i odpady w postaci 
zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym 
zbieranie leków i opakowań po lekach przez 
apteki, przyjmowanie zużytych artykułów 
konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania 
odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-
wychowawczych, siedzibach urzędów i 
instytucji (nieprofesjonalna działalność w 
zakresie zbierania odpadów); 
2) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną 
niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące 
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odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 28 
ust. 6; 
3) osobę władającą powierzchnią ziemi, na 
której są stosowane komunalne osady 
ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 
ust. 1 pkt 1 – 3;  
4) podmiot obowiązany do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska;  
5) posiadacza odpadów prowadzącego 
działalność w zakresie unieszkodliwiania 
odpadów przez ich składowanie w 
składowiskach podziemnych, który jest 
obowiązany do uzyskania koncesji na 
prowadzenie takiej działalności na podstawie 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze; 
6) posiadacza odpadów obowiązanego do 
uzyskania decyzji zatwierdzającej program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi lub 
zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 
których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. 
o odpadach wydobywczych; 
7) posiadacza odpadów, który wytwarzane 
przez siebie odpady, niebędące odpadami 
niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich 
wytworzenia zgodnie z wymaganiami  
określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 4; 
8) posiadacza odpadów, którzy poddaje 
odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach  wydanych na 
podstawie ust. 4; 
9) władającego nieruchomością, który zbiera 
odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej 
nieruchomości; 
10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane 
przez siebie odpady zbiera w miejscu ich 
wytworzenia. 
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest 
obowiązany posiadać umowę zawartą w 
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formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 
posiadaczem odpadów posiadającym 
zezwolenie na zbieranie odpadów lub 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wymienionych w ust. 1 pkt 1, dotyczącą co 
najmniej nieodpłatnego przyjmowania 
odpadów. 
3. Do czasu wydania przepisów, o których 
mowa w ust. 4, posiadacz odpadów 
wymieniony w ust. 1 pkt 7 i 8, jest obowiązany 
do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów. Z dniem wejścia w życie przepisów 
wydanych na podstawie ust. 4, zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów wygasa w zakresie 
objętym tymi przepisami.  
4. Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska może określić, w drodze 
rozporządzenia, rodzaje i ilość odpadów, jakie 
mogą być objęte zwolnieniem, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 7 i 8, oraz metodę przetwarzania 
odpadów, która ma być zastosowana, a w 
przypadku odpadów niebezpiecznych - także 
szczegółowe warunki zwolnień w zakresie 
odzysku odpadów, kierując się właściwościami 
odpadów oraz potencjalnym zagrożeniem dla 
środowiska w trakcie przetwarzania odpadów. 
5. Wytwórca odpadów, który prowadzi 
zbieranie odpadów lub przetwarzanie 
odpadów, może być zwolniony z obowiązku 
uzyskania odrębnego zezwolenia na 
prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów, z 
zastrzeżeniem ust. 6. 
6. Wytwórca odpadów, o którym mowa w ust. 
5, we wniosku o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów jest obowiązany 
uwzględnić odpowiednio wymagania 
przewidziane dla wniosku o wydanie 
zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku 
o wydanie zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów.  
7.  Właściwy organ, wydając pozwolenie na 
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wytwarzanie odpadów, uwzględnia 
odpowiednio wymagania przewidziane dla 
zezwolenia na zbieranie odpadów lub 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o 
którym mowa w ust. 7, może być wydane, 
jeżeli wydający je organ byłby jednocześnie 
właściwy do wydania danego zezwolenia na 
zbieranie odpadów i zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów. 
9. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o 

który mowa w ust. 7, jest jednocześnie 
odpowiednio zezwoleniem na zbieranie 
odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie 
odpadów. 
10. Jeżeli pozwolenie zintegrowane obejmuje 
zbieranie odpadów lub ich  przetwarzanie, 
przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

 
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, 

zdrowia ludzi lub dla środowiska; 
2) jest niezgodny z planami gospodarki 

odpadami; 
3) jest niezgodny z przepisami prawa 

miejscowego. 
2. Właściwy organ odmawia wydania 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez 
termiczne przekształcenie odpadów lub 
składowanie odpadów, w przypadku gdy 
kierownik spalarni odpadów lub współspalarni 
odpadów albo kierownik składowiska odpadów 
nie posiadają świadectwa stwierdzającego 
kwalifikacje w zakresie gospodarowania 
odpadami odpowiedniego do prowadzonych 
procesów przetwarzania odpadów.  
 
Art. 47. 1. Jeżeli posiadacz odpadów, który 
uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub 
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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. 

2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, 
o którym mowa w ust. 1, mimo wezwania, 
nadal narusza przepisy ustawy lub działa 
niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy 
organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, 
bez odszkodowania. 
3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w 
ust. 1, powoduje zakończenie działalności 
objętej tym zezwoleniem. 
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. 27 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.  
 

Art. 48.  1. Zezwolenie na zbieranie odpadów i 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wygasa:  
1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane;  
2) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem 
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zaprzestał działalności objętej zezwoleniem 
lub  z innych powodów zezwolenie stało się 
bezprzedmiotowe;  
3) na wniosek podmiotu objętego 
zezwoleniem;  
4) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie 
rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w 
terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie 
stało się ostateczne;  
5) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie 
prowadził działalności objętej zezwoleniem 
przez 2 lata.  

2. Właściwy organ stwierdza, w drodze 
decyzji, wygaśnięcie zezwolenia, jeżeli 
zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 
1.  
3. Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie 
zezwolenia nie wydaje się, jeżeli posiadacz 
odpadów uzyska nowe zezwolenie 
obejmujące swoim zakresem przedmiot 
dotychczasowego zezwolenia.  

7.  

Art. 7 ust. 3 3. Państwa Członkowskie zapewniają, że do celów 
obliczania tych celów producenci lub strony trzecie 
działające w ich imieniu rejestrują dane dotyczące 
masy WEEE, ich części składowych, materiałów 
lub substancji w momencie ich wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia) z zakładu 
przetwarzania i/lub wprowadzenie (wejścia) i 
wyprowadzenia (wyjścia) z zakładu odzyskiwania 
lub recyklingu. 
 
Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 14 ust. 2 
Komisja ustanawia szczegółowe zasady 
nadzorowania zgodności, w tym specyfikacje 
materiałów, Państw Członkowskich z celami 
wymienionymi w ust. 2. Komisja przedstawi te 
działania do dnia 13 sierpnia 2004 r. 
 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

Dział V 
Rozdział I 
Art. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do 
prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i 
jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem 
odpadów określonym w przepisach wydanych 
na podstawie art. 4 ust. 3, zwaną dalej 
„ewidencją odpadów”. 
2. Sprzedawca odpadów i pośrednik w 
obrocie odpadami niebędący posiadaczami 
odpadów są obowiązani do prowadzenia na 
bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji 
odpadów niebezpiecznych.  
3. Obowiązek prowadzenia ewidencji 
odpadów nie dotyczy: 
1) wytwórców: 

a) odpadów komunalnych, 
b) odpadów w postaci pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te 
zostały przekazane do przedsiębiorcy 
prowadzącego stację demontażu lub 
przedsiębiorcy prowadzącego punkt 
zbierania pojazdów; 

2) osób fizycznych i jednostek 
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Dział V 
Rozdział II 
Art. 73 ust. 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizacyjnych niebędących 
przedsiębiorcami, które wykorzystują 
odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 
28 ust. 6; 

3) władających powierzchnią ziemi, na której 
komunalne osady ściekowe  są stosowane 
w celach, o których mowa w art. 97 ust. 1 
pkt 1 - 3; 

4) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 
pkt 1; 

5) rodzajów odpadów lub ilości odpadów 
określonych w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 4. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, 
w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub 
ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się 
ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia 
ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich 
ilości odpadów. 
 
 
Roczne sprawozdania o produktach, 
opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z 
nich powstającymi sporządzają: 
1)  producent, importer, dokonujący 

wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i 
dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy 
opakowań, o którym mowa w ustawie z dnia 
11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych; 

2)  eksporter i dokonujący 
wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w 
opakowaniach;  

3) wprowadzający na terytorium kraju produkty 
w opakowaniach i produkty wymienione 
odpowiednio w załącznikach nr 1 i  3 do 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej; 

4) wprowadzający pojazdy, o którym mowa w 
ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
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Dział V 
Rozdział II 
Art. 73  
ust. 2 
pkt 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji; 

5) wprowadzający sprzęt, o którym mowa w 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

6) wprowadzający baterie lub akumulatory, o 
którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

 
 
 
 
5) w zakresie sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego: 
a) informacje o: 

−  ilości i masie sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego wprowadzonego do obrotu na 
terytorium kraju, z podziałem na grupy i 
rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 
do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

− -  masie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego zebranego, poddanego 
przetwarzaniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym, odzyskowi, w tym recyklingowi 
oraz unieszkodliwianiu, 
−  osiągniętych poziomach zbierania, 

odzysku i recyklingu zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 

−  wysokości należnej opłaty produktowej, 
obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych 
grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 
do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w 
przypadku nieosiągnięcia wymaganego 
poziomu zbierania, odzysku lub recyklingu, 

b) wykaz zakładów przetwarzania, z których 
prowadzącymi wprowadzający sprzęt ma 
zawartą umowę, o której mowa w art. 33 
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elektronicznym, zawierający: 
−   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz 

adres jego zamieszkania lub siedziby;  
−   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile  

posiada, 
−   numer REGON,  o ile  posiada, 
−   adresy zakładów przetwarzania, 
−   numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę 

rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 
1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym, z którego powstał 
przyjmowany przez prowadzącego zakład 
przetwarzania zużyty sprzęt, 

−   informację o zdolnościach przetwórczych 
zakładów przetwarzania, 

−   wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z 
prowadzącymi zakłady  przetwarzania, 

c) informacje o wysokości środków 
przeznaczonych na publiczne kampanie   
edukacyjne; 

8.  

Art. 7 ust. 4 4. Stanowiąc na wniosek Komisji, Parlament 
Europejski i Rada ustanowią nowe cele dla 
odzysku i ponownego użycia/recyklingu, włączając, 
jeśli właściwe, ponowne użycie całych urządzeń 
oraz produktów ujętych w kategorii 8 załącznika IA, 
do dnia 31 grudnia 2008 r. Powyższe należy 
wykonać z uwzględnieniem korzyści dla 
środowiska naturalnego wynikających z 
użytkowania urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych, takich jak lepsza wydajność 
zasobów wynikająca z nowych osiągnięć w 
dziedzinie materiałów i technologii. Uwzględnić 
należy również postęp techniczny w dziedzinie 
ponownego użycia, odzysku i recyklingu, 
produktów i materiałów, a także doświadczenie 
zdobyte przez Państwa Członkowskie i przemysł. 

N    

9.  

Art. 7 ust. 5 5. Państwa Członkowskie zachęcają do 
opracowywania nowych technologii odzysku, 
recyklingu i przetwarzania. 
 

T art. 166  
Ustawa POŚ 
 
 
 
Dział II 

 
 
 
 
 
2. Odpady, których powstaniu nie udało się 
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Rozdział II 
Art. 19 
ust. 2 - 7 
 

zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej 
kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. 
3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w 
pierwszej kolejności na przygotowaniu 
odpadów przez ich posiadacza do ponownego 
użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie 
jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub 
nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych – poddaniu innym pr4. 
Przez recykling rozumie się także recykling 
organiczny polegający na obróbce tlenowej, w 
tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej 
odpadów, które ulegają rozkładowi 
biologicznemu w kontrolowanych warunkach 
przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku 
której powstaje materia organiczna lub metan; 
składowanie na składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling organiczny. 
5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie 
było możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 
3, posiadacz odpadów jest obowiązany 
unieszkodliwiać.  
6. Składowane powinny być wyłącznie te 
odpady, których unieszkodliwienie w inny 
sposób było niemożliwe z przyczyn, o których 
mowa w ust. 3. 
7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z 
których uprzednio wysegregowano odpady 
nadające się do odzysku.  
procesom odzysku.  

10.  

Art. 9 ust.1 akapit II 
 

Państwa Członkowskie zapewniają, że do 13 
sierpnia 2005 r., w odniesieniu do WEEE 
pochodzących z produktów wprowadzonych do 
obrotu przez 13 sierpnia 2005 r. (odpady 
historyczne), finansowanie 
kosztów zarządzania przedstawia się w sposób 
określony w akapicie trzecim i czwartym. 

N - -  

11.  

Art. 9 ust. 1 akapit 
IV 

W odniesieniu do pozostałych odpadów 
historycznych finansowanie kosztów zapewniają 
użytkownicy inni niż prywatne gospodarstwa 
domowe. 
 

T Dział II 
Rozdział 9 
Art. 28 
 

1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do 
gospodarowania wytworzonymi przez siebie 
odpadami. 
2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz 

odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami wyłącznie 
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podmiotom, które posiadają: 
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub  
2) koncesję na składowanie odpadów w 

górotworze, w tym w podziemnych 
wyrobiskach górniczych, pozwolenie 
zintegrowane, decyzję zatwierdzającą 
program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych lub zezwolenie na 
odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości – na podstawie 
odrębnych przepisów, lub  

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa 
w art. 50 ust. 1 pkt 5  
 – chyba że działalność taka nie wymaga 
uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

3. Jeżeli wytwórca odpadów lub inny 
posiadacz odpadów przekazuje odpady 
następnemu posiadaczowi odpadów, który 
posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 
2 albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o 
którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, 
odpowiedzialność za gospodarowanie 
odpadami, z chwilą ich przekazania, 
przechodzi na tego następnego posiadacza 
odpadów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 
4. Posiadacza odpadów, który przekazał 
odpady transportującemu odpady nie zwalnia 
się z odpowiedzialności za zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów, do czasu przejęcia 
odpowiedzialności przez następnego 
posiadacza odpadów, który posiada decyzję 
wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada 
wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w 
art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a. 
5. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w 
obrocie odpadami nie przejmują 
odpowiedzialności za gospodarowanie 
odpadami, jeżeli  nie są posiadaczami tych 
odpadów. 
6. Osoba fizyczna i jednostka organizacyjna 
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niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 
odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za 
pomocą takich metod odzysku i w takich 
ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać 
na potrzeby własne, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 8. 
7. Posiadacz odpadów może przekazywać 
osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej 
niebędącym przedsiębiorcami określone 
rodzaje odpadów, do wykorzystania na 
potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych 
metod odzysku, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 8. 
8. Minister właściwy do spraw środowiska, w 
drodze rozporządzenia: 
1) określi listę rodzajów odpadów, które osoba 

fizyczna lub jednostka organizacyjna 
niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 
oraz dopuszczalne metody odzysku, 

2) może określić dla niektórych rodzajów 
odpadów, o których mowa w pkt 1, warunki 
magazynowania odpadów przeznaczonych 
do wykorzystania na własne potrzeby oraz 
dopuszczalne ilości, które te podmioty 
mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku 
lub sposób określenia tych ilości 

– kierując się właściwościami odpadów oraz 
możliwościami ich bezpiecznego 
wykorzystania. 

12.  

Art. 12 ust. 1 akapit  
I 
Informacje oraz 
sprawozdawczość 
 

1. Państwa Członkowskie opracowują rejestr 
producentów oraz gromadzą informacje, w tym 
uzasadnione oszacowania, w sprawie zasad 
obliczania rocznych ilości i kategorii urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych wprowadzonych do 
obrotu, zebranych na wszystkie sposoby, 
ponownie użytych, poddanych recyklingowi i 

T Art.12 
Ustawa 
WEEE 
oraz 
 
DZIAŁ IV 
Rozdział II 

 
 
 
 
 
1. Marszałek województwa prowadzi rejestr 
podmiotów wprowadzających produkty, 

 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 
167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228. 
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odzyskanych na terytoriach Państw Członkowskich 
oraz w sprawie wywozu zebranych odpadów, 
według ich wagi lub, jeśli nie jest to możliwe, 
według ilości. 
 

Art. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami, zwany dalej „rejestrem”. 
2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do 

rejestru na wniosek lub z urzędu.  
3. Wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do 

rejestru z urzędu w przypadku, o którym mowa 
w art. 51 ust. 1 pkt 6, dokonuje marszałek 
województwa, właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. 
4. Wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, 
o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 − 5, 
dokonuje marszałek województwa, właściwy 
ze względu na miejsce wykonywania 
działalności. 
5. Rejestr jest prowadzony w formie 
elektronicznej na informatycznych nośnikach 
danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. 
zm.2)). 
6. Rejestr stanowi integralną część Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami. 
7. Rejestr jest publicznie dostępny, z 

wyłączeniem informacji o: 
1) warunkach umowy, jaką 

wprowadzający sprzęt elektryczny i 
elektroniczny zawarł z organizacją 
odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego; 
2) wysokości wnoszonych opłat 

rejestrowych i rocznych; 
3) rodzaju i wysokości 

zabezpieczenia finansowego, o którym 
mowa w art. 18 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. 
Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz.1497.  
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Art. 50 
ust. 1 
pkt 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do 
rejestru na wniosek: 
3)z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym: 
a) wprowadzających sprzęt i przedsiębiorców 

dokonujących wewnątrzwspólnotowego 
nabycia sprzętu, o którym mowa w art. 3a 
ust. 1 tej ustawy, 

b) zbierających zużyty sprzęt, 
c) prowadzących zakład przetwarzania, 
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, 
e) prowadzących działalność w zakresie 

recyklingu, 
f) prowadzących działalność w zakresie 

innych niż recykling procesów odzysku; 
 

Art. 52. 1. W przypadku podmiotów 
wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr 
zawiera następujące informacje: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz 
adres jego zamieszkania lub siedziby; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile 
posiada, a w przypadku wprowadzających 
baterie lub akumulatory – także europejski 
numer identyfikacji podatkowej, o ile posiada; 
3) numer REGON, o ile posiada; 
4) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z 
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i 
odpadach opakowaniowych w odniesieniu 
do: 

a) producenta, importera,  dokonującego  
wewnątrzwspólnotowego nabycia, 
eksportera i dokonującego 
wewnątrzwspólnotowej dostawy 
opakowań oraz eksportera i dokonującego 
wewnątrzwspólnotowej dostawy 
produktów w opakowaniach: 
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– informację o rodzaju prowadzonej 
działalności, 

− informację o rodzaju wytwarzanych, 
przywożonych z zagranicy oraz     
wywożonych za granicę opakowań, 

b) przedsiębiorcy wprowadzającego na 
terytorium kraju produkty w 
opakowaniach: 

−  informację o sposobie wykonania 
obowiązku zapewnienia odzysku, a w 
szczególności recyklingu odpadów 
opakowaniowych, powstałych z 
opakowań, o których mowa w załączniku 
nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej, 

−  dane organizacji odzysku, która przejęła 
obowiązek zapewnienia odzysku, a w 
szczególności recyklingu odpadów 
opakowaniowych, powstałych z 
opakowań, o których mowa w załączniku 
nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej, o ile została 
zawarta umowa z organizacją odzysku, 

c) przedsiębiorcy wprowadzającego na 
terytorium kraju opony lub przedsiębiorcy 
wprowadzającego na terytorium kraju 
oleje smarowe: 

−  informację o sposobie wykonania 
obowiązku zapewnienia odzysku, a w 
szczególności recyklingu, odpadów 
poużytkowych, powstałych z produktów, o 
których mowa w załączniku nr 3 do 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej, 

−  dane organizacji odzysku, która przejęła 
obowiązek zapewnienia odzysku, a w 
szczególności recyklingu, odpadów 
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poużytkowych, powstałych z produktów, o 
których mowa w załączniku nr 3 do 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej, o ile została 
zawarta umowa z organizacją odzysku, 

d) prowadzącego recykling odpadów 
opakowaniowych lub poużytkowych: 

−  kod i nazwę rodzaju odpadów 
przyjmowanych do recyklingu, 

−  informację o stosowanym  procesie 
recyklingu, 

−  adres miejsca prowadzenia działalności 
w zakresie recyklingu,  

−  informację o decyzjach związanych z 
recyklingiem  odpadów, 

−  informacje o wdrożonym systemie 
jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku, 

e) prowadzącego odzysk odpadów 
opakowaniowych lub poużytkowych: 

−  kod i nazwę rodzaju odpadów 
przyjmowanych do odzysku, 

−  informację o stosowanym  procesie 
odzysku, 

−  adres miejsca prowadzenia działalności 
w zakresie odzysku, 

−  informację o decyzjach związanych z  
odzyskiem, 

−  informacje o wdrożonym systemie 
jakości, systemie zarządzania  
środowiskowego albo o ich braku, 

f) dokonującego eksportu odpadów 
opakowaniowych lub poużytkowych oraz 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 
opakowaniowych lub poużytkowych w 
celu poddania ich odzyskowi i 
recyklingowi: 

−   kod i nazwę rodzajów odpadów 
opakowaniowych lub poużytkowych 
przyjmowanych w celu eksportu lub 
wewnątrzwspólnotowej dostawy, 
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−   informację o decyzjach związanych z 
gospodarką odpadami, 

g) organizacji odzysku: 
−   informację o rodzaju opakowań lub 

produktów, w stosunku do których 
organizacja odzysku zamierza 
przejmować obowiązki zapewnienia 
odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych, 

−   informację o wdrożonym systemie 
jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku; 

5) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 
r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji w odniesieniu do: 

a) wprowadzającego pojazdy: 
−   informację o rodzaju prowadzonej 

działalności, 
−   informację o stacjach demontażu i 

punktach zbierania pojazdów działających 
w ramach sieci, 

b) prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 
–  adres punktu zbierania pojazdów, 
–  informację o decyzjach związanych z 

gospodarką odpadami, 
c) prowadzącego stację demontażu: 
−   adres stacji demontażu, 
−   informacje o stosowanych procesach 

przetwarzania, 
−   informację o decyzjach związanych z 

gospodarką odpadami, 
−   informację o wdrożonym systemie jakości, 

systemie zarządzania środowiskowego albo 
o ich braku, 

d) prowadzącego strzępiarkę: 
−   adres strzępiarki, 
−   informację o decyzjach związanych z 

gospodarką odpadami, 
−   informację o wdrożonym systemie jakości, 

systemie zarządzania środowiskowego albo 
o ich braku; 

6) z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i 
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elektronicznym w odniesieniu do: 
a) wprowadzającego sprzęt albo 

przedsiębiorcy dokonującego 
wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, 
o którym mowa w art. 3a ust.1 tej ustawy: 

–  informację o rodzaju prowadzonej 
działalności, 

−  numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę 
rodzaju sprzętu, określone w załączniku 
nr 1 do tej ustawy, 

−  informację o umowie z organizacją 
odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, o której mowa w art. 57 
ust. 1 tej ustawy, o ile została zawarta, a  
w przypadku wprowadzającego sprzęt 
przeznaczony dla gospodarstw 
domowych, który nie zawarł umowy z 
organizacją odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego – 
informację o masie poszczególnych 
rodzajów sprzętu, określonych 
w załączniku nr 1 do tej ustawy, który 
zamierza wprowadzić w danym roku, 
oraz o formie i wysokości zabezpieczenia 
finansowego, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 tej ustawy, 

b) zbierającego zużyty sprzęt: 
−   numer i nazwę grupy oraz numer i 

nazwę rodzaju sprzętu, określone 
w załączniku nr 1 do tej ustawy, z którego 
powstał zebrany przez niego zużyty 
sprzęt, 

−  adresy miejsc, w których jest zbierany 
zużyty sprzęt, 

−   informację o decyzjach związanych z 
gospodarką odpadami,  

c) prowadzącego zakład przetwarzania: 
−   numer i nazwę grupy oraz numer i 

nazwę rodzaju sprzętu, określone w 
załączniku nr 1 do tej ustawy, z którego 
powstał przyjmowany przez niego zużyty 
sprzęt, 

−   adres zakładu przetwarzania, 
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−   informację o rocznej mocy przerobowej 
zakładu przetwarzania, 

−   informację o zbieranym zużytym 
sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których 
jest zbierany zużyty sprzęt, 

−   informację o decyzjach związanych z 
gospodarką odpadami, 

−   informację o wdrożonym systemie 
jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku, 

d) prowadzącego działalność w zakresie 
recyklingu: 

−   kod i nazwę rodzaju przyjmowanych 
odpadów, 

−   informację o stosowanym procesie 
recyklingu, 

−   informację o rocznej mocy przerobowej 
instalacji służącej do recyklingu, 

−   adres miejsca prowadzenia działalności 
w zakresie recyklingu, 

−   informację o decyzjach związanych z 
recyklingiem odpadów, 

−   informację o wdrożonym systemie 
jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku, 

e) prowadzącego działalność w zakresie 
innych niż recykling procesów odzysku: 

−   kod i nazwę rodzajów przyjmowanych 
odpadów, 

−   informację o stosowanym procesie 
odzysku, 

−   informację o rocznej mocy przerobowej 
instalacji służącej do odzysku, 

−   adres miejsca prowadzenia działalności 
w zakresie odzysku, 

−   informację o decyzjach związanych z 
odzyskiem odpadów, 

−   informację o wdrożonym systemie 
jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku,  

f) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego: 

−  wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi 
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organizacja zawarła umowy, o których 
mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, 
zawierający firmy przedsiębiorców oraz 
oznaczenia ich siedzib i numery 
rejestrowe, 

−   zaświadczenie wydane przez bank 
prowadzący rachunek organizacji odzysku 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego o 
wpłacie kwoty równej wysokości kapitału 
zakładowego organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego na 
pokrycie tego kapitału; 

7) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 
r. o bateriach i akumulatorach w 
odniesieniu do: 

a) wprowadzającego baterie lub 
akumulatory: 

−   informację o rodzaju i marce 
wprowadzanych baterii i akumulatorów, 

−   informację o sposobie realizowania 
obowiązków wynikających z   ustawy, a w 
przypadku realizacji obowiązków za 
pośrednictwem innego podmiotu – dane 
tego podmiotu, 

b) prowadzącego zakład przetwarzania 
zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów: 

−   informację o rodzajach przetwarzanych 
baterii i akumulatorów oraz o 
prowadzonych procesach przetwarzania i 
recyklingu, 

−   informację o decyzjach związanych z 
gospodarką odpadami, 

−   informację o rocznej mocy przerobowej 
zakładu przetwarzania, 

−   informację o wdrożonym systemie 
jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku; 

8) z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu 
do: 

a) transportującego odpady – kod i nazwę 
rodzajów transportowanych odpadów, 

b) sprzedawcy odpadów – kod i nazwę 
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rodzajów nabywanych i zbywanych 
odpadów, 

c) pośrednika w obrocie odpadami – kod i 
nazwę rodzajów odpadów będących 
przedmiotem obrotu, 

d) posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 
50 ust. 1 pkt 5 lit. a: 

−  kod i nazwę rodzajów przetwarzanych 
odpadów,  

−  informację o przyczynie zwolnienia z 
obowiązku uzyskania zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów. 

2. W przypadku podmiotów wpisanych do 
rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące 
informacje: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz 

adres jego zamieszkania lub siedziby; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile 

posiada; 
3) numer REGON, o ile posiada; 
4) odpowiednio informację o decyzjach 
związanych z gospodarką odpadami, a także 
decyzji zatwierdzającej program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi, 
zezwoleniu na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 
których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. 
o odpadach wydobywczych, koncesji na 
składowanie odpadów w górotworze, w tym w 
podziemnych wyrobiskach górniczych, o której 
mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – 
Prawo geologiczne i górnicze lub zezwoleniu 
na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w 
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
5) informacje o rocznej mocy przerobowej 
instalacji lub urządzenia;  
6) informacje o wdrożonym systemie jakości, 
systemie zarządzania środowiskowego albo o 
ich braku. 

3. W przypadku gdy marszałek 
województwa nie dysponuje informacjami, o 
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Dział VI 
Art. 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa 
podmiot do przekazania tych informacji. 
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który 
wdrożył system jakości lub system 
zarządzania środowiskowego, niezwłocznie 
informuje o tym fakcie marszałka 
województwa. 
5. Przez decyzje związane z gospodarką 
odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału 
rozumie się: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów; 
2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 
3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 
4) pozwolenie zintegrowane. 

 
Art. 79. 1. Tworzy się Bazę danych o 
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami, zwaną dalej „BDO”. 
2. W BDO gromadzi się informacje o: 
1) wprowadzanych na terytorium kraju 

opakowaniach, produktach w opakowaniach, 
w podziale na poszczególne rodzaje 
opakowań, oraz odpadach z nich 
powstających; 

2) wprowadzanych na terytorium kraju olejach 
smarowych, oponach oraz o odpadach z nich 
powstających; 

3) wprowadzanych pojazdach, zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
bateriach i akumulatorach, oraz o odpadach 
z nich powstających; 

4) osiągniętych poziomach: 
a) odzysku i recyklingu odpadów powstałych z 

opakowań i produktów, o których mowa w pkt 
1 i 2, 

b) odzysku i recyklingu pojazdów, 
c) zbierania, odzysku i recyklingu zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
d) zbierania zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów; 
5) rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów 

oraz ich wytwórcach; 
6) ilości i jakości komunalnych osadów 
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ściekowych, ich wytwórcach, miejscach 
zastosowania i podmiotach władających 
powierzchnią ziemi, na której te osady 
zostały zastosowane; 

7) rodzaju i ilości odpadów poddanych 
przetwarzaniu i zastosowanych procesach 
przetwarzania; 

8) decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z 
uwzględnieniem pozwoleń na wytwarzanie 
odpadów i pozwoleń zintegrowanych, decyzji 
zatwierdzających program gospodarowania 
odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych; 

9) innych niż wymienione w pkt 8 decyzjach 
wydawanych na podstawie niniejszej ustawy; 

10) transgranicznym przemieszczaniu odpadów, 
w tym odpadów opakowaniowych, zużytych 
baterii i zużytych akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

11) wpływach z opłat produktowych wraz z 
odsetkami, z podziałem na poszczególne 
rodzaje opakowań i produktów oraz opłat 
depozytowych i recyklingowych, a także 
podmiotach, które te opłaty uiściły; 

12) przepływie środków finansowych z opłat 
produktowych, recyklingowych i 
depozytowych  

13) składowiskach odpadów, z podziałem na 
składowiska w fazie eksploatacyjnej i 
poeksploatacyjnej, w tym informacje o 
zamkniętych składowiskach odpadów w 
trakcie monitoringu, zamkniętych 
składowiskach odpadów, dla których został 
zakończony monitoring, z podaniem 
współrzędnych położenia oraz rodzajów 
składowanych odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem składowisk odpadów, na 
których są składowane odpady zawierające 
azbest lub wydzielonych części  na terenie 
składowisk zaliczonych do składowisk innych 
niż niebezpieczne i obojętne, 
przeznaczonych do składowania wyłącznie 
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odpadów zawierających azbest; 
14) poszczególnych rodzajach instalacji do 

zagospodarowania odpadów wraz z 
podaniem ich położenia, mocy przerobowych 
i rodzaju stosowanej technologii oraz ilości i 
rodzajów odpadów przetwarzanych w tych 
instalacjach; 

15) prowadzących działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych wraz z 
informacjami o ilości odebranych odpadów 
komunalnych, z podziałem na odbierane 
selektywnie i zmieszane, z wyodrębnieniem 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji.  

16) gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 
zakresie objętym rocznym sprawozdaniem z 
realizacji zadań, o których mowa w art. 9s i 
9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 
3. BDO zawiera także informacje objęte 
rejestrem.   
4. W BDO gromadzi się również 
informacje niezbędne do realizacji 
obowiązków, o których mowa w art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 
25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk 
odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 09.12.2002, 
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 15, t. 7, str. 257). 

Art. 80. 1. Marszałek województwa 

1) prowadzi i aktualizuje  BDO, w tym  
rejestr; 

2) zbiera, przetwarza, przechowuje i 
archiwizuje dane i informacje gromadzone 
w BDO; 

3) zapewnia bezpieczeństwo danych i 
informacji zbieranych i przetwarzanych 
oraz dokumentów, które otrzymał w 
związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
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Art. 80.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 81.1 

1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm3)) 

 
Art. 81. 1. Administratorem BDO jest minister 
właściwy do spraw środowiska lub wyznaczony 
przez niego podmiot. 

13.  

Art. 12 ust. 2 akapit  
I 

2. Bez uszczerbku dla wymogów ust. 1 Państwa 
Członkowskie co trzy lata przesyłają Komisji 
sprawozdanie w sprawie wykonywania niniejszej 
dyrektywy. Sprawozdanie przygotowuje się na 
podstawie kwestionariusza bądź planu 
sporządzonego przez Komisję stosownie do 
procedury ustanowionej w art. 6 dyrektywy Rady 
91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. 
normalizującej i racjonalizującej sprawozdania 
dotyczące wykonywania niektórych dyrektyw 
odnoszących się do środowiska [19]. 
Kwestionariusz lub plan przesyła się Państwom 
Członkowskim na sześć miesięcy przed 
rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się 
sprawozdanie. Sprawozdanie dla Komisji 
sporządza się w terminie dziewięciu miesięcy od 
końca trzyletniego okresu, do którego się odnosi. 
Pierwsze sprawozdanie trzyletnie będzie 
obejmować okres od 2004 do 2006 r. 

N    

14.  

Art. 12 ust. 2 akapit 
II 

Komisja publikuje sprawozdanie dotyczące 
wykonania niniejszej dyrektywy w terminie 
dziewięciu miesięcy od otrzymania sprawozdań od 
Państw Członkowskich. 

N    

15.  

Art. 13 
Dostosowanie do 
postępu naukowo-
technicznego 
 

Wszelkie zmiany niezbędne do celów 
dostosowania art. 7 ust. 3 załącznika IB (w 
szczególności do celów możliwości dodania opraw 
oświetleniowych wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych, żarówek żarnikowych 
oraz produktów fotowoltaicznych, np. płytek ogniw 

N    
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słonecznych), załącznika II (w szczególności 
uwzględniając nowe osiągnięcia techniczne w 
dziedzinie przetwarzania WEEE), oraz załącznika 
III i IV do postępu naukowo-technicznego 
wprowadza się stosowanie do procedury 
określonej w art. 14 ust. 2. 
Przed wprowadzeniem zmian do załączników 
Komisja, zasięga, między innymi, opinii 
producentów urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych, podmiotów gospodarczych 
zajmujących się recyklingiem, przetwarzaniem 
oraz organizacji zajmujących się ochroną 
środowiska naturalnego, a także związków 
pracowniczych i konsumenckich. 

16.  
Artykuł 14 ust. 1 
Komitet 

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet 
ustanowiony zgodnie z przepisami art. 18 
dyrektywy 75/442/EWG. 

N    

17.  

Artykuł 14 ust. 2 2. W przypadku odwołań do niniejszego ustępu 
stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z 
uwzględnieniem jej art. 8. 
Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 

N    

18.  Artykuł 14 ust. 3 3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. N    

19.  

Artykuł 17 ust. 1 
Transpozycja 
 

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, 
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do 
dnia 13 sierpnia 2004 r., i niezwłocznie 
powiadamiają o tym Komisję. 
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie 
zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub 
odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej 
publikacji. Metody dokonywania takiego 
odniesienia ustanawiają Państwa Członkowskie. 

N    

20.  

Artykuł 17 ust. 2 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji 
teksty przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych, przyjętych w dziedzinach 
objętych niniejszą dyrektywą. 

N    

21.  

Artykuł 17 ust. 3 3. Pod warunkiem osiągnięcia celów wymienionych 
w niniejszej dyrektywie Państwa Członkowskie 
mogą transponować przepisy określone w art. 6 
ust. 6, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 na mocy umów 

N    
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zawieranych między właściwymi władzami a 
zainteresowanymi sektorami gospodarczymi. 
Umowy takie muszą spełniać następujące wymogi: 
a) umowy podlegają wykonaniu; 
b) w umowach określa się cele, wraz z podaniem 
ostatecznych terminów ich realizacji; 
c) umowy publikuje się w krajowych dziennikach 
urzędowych lub w dokumentach krajowych, które 
są w równym stopniu dostępne dla opinii publicznej 
i przekazane Komisji; 
d) wyniki osiągane w ramach tych umów są 
regularnie nadzorowane, a odpowiednie 
sprawozdania przesyłane do właściwych władz i do 
Komisji oraz podane do publicznej wiadomości na 
warunkach podanych w umowie; 
e) właściwe władze gwarantują, że zbadano 
postęp osiągnięty w ramach umowy; 
f) w przypadku niedopełnienia umowy Państwa 
Członkowskie muszą zastosować odpowiednie 
przepisy niniejszej dyrektywy, na drodze środków 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych. 

22.  

Artykuł 17 ust. 4 4. a) Grecja i Irlandia, które z uwagi na: 
- ogólny niedostatek infrastruktury recyklingu, 
- uwarunkowania geograficzne, takie jak duża 
liczba wysp oraz występowanie obszarów 
wiejskich i górskich, 
- niską gęstość zaludnienia, oraz 
- niski poziomu użycia EEE, 
nie są w stanie osiągnąć celu zbiórki 
wymienionego w art. 5 ust. 5 akapit pierwszy lub 
celów odzysku wymienionych w art. 7 ust. 2 oraz 
które, na mocy art. 5 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 
Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w 
sprawie składowania odpadów [20] mogą składać 
wniosek o przedłużenie nieprzekraczalnego 
terminu podanego w tym artykule, 
mogą przedłużyć terminy określone w art. 5 ust. 5 i 
art. 7 ust. 2 niniejszej dyrektywy do 24 miesięcy. 
Te Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję 
o swojej decyzji najpóźniej z chwilą transpozycji 
niniejszej dyrektywy. 
b) Komisja informuje o tych decyzjach pozostałe 

N    
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Państwa Członkowskie i Parlament Europejski. 

23.  

Artykuł 17 ust. 5 5. W terminie pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 
podstawie doświadczenia zdobytego w zakresie 
stosowania niniejszej dyrektywy, w szczególności 
w odniesieniu do zbiórki selektywnej, 
przetwarzania, odzysku i systemów finansowania. 
Co więcej, sprawozdanie opiera się na 
osiągnięciach technologicznych, zdobytym 
doświadczeniu, wymaganiach w dziedzinie 
środowiska naturalnego oraz funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego. Tam, gdzie jest to właściwe, 
sprawozdaniu towarzyszą wnioski o rewizję 
właściwych przepisów niniejszej dyrektywy. 

N    

24.  
Artykuł 18 
Wejście w życie 
 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

N    

25.  
Artykuł 19 
Skierowanie 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw 
Członkowskich. 

N    

 
O b j a ś n i e n i a: 
* Przepisy dyrektywy zostały transponowane: 
a) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) (Ustawa WEEE); 
b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) (ustawa POŚ); 
c) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) (ustawa UCIPG); 
d) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.) (ustawa PA); 
e) Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859) (ustawa MPO); 
f) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631) (ustawa EMAS). 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 

TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o odpadach 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANY
CH AKTÓW PRAWNYCH 

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

31.1.2007, str. 1, z późn. zm.) 

 
Uwaga: Projekt ustawy dokonuje częściowej transpozycji dyrektywy 2002/96/WE, t.j. w takim zakresie, który dotychczas był transponowany 

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) 
 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Jedn. 
red. Treść przepisu UE 

Koniecznoś
ć wdrożenia 

T/N 

Jedn. red.* Treść przepisu/ów projektu ustawy 

Uzasadnienie 
uwzględnienia 

w projekcie 
przepisów 

poza 
minimalne 

wymogi 
prawa UE 

Art. 3 
ust. 1 pkt 
1  

„odpady” mają znaczenie określone w art. 1 lit. a) 
dyrektywy 75/422/EWG; 

 Art. 3 ust. 1 
pkt 6 (OU) 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
 
6) odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, 
których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których 
pozbycia się jest obowiązany;  

 

Art. 3 
ust. 1 pkt 
2 

„odpady niebezpieczne” mają znaczenie określone 
w art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 
12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych1; 

 Art. 3 ust. 4 
(OU) 

4. Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej 
jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości 
powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi określa 
załącznik nr 3 do ustawy.  
 

 

Art. 3 „odpady obojętne” oznaczają odpady, które nie  Art. 3 ust. 1 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  

                                                            
1  Dz. U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 94/31/WE (Dz. U. L 168 z 2.7.1994, str. 28). 
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ust. 1 pkt 
3 

ulegają jakimkolwiek istotnym przemianom 
fizycznym, chemicznym lub biologicznym. 
Odpady obojętne są nierozpuszczalne, niepalne, nie 
wchodzą w inny sposób w reakcje fizyczne lub 
chemiczne, nie ulegają biodegradacji, nie wpływają 
niekorzystnie na inną materię, z którą wchodzą w 
kontakt w sposób, który mógłby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska lub zaszkodzić 
zdrowiu ludzkiemu. Całkowita zdolność do 
wymywania oraz zawartość substancji 
zanieczyszczających w odpadach oraz 
ekotoksyczność odcieku muszą być nieznaczne, a 
w szczególności nie mogą one stanowić zagrożenia 
dla jakości wód powierzchniowych lub 
podziemnych; 

pkt 9 (OU)  
9) odpadach obojętnych – rozumie się przez to odpady, które nie 
ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla życia, lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i 
nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; 
ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do 
ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko 
odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia 
dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i 
ziemi;  
 

Art. 3 
ust. 1 pkt 
15 

„obiekt unieszkodliwiania odpadów” oznacza teren 
przeznaczony do gromadzenia lub składowania 
odpadów wydobywczych, zarówno w formie stałej, 
jak i ciekłej, lub w roztworze lub zawiesinie, przez 
następujące okresy:  
− bezterminowo dla obiektów 
unieszkodliwiania odpadów kategorii A i obiektów 
unieszkodliwiania odpadów określonych jako 
niebezpieczne w planie gospodarowania odpadami; 
− na okres ponad sześciu miesięcy dla 
obiektów unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, wytworzonych niespodziewanie; 
− na okres ponad jednego roku dla obiektów 
unieszkodliwiania odpadów innych niż odpady 
niebezpieczne i obojętne; 
− na okres ponad trzech lat w przypadku 
obiektów unieszkodliwiania odpadów 
niezanieczyszczonej gleby, odpadów innych niż 
niebezpieczne wytworzonych w czasie prac 
poszukiwawczych, odpadów pochodzących z 
wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i 
odpadów obojętnych.  
 

 Art. 3 ust. 1 
pkt 5 (OW) 
Art. 7 ust. 1 
– 5 (OW) 

Art. 102 ust. 
1 pkt 3 (OU) 

1. Odpady składuje się: 
 
3) w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o którym 
mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.  
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Art. 3 
ust. 1 pkt 
24 
 

„operator” oznacza osobę fizyczną lub prawną 
odpowiedzialną za gospodarowanie odpadami 
wydobywczymi zgodnie z prawem krajowym 
Państwa Członkowskiego, w którym 
gospodarowanie odpadami ma miejsce, w tym za 
tymczasowe magazynowanie odpadów 
wydobywczych, jak również za fazę eksploatacyjną 
i poeksploatacyjną; 

 Art. 3 ust. 1 
pkt 19 (OU) 

 

(pojęcie tożsame w obowiązującym polskim systemie prawa z 
pojęciem „posiadacza odpadów”) 
 
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
 
19) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów 
lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów; 
domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 
odpadów znajdujących się na nieruchomości;  

 

Art. 3 
ust. 1 pkt 
25 
 

„posiadacz odpadów” oznacza wytwarzającego 
odpady wydobywcze lub osobę fizyczną lub 
prawną, która jest w ich posiadaniu; 

 Art. 3 ust. 1 
pkt. 19 (OU) 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
 
19) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów 
lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów; 
domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 
odpadów znajdujących się na nieruchomości;  

 

Art. 3 
ust. 1 pkt 
26 
 

„osoba kompetentna” oznacza osobę fizyczną, 
która posiada wiedzę techniczną i doświadczenie 
zgodnie z prawem krajowym Państwa 
Członkowskiego, w którym osoba ta prowadzi 
działalność, w celu wykonywania obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy; 

 Art. 22 
(OW) 

Art. 163 
(OU) 

163. Kierownikiem spalarni odpadów, współspalarni odpadów, 
składowiska odpadów, a także osobą zarządzającą obiektem 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych może być wyłącznie 
osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych 
procesów przetwarzania odpadów. 

 

Art. 10 
ust. 2 
 

Dyrektywa 1999/31/WE ma nadal zastosowanie w 
stosunku do odpadów innych niż odpady 
wydobywcze stosowane do wypełniania wyrobisk 
poeksploatacyjnych, tam gdzie to odpowiednie. 

 Art. 30 ust. 
5 (OU) 

5. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze 
rozporządzenia, rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w 
procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 wymienionych w załączniku 
nr 1 do ustawy, poza instalacjami i urządzeniami, uwzględniając 
właściwości tych odpadów oraz możliwość bezpiecznego dla 
środowiska i zdrowia ludzi wykorzystania tych odpadów.  

 

 
O b j a ś n i e n i a: 

* Przepisy dyrektywy zostały transponowane: 
a) ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (OW) 
b) projekt ustawy o odpadach (dyrektywa 2008/98/WE) (OU) 
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TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o odpadach 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANY
CH AKTÓW PRAWNYCH 

dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych  
baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG1 (Dz.Urz. UE L 266 z 26.9.2006, str. 1) 

 
Uwaga: Projekt ustawy dokonuje częściowej transpozycji dyrektywy 2006/66/WE, t.j. w takim zakresie, który dotychczas był transponowany przepisami ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) 
 

Jedn. red. Treść przepisu UE 

Koniecz
ność 

wdrożen
ia 

T/N 

Jedn. 
red. Treść przepisu/ów projektu 

Uzasadnienie uwzględnienia w 
projekcie przepisów poza minimalne 

wymogi prawa UE 

Art. 3 pkt 8 recykling - oznacza powtórne przetwarzanie 
odpadów w procesie produkcyjnym w ich 
pierwotnym celu lub w innych celach, z 
wyjątkiem odzysku energii; 

T Art. 3 ust. 
1 pkt  23 
projektu 
ustawy o 
odpadach 
 

recyklingu – rozumie się przez to odzysk, w ramach 
którego odpady są ponownie przetwarzane w 
produkty, materiały lub substancje wykorzystywane 
w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to 
ponowne przetwarzanie materiału organicznego 
(recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku 
energii i ponownego przetwarzania na materiały, 
które mają być wykorzystane jako paliwa lub do 
celów wypełniania wyrobisk 

 

Art. 3 pkt 9 unieszkodliwianie - oznacza każde z możliwych 
do zastosowania działań przewidzianych w 
załączniku IIA do dyrektywy 2006/12/WE; 

T Art. 3 ust. 
1 pkt 30 
projektu 
ustawy o 
odpadach 
 

unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to 
proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym 
skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub 
energii; 
 

 

                                                 
1 Dyrektywa Rady z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. U. L 78 z 26.3.1991, str. 38-41). 
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Art. 49 
ust. 1 
projektu 
ustawy o 
odpadach 

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany 
dalej „rejestrem”. 
 
 
 
 

Art. 17  
Rejestracja 

Państwa Członkowskie zapewniają, aby każdy 
producent był zarejestrowany. Do rejestracji 
stosuje się te same wymogi proceduralne we 
wszystkich Państwach Członkowskich. Takie 
wymogi dotyczące rejestracji ustala się zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 2. 

T 

Art. 50 
ust. 1 pkt 
4projektu 
ustawy o 
odpadach 

Art. 50. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu 
do rejestru na wniosek: 
4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
bateriach i akumulatorach: 
a) wprowadzających baterie lub akumulatory, 
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów; 
 

 

Art. 22 ust. 1 
Krajowe 
sprawozdanie 
z wykonania 

Co trzy lata Państwa Członkowskie przesyłają 
Komisji sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszej dyrektywy. Jednakże pierwsze 
sprawozdanie obejmuje okres do dnia 26 
września 2012 r.  

N Art. 73 
ust. 1 pkt 
6 projektu 
ustawy o 
odpadach 

Art. 73. 1. Roczne sprawozdania o produktach, 
opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 
powstającymi sporządzają: 
6) wprowadzający baterie lub akumulatory, o 

którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

 
 
 

 

 



 
 

TABELA ZBIEŻNOŚCI  
 

TYTUŁ PROJEKTU 
 

Projekt ustawy o odpadach  
 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 
AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANY
CH AKTÓW PRAWNYCH 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3) 

 

 
 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Jedn. red. Treść przepisu UE 

Koniecz
ność 

wdroże
nia 
T/N 

Jedn. red. Treść przepisu/ów projektu 

Uzasadnienie 
uwzględnienia 

w projekcie 
przepisów poza 

minimalne 
wymogi prawa 

UE 

ROZDZIAŁ I  
PRZEDMIOT, 
ZAKRES I 
DEFINICJE  
Art. 1  
Przedmiot i zakres 
zastosowania 

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące ochronie środowiska i zdrowia 
ludzkiego poprzez zapobieganie i 
zmniejszanie negatywnego wpływu 
wynikającego z wytwarzania odpadów i 
gospodarowania nimi oraz przez 
zmniejszenie ogólnych skutków 
użytkowania zasobów i poprawę 
efektywności takiego użytkowania. 

T Art. 1 Art. 1. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez 
zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania odpadów i 
gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i 
poprawę efektywności takiego użytkowania. 
 

 

Art. 2  
Wyłączenia z 
zakresu 
zastosowania  

ust. 1 

1. Z zakresu zastosowania niniejszej 
dyrektywy są wyłączone: 
a) wyziewy gazowe emitowane do 

atmosfery; 
b) grunt (w miejscu), w tym 

niewydobyta zanieczyszczona 
gleba i budynki trwale związane 
z gruntem; 

c) niezanieczyszczona gleba i inny 
materiał występujący w stanie 

T Art. 2 ust. 1 Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
1) gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery; 
2) gruntu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby i 

budynków trwale związanych z gruntem; 
3) niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie 

naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, jeżeli jest pewne, 
że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie 
naturalnym na terenie, na którym został wydobyty; 

4) odpadów promieniotwórczych;  
5) wycofanych z użytku materiałów wybuchowych; 
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naturalnym, wydobyty w trakcie 
prac budowlanych, jeżeli jest 
pewne, że materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów 
budowlanych w stanie 
naturalnym w miejscu, w którym 
został wydobyty; 

d) odpady promieniotwórcze; 
e) wycofane z użytku materiały 

wybuchowe; 
f)         odchody, jeżeli nie są objęte ust. 

2 lit. b), słoma i inne naturalne 
niebędące niebezpiecznymi 
substancje pochodzące z 
produkcji rolniczej lub leśnej, 
które są wykorzystywane w 
rolnictwie, leśnictwie lub do 
produkcji energii z takiej 
biomasy za pomocą procesów 
lub metod, które nie są 
szkodliwe dla środowiska ani nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego; 

6) biomasy w postaci: 
a) odchodów, podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 
2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) 
nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, 
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009”, 

b) słomy, 
c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji 

pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej 
– wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z 
takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe 
dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi; 

7) osadów przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych w celu 
związanym z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, 
zarządzaniem wodami lub urządzeniami wodnymi lub ochroną przed 
powodzią bądź ograniczaniem skutków powodzi i susz, rekultywacją, 
refulacją, pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jeżeli zostanie 
wykazane, że osady te nie są niebezpieczne; 

8) ścieków; 
9) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów 

przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z 
wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na 
składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do 
wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009; 

10) zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w 
tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób 
epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1069/2009; 

11) mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z 
wydobywaniem kopalin ze złóż, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin 
ze złóż lub plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzony decyzją, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), lub miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają 
warunki i sposób ich zagospodarowania. 

Art. 2 
ust. 2 

2. Wyłącza się spod stosowania 
niniejszej dyrektywy, w zakresie, w 
jakim zostały objęte innymi przepisami 
wspólnotowymi: 
a) ścieki; 
b) produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego, w tym produkty 
przetworzone objęte 
rozporządzeniem (WE) nr 

T Art. 2 ust. 1 Jak wyżej  
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1774/2002, z wyjątkiem tych, 
które są przewidziane do 
przekształcenia termicznego, 
składowania na składowisku lub 
do wykorzystania w zakładzie 
produkującym biogaz lub w 
kompostowni; 

c) zwłoki zwierząt, które poniosły 
śmierć w inny sposób niż przez 
ubój, w tym zwierząt 
uśmierconych w celu 
wyeliminowania chorób 
epizootycznych, i które są 
unieszkodliwiane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 
1774/2002; 

d) odpady powstałe w wyniku 
poszukiwania, wydobywania, 
przetwarzania i składowania 
zasobów mineralnych oraz z 
działalności odkrywkowej objęte 
dyrektywą 2006/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. w 
sprawie gospodarowania 
odpadami pochodzącymi z 
przemysłu wydobywczego(23). 

Art. 2 
ust. 3 

3. Bez uszczerbku dla zobowiązań 
wynikających z innych odpowiednich 
przepisów wspólnotowych, osady 
przemieszczane w obrębie wód 
powierzchniowych w celu związanym z 
gospodarowaniem wodami i drogami 
wodnymi lub zapobieganiem 
powodziom, bądź ograniczaniem 
skutków powodzi i susz lub 
rekultywacją ziemi są wyłączone z 
zakresu zastosowania niniejszej 
dyrektywy, jeżeli zostanie wykazane, że 
osady te nie są niebezpieczne. 

T Art. 2 ust. 1 
pkt 7 

7) osadów przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych w celu związanym z 
gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarządzaniem wodami lub urządzeniami 
wodnymi lub ochroną przed powodzią bądź ograniczaniem skutków powodzi i susz, 
rekultywacją, refulacją, pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jeżeli zostanie wykazane, że 
osady te nie są niebezpieczne 
 

 

Art. 2 
ust. 4 

4. Szczegółowe przepisy dotyczące 
konkretnych przypadków lub 
uzupełniające przepisy niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do 
gospodarowania poszczególnymi 
kategoriami odpadów mogą zostać 
ustanowione odrębnymi dyrektywami. 

N -   
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Art. 3 
Definicje pkt. 1 

"odpady" oznaczają każdą substancję 
lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub 
do których pozbycia został 
zobowiązany; 

T Art. 3 ust. 1 
pkt 6 

odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa 
się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia się jest obowiązany; 

 

Art. 3 
pkt. 2 

"odpady niebezpieczne" oznaczają 
odpady wykazujące co najmniej jedną 
spośród właściwości niebezpiecznych 
wymienionych w załączniku III 

T Art. 3 ust. 4 Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości 
niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi określa 
załącznik nr 3 do ustawy. 

 

Art. 3 
pkt. 3 

"oleje odpadowe" oznaczają wszelkie 
mineralne lub syntetyczne oleje 
smarowe lub przemysłowe, które 
przestały się nadawać do użytku, do 
jakiego były pierwotnie przeznaczone, 
takie jak zużyte oleje z silników 
spalinowych i oleje przekładniowe, oleje 
smarowe, oleje turbinowe oraz oleje 
hydrauliczne; 

T Art. 3 ust. 1 
pkt 16 

olejach odpadowych – rozumie się przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe 
lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie 
przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje 
smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne  

 

Art. 3 
pkt. 4 

"bioodpady" oznaczają ulegające 
biodegradacji odpady ogrodowe i 
parkowe, odpady spożywcze i 
kuchenne z gospodarstw domowych, 
restauracji, placówek zbiorowego 
żywienia i handlu detalicznego i 
porównywalne odpady z zakładów 
przetwórstwa spożywczego; 

T Art. 3 ust. 1 
pkt 1 

bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, 
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego 
żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność 

 

Art. 3 
pkt. 5 

"wytwórca odpadów" oznacza dowolny 
podmiot, którego działalność prowadzi 
do powstawania odpadów (pierwotny 
wytwórca odpadów) lub dowolny 
podmiot zajmujący się przetwarzaniem 
wstępnym, mieszaniem lub innymi 
procesami prowadzącymi do zmiany 
charakteru lub składu tych odpadów; 

T Art. 3 ust. 1 
pkt 32 

wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie 
powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto 
przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru 
lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w 
zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 
sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o 
świadczenie usługi stanowi inaczej; 

 

Art. 3 
pkt. 6 

"posiadacz odpadów" oznacza 
wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną 
lub prawną będącą w posiadaniu tych 
odpadów; 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 19 

posiadaczu odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę 
prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będące w 
posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 
odpadów znajdujących się na nieruchomości; 

 

Art. 3 
pkt. 7 

"dealer" oznacza jakikolwiek podmiot 
występujący w roli zleceniodawcy w 
transakcji zakupu, a następnie 
sprzedaży odpadów, w tym oznacza 
również dealerów, którzy nie obejmują 
odpadów fizycznie w posiadanie; 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 27 

sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa 
odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w 
posiadanie  

 

Art. 3 
pkt. 8 

"broker" oznacza jakikolwiek podmiot 
organizujący odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów w imieniu 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 20 

pośredniku w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego kto organizuje przetwarzanie 
odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów 
fizycznie w posiadanie;  
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innych stron, w tym oznacza również 
brokerów, którzy nie obejmują odpadów 
fizycznie w posiadanie; 

Art. 3 
pkt. 9 

"gospodarowanie odpadami" oznacza 
zbieranie, transport, odzysk oraz 
unieszkodliwianie odpadów, łącznie z 
nadzorem nad tego rodzaju działaniami, 
jak również późniejsze postępowanie z 
miejscami unieszkodliwiania odpadów 
wraz z działaniami wykonywanymi w 
charakterze dealera lub brokera; 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 2 

gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie 
odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze 
postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów, oraz działania wykonywane w 
charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami 

 

Art. 3 
pkt. 10 

"zbieranie" oznacza gromadzenie 
odpadów, w tym również wstępne 
sortowanie i wstępne magazynowanie 
odpadów do celów ich transportu do 
zakładu przetwarzania; 
 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 34 
 pkt 5 

zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do 
miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie polegające na takim sortowaniu, które nie 
prowadzi do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i nie powoduje zmiany 
klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b. 

mag   azynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:  
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, 
b) tymczasowe magazynowanie odpadów u prowadzącego zbieranie odpadów, 
c) magazynowanie odpadów u prowadzącego przetwarzanie odpadów;" 

 

Art. 3 
pkt. 11 

"selektywna zbiórka" oznacza zbiórkę, 
w ramach której dany strumień 
odpadów obejmuje jedynie odpady 
jednego rodzaju i o tym samym 
charakterze w celu ułatwienia 
specyficznego przetwarzania; 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 24 

selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień 
odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady 
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem; 

 

Art. 3 
pkt. 12 

"zapobieganie" oznacza środki 
zastosowane zanim dana substancja, 
materiał lub produkt staną się 
odpadami, które zmniejszają: 

a) ilość odpadów, w tym również 
 przez ponowne użycie 
produktów lub wydłużenie 
okresu żywotności produktów; 

b) niekorzystne oddziaływanie 
wytworzonych odpadów na 
środowisko i zdrowie ludzkie; 
lub 

c) zawartość substancji 
szkodliwych w materiałach i 
produktach; 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 33 

 zapobieganiu powstawaniu odpadów – rozumie się przez to środki zastosowane w odniesieniu 
do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające: 
a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego  

używania produktu, 
b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi lub 
c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale 

 

Art. 3 
pkt. 13 

"ponowne użycie" oznacza jakikolwiek 
proces, w wyniku którego produkty lub 
składniki niebędące odpadami są 
wykorzystywane ponownie do tego 
samego celu, do którego były 
przeznaczone; 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 18 

ponownym użyciu – rozumie się przez to działanie, polegające na wykorzystywaniu produktów 
lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były 
przeznaczone. 

 

Art. 3 
pkt. 14 

"przetwarzanie" oznacza procesy 
odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 21 

przetwarzaniu – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie  
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przygotowanie poprzedzające odzysk 
lub unieszkodliwianie; 

Art. 3 
pkt. 15 

"odzysk" oznacza jakikolwiek proces, 
którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie 
innych materiałów, które w przeciwnym 
wypadku zostałyby użyte do spełnienia 
danej funkcji, lub w wyniku którego 
odpady są przygotowywane do 
spełnienia takiej funkcji w danym 
zakładzie lub w szerszej gospodarce. 
Załącznik II zawiera niewyczerpujący 
wykaz procesów odzysku; 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 14 

odzysku – rozumie się przez to proces, którego głównym wynikiem jest to, że odpady służą 
użytecznemu zastosowaniu, przez zastąpienie materiałów, które zostałyby zastosowane, lub w 
wyniku którego odpady są przygotowywane do takiego zastosowania – w danym zakładzie lub 
ogólnie w gospodarce; 
 

 

Art. 3 
pkt. 16  

"przygotowanie do ponownego użycia" 
oznacza procesy odzysku polegające 
na sprawdzeniu, czyszczeniu lub 
naprawie, w ramach których produkty 
lub składniki produktów, które wcześniej 
stały się odpadami, są przygotowywane 
do tego, by mogły być ponownie 
wykorzystywane bez jakichkolwiek 
innych czynności przetwarzania 
wstępnego; 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 22 

przygotowaniu do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający na 
sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, 
które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie 
wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;; 

 

Art. 3 
pkt. 17 

"recykling" oznacza jakikolwiek proces 
odzysku, w ramach którego materiały 
odpadowe są ponownie przetwarzane 
w produkty, materiały lub substancje 
wykorzystywane w pierwotnym celu lub 
innych celach. Obejmuje to ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, 
ale nie obejmuje odzysku energii i 
ponownego przetwarzania na materiały, 
które mają być wykorzystane jako 
paliwa lub do celów wypełniania 
wyrobisk; 

T Art. 3 ust. 1 
pkt 23 

recyklingu – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie 
przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub 
innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling 
organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które 
mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk; 

 

Art. 3 
pkt. 18 

"regeneracja olejów odpadowych" 
oznacza jakikolwiek proces recyklingu, 
w którym w wyniku rafinacji olejów 
odpadowych mogą zostać 
wyprodukowane oleje bazowe, w 
szczególności przez usunięcie 
znajdujących się w olejach odpadowych 
zanieczyszczeń, produktów reakcji 
utleniania i dodatków; 

T Art. 91 ust. 
5 i 6 

5. Przez regenerację, o której mowa w ust. 2 – 4, rozumie się jakikolwiek proces recyklingu, w 
którym w wyniku rafinacji olejów odpadowych mogą zostać wyprodukowane oleje bazowe, w 
szczególności przez usunięcie znajdujących się w olejach odpadowych zanieczyszczeń, 
produktów reakcji utleniania i dodatków. 
6. Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi określają przepisy wydane na 
podstawie art. 33 ust. 2. 

 

Art. 3 
pkt. 19 

"unieszkodliwianie" oznacza jakikolwiek 
proces niebędący odzyskiem, nawet 
jeżeli wtórnym skutkiem takiego 

T Art. 3 ust. 1 
 pkt 30 

unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli 
wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii  
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procesu jest odzysk substancji lub 
energii. Załącznik I zawiera 
niewyczerpujący wykaz procesów 
unieszkodliwiania; 

Art. 3 
pkt. 20 

"najlepsze dostępne techniki" 
oznaczają najlepsze dostępne techniki 
zdefiniowane w art. 2 pkt 11 dyrektywy 
96/61/WE. 

N Art. 3 pkt 
10 ustawy – 
Prawo 
ochrony 
środowiska 

  

Art. 4  
Hierarchia 
postępowania z 
odpadami ust. 1 

1. Następująca hierarchia 
postępowania z odpadami ma 
zastosowanie jako kolejność 
priorytetów w przepisach prawa i 
polityce dotyczących zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz 
gospodarowania odpadami: 
a) zapobieganie; 
b) przygotowywanie do ponownego 

użycia; 
c) recykling; 
d) inne metody odzysku, np. 

odzysk energii; oraz 
e) unieszkodliwianie. 

T Art. 18 –20, 
Art. 121 
ust. 1 pkt 6, 
Art. 158 
 

 Art. 18. Wprowadza się następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami: 
1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2) przygotowywanie do ponownego użycia; 
3) recykling; 
4) inne procesy odzysku;  
5) unieszkodliwianie. 

Art. 19. 1. Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów 
produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 
powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i 
zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 
zakończeniu ich użycia.  
 2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w 
pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. 
 3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu 
odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie 
jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.  
 4. Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce 
tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi 
biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku 
której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling organiczny. 
 5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których 
mowa w ust. 3, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.  

6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny 
sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3. 

7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano 
odpady nadające się do odzysku.  
Art. 20. 1. Organy administracji publicznej, w zakresie swojej właściwości, podejmują działania 
wspierające ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia odpadów, w 
szczególności: 

1) przy opracowywaniu planów gospodarki odpadami, podejmowanych 
działaniach legislacyjnych;  

2) zachęcają do tworzenia i wspierania sieci ponownego wykorzystania i 
napraw; 

3) stwarzają zachęty ekonomiczne. 
2. Jednostki sektora finansów publicznych stosują ponowne użycie lub przygotowanie 
do ponownego użycia odpadów jako kryteria przy udzielaniu zamówień publicznych, o 
ile ponowne użycie lub przygotowanie do ponownego użycia odpadów jest możliwe. 

 



 

 8 

 
Art. 121 ust. 1 pkt 6 

6) palnych selektywnie zebranych 
Art. 158. 1. Część energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów zawierających 

frakcje biodegradowalne może stanowić energię z odnawialnego źródła energii, 
jeżeli są spełnione warunki techniczne zakwalifikowania części energii odzyskanej 
z termicznego przekształcenia odpadów jako energii z odnawialnego źródła 
energii, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne 
kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, 
jako energii z odnawialnego źródła energii, kierując się możliwościami technicznymi 
oraz ochroną środowiska.” 

2. Stosując hierarchię 
postępowania z odpadami, o której 
mowa w ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują środki sprzyjające 
rozwiązaniom, które dają najlepszy dla 
środowiska wynik całkowity. Może to 
oznaczać dla niektórych strumieni 
odpadów odstąpienie od tej hierarchii, 
jeżeli jest to uzasadnione 
zastosowaniem metodologii myślenia o 
cyklu życia, obejmującej całkowity 
wpływ związany z wytwarzaniem i 
gospodarowaniem takimi odpadami. 

N 
 
 
 
 
 

 

-   

 
Państwa członkowskie 

zapewniają, aby proces tworzenia 
polityki i przepisów prawa dotyczących 
odpadów był w pełni przejrzysty, 
zgodny z obowiązującymi krajowymi 
przepisami w zakresie konsultacji i 
zaangażowania obywateli i 
zainteresowanych stron. 
 

 
T 
 

 

Art. 36 ust. 
7-8 

7. Przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami stosuje się przepisy ustawy, o 
której mowa w art. 35 ust. 2, dotyczące udziału społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
8. W przypadku nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ 
przygotowujący projekt planu gospodarki odpadami jest obowiązany zapewnić udział 
społeczeństwa, o którym mowa w dziale III w rozdziale 3 ustawy, o której mowa w art. 35 ust. 
2.  

 

Art. 4  
ust. 2 

Państwa członkowskie biorą pod uwagę 
ogólne zasady ochrony środowiska 
dotyczące ostrożności i 
zrównoważonego podejścia, 
wykonalności technicznej i opłacalności 
ekonomicznej, ochrony zasobów, a 
także całkowitego oddziaływania na 
środowisko, zdrowie ludzkie, 
gospodarkę i aspekty społeczne, 
zgodnie z art. 1 i 13. 

N -   
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Art. 5  
Produkty uboczne 
ust. 1 

1. Substancja lub przedmiot, 
powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego podstawowym 
celem nie jest ich produkowanie, mogą 
być uznane za produkt uboczny, a nie 
za odpady, o których mowa w art. 3 pkt 
1, wyłącznie jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 
a) dalsze wykorzystywanie danej 

substancji lub tego przedmiotu 
jest pewne; 

b) dana substancja lub przedmiot 
mogą być wykorzystywane 
bezpośrednio bez 
jakiegokolwiek dalszego 
przetwarzania innego niż 
normalna praktyka 
przemysłowa; 

c) dana substancja lub przedmiot 
są produkowane jako integralna 
część procesu produkcyjnego; 
oraz 

d) dalsze wykorzystywanie jest 
zgodne z prawem, tzn. dana substancja 
lub przedmiot spełniają wszelkie istotne 
wymagania dla określonego 
zastosowania w zakresie produktu, 
ochrony środowiska i zdrowia 
ludzkiego, i nie doprowadzi do ogólnych 
niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko lub zdrowie ludzkie. 

T Art. 10, 11, 
12 i 13 

Art. 10. Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego 
podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący 
odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki: 

1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne; 
2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez 

dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa; 
3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część 

procesu produkcyjnego; 
4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym 

prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, 
dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i 
wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań 
na środowisko, życie lub zdrowie ludzi. 

   Art. 11. 1. Wytwórca przedmiotu lub substancji, o których mowa w art. 10, jest 
obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce 
ich wytwarzania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. 

2. Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny zawiera:  
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania lub 

siedziby; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile posiada; 
3) miejsce wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za 

produkt uboczny; 
4) wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt 

uboczny oraz ich masy; 
5) opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja i 

procesu, w którym zostaną one wykorzystane. 
3. Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny 

dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa 
w art. 10, oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone. 
Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające 
wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów  lub wyniki 
badań potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji, wykonane 
przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje, jeżeli 
marszałek województwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 
zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie 
wyrazi sprzeciwu, w drodze decyzji. 

5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do materiałów paszowych określonych 
w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 24 
rozporządzenia 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania 
na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę 
Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 
82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz 
decyzję Komisji 2004/217/WE  (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z 
późn. zm.). 

6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe wymagania uznania przedmiotu lub 
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substancji za produkt uboczny, kierując się względami ochrony 
środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz przepisami prawa Unii 
Europejskiej. 

   Art. 12. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, zbiorczą informację za dany rok o 
liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, 
wyrażonych sprzeciwach oraz o przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt 
uboczny oraz ich masy.  

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia 
zawartych w niej danych. 

   Art. 13. 1. Zakazuje się łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów, 
a także magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do 
magazynowania odpadów lub składowania odpadów. 

2. Substancje lub przedmioty, które przestały spełniać warunki i wymagania, o których 
mowa w art. 10 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 6, są odpadami. 

Art. 5  
ust. 2 

2. Na podstawie warunków określonych 
w ust. 1 można przyjąć środki 
określające kryteria, jakie muszą być 
spełnione, aby konkretne substancje 
lub przedmioty mogły być uznane za 
produkty uboczne, a nie za odpady, o 
których mowa w art. 3 pkt 1. Środki te, 
mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2. 

T Art. 11 ust. 
6, 
Art. 12 
 

Art. 11 ust. 6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe wymagania uznania przedmiotu lub substancji za produkt 
uboczny, kierując się względami ochrony środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz przepisami 
prawa Unii Europejskiej. 
Art. 12. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w 
terminie do dnia 31 marca następnego roku, zbiorczą informację za dany rok o liczbie 
otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wyrażonych 
sprzeciwach oraz o przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz 
ich masy.  
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczej 
informacji, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia zawartych w niej 
danych.  

 

Art. 6  
Utrata statusu 
odpadu ust. 1 

1. Niektóre określone rodzaje 
odpadów przestają być odpadami w 
rozumieniu art. 3 pkt 1, gdy zostały 
poddane procesowi odzysku, w tym 
recyklingu, i spełniają ścisłe kryteria, 
opracowane zgodnie z następującymi 
warunkami: 
a) dana substancja lub przedmiot 

jest powszechnie stosowana do 
konkretnych celów; 

b) istnieje rynek takich substancji 
lub przedmiotów bądź popyt na 
nie; 

c) dana substancja lub przedmiot 
spełniają wymagania techniczne 
dla konkretnych celów oraz 
wymagania obowiązujących 
przepisów i norm mających 
zastosowanie do produktów; 
oraz 

T Art. 14 i 15 Art. 14. 1. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich 
odzyskowi, w tym recyklingowi, łącznie spełniają następujące warunki: 
1) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, 
2) istnieje rynek  takich   przedmiotów lub substancji, lub  popyt na nie, 
3) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających 
zastosowanie do produktu, 

4) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, 
zdrowia ludzi lub środowiska  

 oraz wymagania określone w odpowiednich przepisach prawa Unii Europejskiej. 
2. Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki, o których mowa w ust. 1, 

są odpadami. 
Art. 15. Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu lub substancji, które 
utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły 
status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania 
odpadów.  
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d) zastosowanie danej substancji 
lub przedmiotu nie prowadzi do 
ogólnych niekorzystnych 
skutków dla środowiska lub 
zdrowia ludzkiego; 

W koniecznych przypadkach kryteria 
obejmują wartości dopuszczalne 
zanieczyszczeń i uwzględniają 
jakiekolwiek potencjalne niekorzystne 
oddziaływanie substancji lub 
przedmiotu na środowisko naturalne. 

Art. 6  
ust. 2 

2. Środki mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
odnoszące się do przyjęcia kryteriów 
określonych w ust. 1 i 
wyszczególniające rodzaje odpadów, 
do których kryteria te są stosowane, są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2. Należy 
uwzględnić między innymi szczegółowe 
kryteria określające zniesienie statusu 
odpadu, co najmniej w odniesieniu do 
kruszyw, papieru, szkła, metalu, opon i 
tekstyliów. 

N -   

Art. 6  
ust. 3 

3. Odpady, które przestają być 
odpadami zgodnie z ust. 1 i 2, nie są 
też odpadami na potrzeby obliczenia 
poziomów odzysku i recyklingu 
określonych w dyrektywach 94/62/WE, 
2000/53/WE, 2002/96/WE i 
2006/66/WE oraz innych odnośnych 
wspólnotowych przepisach prawnych, 
jeżeli spełnione zostały wymogi w 
zakresie recyklingu lub odzysku 
ustanowione w tych przepisach. 

N -  Brak konieczności transpozycji wynika z konstrukcji przepisów krajowych – w przypadku gdy 
dana substancja lub przedmiot przestanie być odpadem – ich przetwarzanie nie będzie 
stanowiło procesu odzysku – w związku z tym proces ten nie będzie mógł służyć do realizacji 
obowiązku uzyskania określonych poziomów odzysku i recyklingu, o których  jest mowa w 
przepisach odrębnych. 

 

Art. 6  
ust. 4 

4. W przypadkach gdy nie ustalono 
kryteriów na szczeblu wspólnotowym w 
ramach procedury, o której mowa w ust. 
1, państwa członkowskie mogą 
decydować odrębnie w każdym 
przypadku, czy dany odpad przestał 
być odpadem, z uwzględnieniem 
odnośnego orzecznictwa. O decyzjach 
takich zawiadamiają Komisję zgodnie z 
dyrektywą 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 

N -   
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1998 r. ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w dziedzinie norm 
i przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego(24), w przypadkach, gdy 
ta dyrektywa tego wymaga. 

Art. 7  
Wykaz odpadów 
ust. 1 

1. Środki mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, dotyczące aktualizowania 
wykazu odpadów ustanowionego 
decyzją 2000/532/WE, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. Wykaz ten powinien 
obejmować odpady niebezpieczne i 
uwzględniać pochodzenie i skład 
odpadów oraz, w razie potrzeby, 
wartości dopuszczalne stężeń 
substancji niebezpiecznych. Wykaz 
odpadów jest wiążący w zakresie 
określenia odpadów, które mają być 
uznane za odpady niebezpieczne. 
Włączenie danej substancji lub 
przedmiotu do wykazu nie oznacza, że 
stanowią one odpad we wszystkich 
okolicznościach. Substancja lub 
przedmiot są uznawane za odpad 
jedynie po spełnieniu warunków definicji 
zawartej w art. 3 pkt 1. 

T Art. 4 i 6 Art. 4. 1. Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju 
odpadów, uwzględniając: 
1) źródło ich powstawania;  
2) właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w 

załączniku nr 3 do ustawy; 
3) składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji 

niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. 
2. Składniki odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 4 

do ustawy.  
 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, katalog 
odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów 
niebezpiecznych, kierując się  źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów 
określonymi w załączniku nr 3 do ustawy. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska wydając rozporządzenie, o którym mowa w 
ust. 3, uwzględnia wartości graniczne stężeń substancji niebezpiecznych dla składników 
odpadów, o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy – w przypadku ich ustalenia na 
podstawie przepisów Unii Europejskiej – poniżej których uznaje się, że  odpady nie są 
odpadami niebezpiecznymi. 
Art. 6. Odpadami niebezpiecznymi są odpady wskazane w katalogu odpadów określonym w 
przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3,  jako odpady niebezpieczne, z 
zastrzeżeniem art. 7. 

 

Art. 7  
ust. 2 

2. Państwo członkowskie może uznać 
dane odpady za odpady niebezpieczne, 
nawet jeśli nie zostały umieszczone w 
wykazie odpadów, w przypadku, gdy 
wykazują co najmniej jedną z 
właściwości wymienionych w załączniku 
III. Państwo członkowskie zawiadamia 
niezwłocznie o wszystkich takich 
przypadkach Komisję. Rejestruje je w 
sprawozdaniu przewidzianym w art. 37 
ust. 1 i dostarcza Komisji wszelkich 
stosownych informacji. W świetle 
otrzymanych zawiadomień wykaz 
zostaje poddany przeglądowi w celu 
podjęcia decyzji dotyczącej jego 
dostosowania. 

N - Takie podejście wynika wprost z definicji odpadów niebezpiecznych zawartej w słowniczku 
dyrektywy . Odwołano się w niej do załącznika nr III dyrektywy – dopuszczona więc została 
możliwość zakwalifikowania danego odpadu jako niebezpiecznego ze względu na jego 
właściwości. 

 

Art. 7  
ust. 3  

3. W przypadku gdy państwo 
członkowskie ma dowody wskazujące, 
że konkretny rodzaj odpadów, który 
znajduje się w wykazie w kategorii 

T Art. 5 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 

Art. 5. Zakazuje się zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne 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 określający odpady jako niebezpieczne. 
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odpadów niebezpiecznych, nie 
wykazuje żadnej z właściwości 
wymienionych w załączniku III, może 
ono uznać te odpady za odpady inne 
niż niebezpieczne. Państwo 
członkowskie zawiadamia niezwłocznie 
o wszystkich takich przypadkach 
Komisję i dostarcza jej wszelkich 
stosownych informacji W świetle 
otrzymanych zawiadomień wykaz 
zostaje poddany przeglądowi w celu 
podjęcia decyzji dotyczącej jego 
dostosowania. 

 
Art. 7. 1. Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na 
odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów 
niebezpiecznych określonych w załączniku nr 3 do ustawy. 

2.  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 

niebezpieczne, 
2) sposób ustalenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 
– kierując się wymaganiami ochrony środowiska oraz zagrożeniami dla życia lub zdrowia 

ludzi. 
Art. 8. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa, 

właściwemu odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania 
odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne.   

   2. Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady 
inne niż niebezpieczne zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres jego 
zamieszkania lub siedziby; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile posiada; 

3) miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami przewidzianymi do 
zmiany klasyfikacji; 

4) wskazanie odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz  
proponowaną klasyfikację tych odpadów; 

5) opis procesu technologicznego, w którym powstają odpady przewidziane 
do zmiany klasyfikacji oraz, jeżeli jest to właściwe, inne okoliczności, które mogły mieć 
wpływ na właściwości tych odpadów. 

   3. Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady 
inne niż niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do 
zmiany klasyfikacji, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 
ust. 2. 

   4. Badania właściwości odpadów, o których mowa w ust. 3, wykonują 
wyłącznie laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska. W celu przeprowadzenia badania laboratoria pobierają próbki odpadów 
objętych zgłoszeniem. 

   5. Marszałek województwa wydaje decyzję zatwierdzającą zmianę 
klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzję o 
wyrażeniu sprzeciwu. 

       Art. 9. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do 
spraw środowiska: 

1) kopie zgłoszeń zmiany kwalifikacji odpadów niebezpiecznych na 
odpady inne niż niebezpieczne wraz z kopiami wyników badań właściwości 
odpadów – w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji; 
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2) zbiorczą informację za dany rok o liczbie  zgłoszeń, decyzji 
zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady 
inne niż niebezpieczne oraz decyzji o wyrażeniu sprzeciwu – w terminie do 
dnia 31 marca następnego roku. 

2. Wymóg przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy 
przypadku, gdy od decyzji marszałka województwa zatwierdzającej zmianę klasyfikacji 
odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo od decyzji o wyrażeniu 
sprzeciwu wniesiono odwołanie, które przekazano ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska weryfikuje, zamieszczone w Bazie 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ostateczne decyzje 
zatwierdzające zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne oraz ostateczne decyzje o wyrażeniu sprzeciwu.  

4. Minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie zawiadamia Komisję Europejską o 
wszystkich przypadkach zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne. 

Art. 7  
ust. 4 

4. Zmiany klasyfikacji odpadów 
niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne nie można osiągnąć w 
wyniku rozcieńczania lub mieszania 
odpadu celem obniżenia początkowego 
stężenia substancji niebezpiecznych do 
poziomu niższego od określającego 
niebezpieczny charakter odpadu. 

T Art. 5 Art. 5. Zakazuje się zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne 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 określający odpady jako niebezpieczne. 

 

Art. 7  
ust. 5 

5. Środki mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy odnoszące się do przeglądu 
wykazu w celu podjęcia decyzji 
dotyczącej jego dostosowania zgodnie 
z ust. 2 i 3, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 39 ust. 2. 

N -   

Art. 7  
ust. 6 

6. Państwa członkowskie mogą uznać 
odpad za odpad inny niż niebezpieczny 
zgodnie z wykazem odpadów, o którym 
mowa w ust. 1. 

N - Brak konieczności transpozycji wynika z konstrukcji katalogu odpadów (załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów), który stanowi transpozycję 
decyzji KE, wydanej na podstawie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. W decyzji tej 
istnieją tzw. lustrzane kody odpadów, co oznacza, że dany rodzaj odpadu, w zależności od 
okoliczności, może być klasyfikowany zarówno jako niebezpieczny (oznaczony gwiazdką) jak i 
inny niż niebezpieczny (bez gwiazdki). 

 

Art. 7  
ust. 7 

7. Komisja zapewnia zgodność wykazu 
odpadów i, odpowiednio, wszelkich 
przeglądów tego wykazu z zasadami 
przejrzystości, zrozumiałości i 
dostępności dla użytkowników, 
szczególnie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP). 

N -   



 

 15 

ROZDZIAŁ II  
WYMAGANIA 

OGÓLNE Art. 8  
Rozszerzona 
odpowiedzialność 
producenta 
 ust. 1 

1. W celu wzmocnienia działań w 
zakresie ponownego wykorzystania 
odpadów i zapobiegania ich 
powstawaniu, recyklingu oraz innych 
form odzysku państwa członkowskie 
mogą podjąć środki prawodawcze lub 
inne niż prawodawcze w celu 
zapewnienia, aby każda osoba fizyczna 
lub prawna, która zawodowo 
opracowuje, wytwarza, przetwarza, 
obrabia, sprzedaje lub wwozi produkty 
(producent produktu) ponosiła 
rozszerzoną odpowiedzialność 
producenta. 
Środki takie mogą obejmować 
przyjmowanie zwracanych produktów i 
odpadów pozostających po 
wykorzystaniu tych produktów, a także 
późniejsze gospodarowanie tymi 
odpadami i odpowiedzialność 
finansową za te działania. Środki te 
mogą obejmować obowiązek 
podawania do wiadomości publicznej 
informacji o stopniu, w jakim można 
ponownie wykorzystać i przetworzyć 
dany produkt. 

N - Środki, o których stanowi art. 8 dyrektywy funkcjonują już w polskim prawie, na mocy 
przepisów szczegółowych odnoszących się do ustawy o odpadach, a  w szczególności z 
zakresu: 

- opakowań i odpadów opakowaniowych, 
- pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- baterii i akumulatorów, 

które jednocześnie stanowią transpozycję odpowiednich dyrektyw UE. 

 

Art. 8  
ust. 2 

Państwa członkowskie mogą 
zastosować odpowiednie środki 
zachęcające do takiego projektowania 
produktów, aby zmniejszyć ich 
oddziaływanie na środowisko i 
wytwarzanie odpadów podczas 
produkcji i następującego po niej 
użytkowania produktów, i aby 
zagwarantować, aby odzysk i 
unieszkodliwianie produktów, które 
stały się odpadami, odbywał się 
zgodnie z art. 4 i 13. 
Środki takie mogą zachęcać między 
innymi do opracowywania, produkcji i 
sprzedaży produktów, umożliwiających 
ich wielokrotne użycie, które są 
technicznie trwałe i które, po tym jak 
staną się odpadami będą nadawać się 
do właściwego i bezpiecznego odzysku 
oraz zgodnego z wymogami środowiska 
unieszkodliwiania. 

N - j.w.  

Art. 8  
ust. 3 

3. Przy stosowaniu rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta państwa 

N - j.w.  
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członkowskie biorą pod uwagę 
wykonalność techniczną i opłacalność 
ekonomiczną, a także ogólne 
oddziaływanie na środowisko, zdrowie 
ludzkiego i aspekty społeczne, z 
poszanowaniem potrzeby 
zagwarantowania właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Art. 8  
ust. 4 

4. Rozszerzona odpowiedzialność 
producenta stosowana jest bez 
uszczerbku dla odpowiedzialności za 
gospodarowanie odpadami, o której 
mowa w art. 15 ust. 1, oraz bez 
uszczerbku dla obowiązujących 
szczególnych przepisów dotyczących 
strumieni odpadów i produktów. 

N -   

Art. 9  
Zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

Po konsultacjach z 
zainteresowanymi stronami Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie następujące 
sprawozdania - w stosownych 
przypadkach wraz z załączonymi do 
nich propozycjami środków 
wymaganych w celu wsparcia działań 
zapobiegawczych oraz wdrożenia 
programów zapobiegania powstawaniu 
odpadów, o których mowa w art. 29 - 
które obejmują: 
a) do końca 2011 r. sprawozdanie 

tymczasowe w sprawie cyklu 
wytwarzania odpadów oraz 
zakresu zapobiegania ich 
powstawaniu, w tym 
opracowanie polityki eko-
projektu produktu odnoszącej 
się zarówno do wytwarzania 
odpadów, jak i obecności 
substancji niebezpiecznych w 
odpadach, promującej 
technologie pozwalające na 
uzyskanie trwałych, zdatnych do 
ponownego wykorzystania i 
recyklingu produktów; 

b) do końca 2011 r. opracowanie 
planu działania na rzecz 
dalszych środków 
wspomagających na szczeblu 
europejskim, a w szczególności 
środków mających na celu 

N -   
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zmianę obecnego stylu 
konsumpcji; 

c) do końca 2014 r. 
ustanowienie celów na rok 2020 w 
zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów i segregowania ich, w oparciu 
o najlepsze dostępne wzorce, w tym w 
razie konieczności zmianę wskaźników, 
o których mowa w art. 29 ust. 4. 

Art. 10  
Odzysk ust. 1 

1. Państwa członkowskie stosują 
niezbędne środki, aby zapewnić 
poddawanie wszystkich odpadów 
procesom odzysku zgodnie z art. 4 i 13. 

T Art. 16, 17 
Art. 33  

Art. 16. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i 
zdrowia ludzi oraz  środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o 

szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.    
 

Art. 17. Zakazuje się postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie 
środowiska. 
 
Art. 33. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób 
zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16 – 31, w tym do 
prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w sposób zapewniający, aby procesy te oraz 
powstające z nich odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 
środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami 
gospodarki odpadami. 
2. Ministrowie właściwi do spraw: budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, 
gospodarki, gospodarki morskiej, łączności, rolnictwa, transportu, wewnętrznych, zdrowia, oraz 
Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, 
każdy w zakresie swojego działania, mogą określić, w drodze rozporządzeń,  szczegółowy 
sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem wymagań dla 
prowadzenia procesów przetwarzania, kierując się potrzebą zapewniania prawidłowego 
postępowania z odpadami. 
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
wymagania dla określonych procesów przetwarzania, z wyjątkiem składowania odpadów i 
termicznego przekształcania odpadów, oraz wymagania dla odpadów powstających z tych 
procesów, kierując się zapobieganiem zagrożeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 
środowiska, a także zapobieganiem nieprawidłowościom  przy przetwarzaniu odpadów.  

 

Art. 10  
ust . 2 

2. W przypadkach gdy jest to 
konieczne, aby uzyskać zgodność z 
ust. 1 oraz aby ułatwić lub usprawnić 
odzysk, odpady powinny być zbierane 
oddzielnie, jeżeli jest to wykonalne z 
punktu widzenia technicznego, 
ekonomicznego i środowiskowego, i nie 
powinny być mieszane z innymi 
odpadami lub innymi materiałami o 
odmiennych właściwościach. 

T Art. 24 ust. 
1 

Art. 24. 1. Odpady są zbierane w sposób selektywny.  
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Art. 11  
Ponowne 
wykorzystanie i 
recykling ust. 1 

1. Państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki w celu 
wspierania ponownego wykorzystania 
produktów i przygotowania do działań 
związanych z ponownym 
wykorzystaniem, zwłaszcza poprzez 
zachęcanie do tworzenia i wspieranie 
sieci ponownego wykorzystania i 
napraw, wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych, kryteriów udzielania 
zamówień, celów ilościowych lub inne 
środki. 

Państwa członkowskie podejmują 
środki na rzecz promowania wysokiej 
jakości recyklingu i wszędzie tam, gdzie 
jest to stosowne i możliwe z 
technicznego, środowiskowego i 
gospodarczego punktu widzenia, 
przyjmują w tym celu systemy 
selektywnej zbiórki, tak aby spełnić 
niezbędne normy jakości dla 
właściwych sektorów recyklingu. 
Z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2, do roku 
2015 selektywna zbiórka odpadów 
będzie obowiązywać przynajmniej w 
odniesieniu do: papieru, metalu, 
plastiku i szkła. 

N - Ze względu na fakt, że co do zasady preambuła stanowi element aktu prawnego opisujący 
okoliczności jego wydania oraz określający cele, jakim powinien on służyć można stwierdzić, 
że  zarówno „zapobieganie powstawaniu odpadów” jak i „przygotowanie do ponownego użycia” 
stanowią generalne zasady, których konieczne jest stosowanie w procesie tworzenia prawa 
oraz planowania (na poziomie poszczególnych państw członkowskich, jak i na poziomie UE). 
Warto przy tym przypomnieć, że dyrektywa 2008/98/WE jest dyrektywą „ramową”, do której 
odnoszą się wszystkie inne dyrektywy dotyczące gospodarki odpadami. Zatem priorytety 
„przygotowania do ponownego użycia” oraz „zapobiegania” znajdują odzwierciedlenie w tych 
aktach prawnych, a także będą stosowane w przypadku ich nowelizacji. Dotyczy to w 
szczególności wdrożonych do polskiego prawa odrębnymi ustawami przepisów dyrektyw 
dotyczących: 
- opakowań i odpadów opakowaniowych, 
- pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- baterii i akumulatorów.   
W przepisach transponujących przepisy ww. dyrektyw ustanowiono dla określonych podmiotów 
obowiązki dotyczące zapewnienia uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, co 
jest wyraźną realizacją priorytetów „zapobiegania” oraz „przygotowania do ponownego użycia”. 
Są to obowiązki nałożone na przemysł i zdaniem resortu środowiska nie ma potrzeby 
wprowadzania dodatkowych obciążeń administracyjnych wyłącznie ze względu na fakt, iż w 
nowej dyrektywie ramowej o odpadach omawiane priorytety zostały wyraźniej zaakcentowane. 
W związku z powyższym nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych przepisów 
materialnych, które stanowiłyby transpozycję art. 11 ust. 1 dyrektywy. 

 

Art. 11  
ust. 2 

2. Aby dostosować się do celów 
niniejszej dyrektywy oraz przybliżyć do 
celu, jakim jest europejskie 
społeczeństwo recyklingu o wysokiej 
wydajności zasobów, państwa 
członkowskie przyjmują wszelkie 
niezbędne środki służące realizacji 
następujących celów: 
a) do 2020 roku przygotowanie do 

ponownego wykorzystania i 
recyklingu materiałów 
odpadowych, przynajmniej 
takich jak papier, metal, plastik i 
szkło z gospodarstw domowych i 
w miarę możliwości innego 
pochodzenia, pod warunkiem że 
te strumienie odpadów są 
podobne do odpadów z 
gospodarstw domowych, 
zostanie zwiększone wagowo do 
minimum 50 %; 

b) do 2020 r. przygotowanie do 

T Art. 3b ust . 
1 i 2 ustawy 
o 
utrzymaniu 
czystości i 
porządku w 
gminach  

Art. 3b. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% 
wagowo; 

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% 
wagowo. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia: 

1) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana 
osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę 
osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1; 

2) sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia przez 
każdą gminę. 
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ponownego wykorzystania, recyklingu i 
innych sposobów odzyskiwania 
materiałów, w tym wypełniania 
wyrobisk, gdzie odpady zastępują inne 
materiały, w odniesieniu do innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, z wyjątkiem materiału 
występującego w stanie naturalnym 
zgodnie z definicją zawartą w kategorii 
17 05 04 Europejskiego katalogu 
odpadów, zostanie zwiększone wagowo 
do minimum 70 %. 

Art. 11  
ust. 3 

3. Komisja ustanowi szczegółowe 
przepisy dotyczące stosowania i metod 
obliczeń w odniesieniu do weryfikacji 
zgodności z celami określonymi w ust. 
2 niniejszego artykułu, z 
uwzględnieniem rozporządzenia (WE) 
nr 2150/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 
listopada 2002 r. w sprawie statystyk 
odpadów(25). Mogą one obejmować 
okresy przejściowe dla państw 
członkowskich, które w roku 2008 
osiągnęły poziom niższy niż 5 % 
recyklingu w którejkolwiek z kategorii 
odpadów, o których mowa w ust. 2. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy. 

N -   

Art. 11  
ust. 4 

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. 
Komisja dokona analizy środków i 
celów, o których mowa w ust. 2, w celu, 
w razie konieczności, wzmocnienia tych 
celów lub rozważenia ustanowienia 
celów dla innych strumieni odpadów. 
Sprawozdanie Komisji, w stosownym 
przypadku z załączonym do niego 
wnioskiem, zostaje przesłane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
W sprawozdaniu Komisja uwzględnia 
odpowiednie skutki środowiskowe, 
gospodarcze i społeczne wynikające z 
określenia celów. 

N -   
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Art. 11  
ust. 5 

5. Co trzy lata, zgodnie z art. 37, 
państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji sprawozdania dotyczące ich 
wyników w zakresie osiągnięcia 
przedmiotowych celów. Jeśli cele nie 
zostaną osiągnięte, sprawozdanie to 
zawiera przyczyny niepowodzenia oraz 
działania, które państwo członkowskie 
zamierza podjąć w celu osiągnięcia 
tych celów. 

N -   

Art. 12  
Unieszkodliwianie 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadkach gdy nie zostaje 
przeprowadzony odzysk zgodnie z art. 
10 ust. 1, odpady podlegały 
bezpiecznym procesom 
unieszkodliwiania zgodnym z 
przepisami art. 13 dotyczącymi ochrony 
środowiska i zdrowia ludzkiego. 

T Art. 19 Art. 19. 1. Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów 
produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 
powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i 
zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 
zakończeniu ich użycia.  
2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej 
kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. 
3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów 
przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to 
możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.  
4. Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w 
tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi 
biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku 
której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling organiczny. 
5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3, 
posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.  
6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 
było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3. 
7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady 
nadające się do odzysku.  

 

Art. 13  
Ochrona zdrowia 
ludzkiego i 
środowiska 

Państwa członkowskie stosują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, 
aby gospodarowanie odpadami było 
prowadzone bez narażania zdrowia 
ludzkiego oraz bez szkody dla 
środowiska, w szczególności: 
a) bez zagrożenia dla wody, 

powietrza, gleby, roślin lub 
zwierząt; 

b) bez powodowania uciążliwości 
przez hałas lub zapachy; oraz 

c) bez niekorzystnych skutków 
dla terenów wiejskich lub miejsc o 
szczególnym znaczeniu. 

T Art. 16, 17, 
art. 33 ust. 
2, 
Art. 96 ust. 
1 pkt 2-5, 
Art. 121 
ust. 2 

Art. 16. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i 
zdrowia ludzi oraz  środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o 

szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.    
Art. 17. Zakazuje się postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie 
środowiska. 
 
Art. 33. ust. 2. Ministrowie właściwi do spraw: budownictwa, gospodarki przestrzennej i 
mieszkaniowej, gospodarki, gospodarki morskiej, łączności, rolnictwa, transportu, 
wewnętrznych, zdrowia, oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw środowiska, każdy w zakresie swojego działania, mogą określić, w drodze 
rozporządzeń,  szczegółowy sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, z 
wyłączeniem wymagań dla prowadzenia procesów przetwarzania, kierując się potrzebą 
zapewniania prawidłowego postępowania z odpadami. 
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Art. 96  ust. 1 
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 

3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, 

4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 

5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 

–  odbywa się z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 – 11. 
Art. 121  
„2. Zakazuje się składowania odpadów w śródlądowych wodach powierzchniowych i 

podziemnych, w polskich obszarach morskich oraz w przypadkach określonych w 
przepisach odrębnych.” 

 

Art. 14  
Koszty 
 ust. 1 

1. Zgodnie z zasadą 
"zanieczyszczający płaci" koszty 
gospodarowania odpadami muszą być 
ponoszone przez pierwotnego 
wytwórcę odpadów lub przez obecnego 
lub poprzednich posiadaczy odpadów. 

T Art. 23. Art. 23. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę 
odpadów oraz przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W przypadkach 
określonych w przepisach odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi producent 
produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju, określony w tych przepisach. 

 

Art. 14  
ust. 2 

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że koszty gospodarowania 
odpadami będą ponoszone częściowo 
lub w całości przez producenta 
produktu, z którego odpady powstaną 
oraz że dystrybutorzy tych produktów 
mogą częściowo ponosić te koszty. 

T Art. 23 j.w.  

ROZDZIAŁ III  

GOSPODAROWA
NIE ODPADAMI  

Art. 15  
Odpowiedzialność 
za 
gospodarowanie 
odpadami ust. 1 

1. Państwa członkowskie stosują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, 
by każdy pierwotny wytwórca odpadów 
lub inny posiadacz odpadów dokonywał 
przetwarzania odpadów samodzielnie 
lub zlecał przetwarzanie dealerowi, 
zakładowi lub przedsiębiorstwu 
wykonującemu czynności 
przetwarzania odpadów lub zlecił 
zorganizowanie przetwarzania 
prywatnemu lub publicznemu 
podmiotowi zajmującemu się 
zbieraniem odpadów zgodnie z art. 4 i 
13. 

T Art. 28, 
Art. 96 ust. 
2  

Art. 28. 1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie 
odpadami. 

2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie 
obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

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

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, 
decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych lub wpisu do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub  

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5  
 

  – chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 
3. Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu 
posiadaczowi odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada 
wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, odpowiedzialność za 
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gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego 
posiadacza odpadów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 
4. Posiadacza odpadów, który przekazał odpady transportującemu odpady nie zwalnia się z 
odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie odpadów, do czasu przejęcia 
odpowiedzialności przez następnego posiadacza odpadów, który posiada decyzję wymienioną 
w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 
pkt 5 lit. a. 
5. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności 
za gospodarowanie odpadami, jeżeli  nie są posiadaczami tych odpadów. 
6. Osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 
odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku i w takich ilościach, 
które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne, określonych w przepisach wydanych 
na podstawie ust. 8.  
7. Posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej 
niebędącym przedsiębiorcami określone rodzaje odpadów, do wykorzystania na potrzeby 
własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
przepisach wydanych na podstawie ust. 8. 
8. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia: 

1) określi listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna 
niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 
dopuszczalne metody odzysku, 

2) może określić dla niektórych rodzajów odpadów, o których mowa w pkt 1, warunki 
magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na własne potrzeby oraz 
dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku lub 
sposób określenia tych ilości 

– kierując się właściwościami odpadów oraz możliwościami ich bezpiecznego wykorzystania.  
Art. 96 ust.2 Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania 
władającemu powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów. 

 

Art. 15  
ust. 2 

2. W przypadku gdy odpady są 
przemieszczane w celu ich wstępnego 
przetworzenia od pierwotnego wytwórcy 
lub posiadacza do jednej z osób 
fizycznych lub prawnych, o których 
mowa w ust. 1, co do zasady nie 
następuje zwolnienie z 
odpowiedzialności za przeprowadzenie 
ostatecznego procesu odzysku lub 
unieszkodliwienia. 
Bez uszczerbku dla rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, państwa 
członkowskie mogą określić warunki 
odpowiedzialności i postanowić, w 
jakich przypadkach pierwotny wytwórca 
odpowiedzialny jest za wszystkie 
działania na odpadach w łańcuch ich 
przetwarzania lub w jakich 
odpowiedzialność może być dzielona 
lub przekazywana między uczestnikami 

T Art. 28  j.w.  
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tego łańcucha przetwarzania. 

Art. 15  
ust. 3 

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, zgodnie z art. 8, że 
odpowiedzialność za organizację 
gospodarowania odpadami jest 
ponoszona częściowo lub całkowicie 
przez producenta produktu, z którego 
pochodzą odpady, i że dystrybutorzy 
tych produktów mogą ponosić wspólnie 
tę odpowiedzialność. 

N - Odpowiedzialność, o której jest mowa w art. 15 ust. 3, została ustanowiona już polskim prawie 
odrębnymi ustawami - przepisy dotyczące: 
- opakowań i odpadów opakowaniowych, 
- pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- baterii i akumulatorów; 
które stanowią transpozycję odpowiednich dyrektyw UE   

 

Art. 15  
ust. 4 

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, 
aby na ich terytorium zakłady i 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
zawodowo zbieraniem lub transportem 
odpadów dostarczały zebrane i 
transportowane przez siebie odpady do 
odpowiednich instalacji przetwarzania 
odpadów, z poszanowaniem 
obowiązków określonych w art. 13. 

T Art. 25 
ust. 1-5, 
Art. 28 ust. 
3 

Art. 25. 1. Transport 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 odpady, w tym  zgodnie z wymaganiami określonymi w 
przepisach wydanych na podstawie ust. 7. 
2. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących 
przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
3. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady 
wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza 
odpadów, do którego należy dostarczyć odpady. 
4. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć 
odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać posiadaczowi odpadów, o których 
mowa w ust. 3. 
5. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny 
numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach związanych tą usługą. 
ludzi.  
 

Art. 28 ust. 3. Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady 
następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 
albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, 
odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego 
następnego posiadacza odpadów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 
 

Szczegółowe warunki prowadzenia działalności przez transportujących odpady komunalne 
będą określone w na podstawie przepisów  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. 

 

Art. 16  
Zasada 
samowystarczalno
ści i bliskości ust. 
1 

1. Państwa członkowskie stosują 
właściwe środki, we współpracy z 
innymi państwami członkowskimi, jeżeli 
jest to konieczne lub pożądane, aby 
ustanowić zintegrowaną i wystarczającą 
sieć instalacji do unieszkodliwiania 
odpadów i instalacji do odzysku 
zmieszanych odpadów komunalnych 
zebranych z gospodarstw domowych, 
uwzględniającą przypadki, w których 
zbieranie takie obejmuje również takie 
odpady od innych wytwórców, z 
uwzględnieniem najlepszych 

T Art. 21, 91 
ust. 1 
oraz  
przepisy o 
utrzymaniu 
porządku i 
czystości w 
gminach  

Art. 21. 1. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w 
pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. 
2. Odpady, które nie mogą być  przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, 
uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną 
technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. 
3. Zakazuje się: 

1) stosowania komunalnych osadów ściekowych, 
2) unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych  
– poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.  
4. Zakazuje się przywozu na obszar województwa odpadów, o których mowa w ust. 3, 
wytworzonych poza obszarem tego województwa, do celów, o których mowa w ust. 3, z 

W stosunku do 
zakaźnych 
odpadów 
medycznych i 
zakaźnych 
odpadów 
weterynaryjnych 
komunalnych 
osadów 
ściekowych, 
wykorzystywany
ch na 
powierzchni 
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dostępnych technik. 
W drodze odstępstwa od 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, aby 
chronić swoją sieć, państwa 
członkowskie mogą ograniczyć 
wchodzące transporty odpadów 
przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego, które 
zaklasyfikowano jako instalacje do 
odzysku, w przypadkach, gdy ustalono, 
że transporty takie doprowadziłyby w 
konsekwencji do tego, że krajowe 
odpady musiałyby być unieszkodliwiane 
lub musiałyby być przetwarzane w 
sposób niezgodny z planami 
gospodarki odpadami tych państw. 
Państwa członkowskie zawiadamiają 
Komisję o podjęciu takiej decyzji. 
Państwa członkowskie mogą również 
ograniczyć wychodzące transporty 
odpadów z przyczyn dotyczących 
środowiska określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006. 

zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 
5. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, 
na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca 
stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do 
miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 
6. W przypadku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się unieszkodliwienie 
zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze 
województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w 
przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego 
województwa gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 
7. Zakazuje się przetwarzania: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych, 
2) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania tych odpadów, o ile są przeznaczone do składowania, 
3) odpadów zielonych 

– poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone, 
z zastrzeżeniem ust. 9.  
8. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów, o 
których mowa w ust. 7, wytworzonych poza obszarem tego regionu. 
9. W przypadku wyznaczenia instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu gospodarki 
odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2, poza obszarem regionu 
gospodarki odpadami komunalnymi, na którym odpady te zostały wytworzone, nie stosuje się 
ust. 7 i 8. 
 
Art. 91 ust. 1 
1. Oleje odpadowe powinny być przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 
z odpadami oraz wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w tym bez 
niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w 
szczególności przyrodniczym lub kulturowym. 
 
Natomiast w odniesieniu do zmieszanych odpadów komunalnych realizacja obowiązku 
zapewnienia wystarczającej liczby urządzeń i instalacji do przetwarzania tych odpadów 
odbywać się będzie na kilku poziomach: 
I planowania gospodarki odpadami (Dział III projektu ustawy o odpadach) – w wojewódzkich 
planach gospodarki odpadami są określane regiony gospodarki odpadami komunalnymi. 
II działań organów administracji samorządowej (gminy – samodzielnie lub zrzeszone w ramach 
danego regionu) – zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw organy te są zobowiązane do budowy instalacji do 
zagospodarowania odpadów komunalnych. 
III działań podmiotów działających w sektorze gospodarki odpadami, które będą prowadziły 
działalność w ramach reguł ustalonych przez administrację samorządową (w oparciu o 
przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawy o odpadach) 

ziemi, 
zasada bliskości 
została 
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wskazanie 
obszaru 
(województwa), 
na którym 
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zlokalizowaną 
infrastrukturę 
do 
zagospodarow
ania odpadów 
komunalnych 
poprzez ich 
odzysk. 

Generalnie 
odpady, których 
dotyczy zasada 
bliskości w ww. 
przepisach, są 
na tyle 
specyficznymi, 
że ich 
zagospodarowa
nie na obszarze, 
na którym 
prowadzone są 
procesy odzysku 
lub 
unieszkodliwiani
a stanowi 
obciążenie dla 
środowiska (w 
tym również dla 
lokalnych 
społeczności). 
Wprowadzenie 
do omawianego 
rozwiązania jest 
zatem w pełni 
spójne z 
funkcjonującą u 
podstaw 
prawodawstwa 
zarówno Unii 
Europejskiej jak i 
Polski zasady 
zrównoważoneg
o rozwoju. 

Art. 16  
ust. 2 

2. Sieć powinna być zaprojektowana w 
sposób umożliwiający Wspólnocie jako 
całości stanie się samowystarczalną w 
zakresie unieszkodliwiania odpadów, 
jak również odzysku odpadów, o 
których mowa w ust. 1, a państwom 
członkowskim umożliwić stopniowe 

T j.w. j.w.  
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osiąganie tego celu indywidualnie, przy 
uwzględnieniu warunków 
geograficznych lub zapotrzebowania na 
specjalistyczne instalacje dla niektórych 
rodzajów odpadów. 

Art. 16  
ust. 3 

3. Sieć powinna umożliwiać 
unieszkodliwiane odpadów lub odzysk 
odpadów, o których mowa w ust. 1, w 
jednej z najbliżej położonych 
odpowiednich instalacji, za pomocą 
najodpowiedniejszych metod i 
technologii, w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony 
środowiska oraz zdrowia publicznego. 

T j.w. j.w.  

Art. 16  
ust. 4 

4. Zasady bliskości i 
samowystarczalności nie oznaczają, że 
każde państwo członkowskie musi 
posiadać na swoim terytorium pełen 
zakres obiektów do ostatecznego 
odzysku. 

N -   

Art. 17  
Kontrola odpadów 
niebezpiecznych 

Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zapewnienia, aby 
produkcję, zbieranie i przewóz 
odpadów niebezpiecznych oraz ich 
magazynowanie i przetwarzanie 
przeprowadzano w warunkach 
gwarantujących ochronę środowiska i 
zdrowia ludzkiego w celu spełnienia 
wymogów art. 13, w tym środki służące 
ustaleniu obiegu od momentu produkcji 
do miejsca przeznaczenia oraz kontroli 
odpadów niebezpiecznych zgodnie z 
wymogami art. 35 i 36. 

T Art. 22  
Art. 16 – 
17,  
Art. 26  

Dział V 
rozdział 

1(ewidencja 
odpadów), 

Dział X 
Przepisy 
karne i 
administrac
yjne kary 
pieniężne 
 

Art. 22. 1. Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszania odpadów 
niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczania 
substancji niebezpiecznych, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszanie odpadów 
niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w celu poprawy 
bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku 
prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub 
środowiska. 
3. W przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami, materiałami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną 
spełnione łącznie następujące warunki: 

1) w procesie przetwarzania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska; 

2) jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
 
Art. 16. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i 
zdrowia ludzi oraz  środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.    
Art. 17. Zakazuje się postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie 
środowiska. 
 
Art. 26. 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 
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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 wyłączenie 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. 
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. 
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.  
 
Natomiast przepisy umożliwiające ustalenie obiegu odpadów niebezpiecznych, w tym kwestie 
dotyczące sankcji z tytułu nieprzestrzegania przepisów zostały zawarte w dziale X i dziale V 
rozdz. I 

Art. 18  
Zakaz mieszania 
odpadów 
niebezpiecznych 
 ust. 1 

1. Państwa członkowskie stosują 
konieczne środki, dla zapewnienia, aby 
odpady niebezpieczne nie były 
mieszane ani z innymi kategoriami 
odpadów niebezpiecznych ani z innymi 
odpadami, substancjami lub 
materiałami. Mieszanie obejmuje 
rozcieńczanie substancji 
niebezpiecznych. 

T Art. 5  Art. 5. Zakazuje się zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne 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 określający odpady jako niebezpieczne. 
 

 

Art. 18  
ust. 2 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
na mieszanie, pod warunkiem że: 
a) proces mieszania prowadzony 

jest przez zakład lub 
przedsiębiorstwo, które uzyskało 
zezwolenie zgodnie z art. 23; 

b) spełnione są warunki określone 
w art. 13, a niekorzystne skutki 
gospodarowania odpadami dla 
zdrowia ludzkiego i dla 

T Art. 5 j.w. 
Proces mieszania ze względu na charakter – powoduje zmianę charakteru lub składu odpadów 
stanowi ich przetwarzanie (albo odzysk albo unieszkodliwianie), które zgodnie z projektem 
podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia. 
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środowiska nie zwiększają się; 
oraz 

c) proces mieszania jest 
przeprowadzany zgodnie z 
najlepszymi dostępnymi 
technikami. 

Art. 18  
ust. 3 

3. Z zastrzeżeniem technicznych i 
ekonomicznych kryteriów wykonalności, 
w przypadku gdy odpady niebezpieczne 
zostały zmieszane w sposób inny niż 
określony w ust. 1, odpady, o ile to 
możliwe i niezbędne, rozdziela się w 
celu zachowania zgodności z art. 13. 

T Art. 5 j.w.  

Art. 19  
Oznakowywanie 
odpadów 
niebezpiecznych  
ust. 1 

1. Państwa członkowskie stosują 
konieczne środki w celu zapewnienia, 
aby w trakcie zbierania, transportu i 
czasowego magazynowania, odpady 
niebezpieczne były pakowane i 
oznakowywane zgodnie z 
obowiązującymi normami 
międzynarodowymi i wspólnotowymi. 

T Art. 25 ust. 
1 i 2 

Art. 25. 1. Transport 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 odpady, w tym  zgodnie z wymaganiami określonymi w 
przepisach wydanych na podstawie ust.  7 
2. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących 
przy transporcie towarów niebezpiecznych. 

 

Art. 19  
ust. 2 

2. Każdorazowo gdy odpady 
niebezpieczne są przemieszczane w 
obrębie państwa członkowskiego, 
towarzyszy im dokument 
identyfikacyjny, który może mieć postać 
elektroniczną, zawierający właściwe 
dane, określone w załączniku IB do 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. 

T Art. 25 j.w. 
Dodatkowo, odnosząc się do odwołania do załącznika IB rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, 
należy zaznaczyć, że zgodnie z akapitem 216 zawartość danych w dokumentach ewidencji 
odpadów zostanie określona przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska – są to przepisy 
techniczne. 

 

Art. 20  
Odpady 
niebezpieczne 
wytwarzane w 
gospodarstwach 
domowych 

Art. 17, 18, 19  i 35  nie mają 
zastosowania do odpadów 
zmieszanych wytwarzanych w 
gospodarstwach domowych. 
Art. 19 i 35 nie mają zastosowania do 
odrębnych frakcji odpadów 
niebezpiecznych wytwarzanych w 
gospodarstwach domowych do czasu 
ich przejęcia w celu zebrania, 
unieszkodliwienia lub odzysku przez 
zakład lub przedsiębiorstwo, które 
uzyskało zezwolenie lub zostało 
zarejestrowane zgodnie z art. 23 lub 26. 

N - Brak konieczności transpozycji wynika z faktu, że odpady wytwarzane w gospodarstwach 
domowych do momentu przejęcia ich przez  podmiot prowadzący działalność w zakresie 
gospodarki odpadami podlegają przepisom o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które 
nie zawierają obowiązków – i z których realizacji zwalnia art. 20 dyrektywy. 

 

Art. 21  
ust. 1 

1. Bez uszczerbku dla 
zobowiązań odnoszących się do 
gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi zawartych w art. 18 i 
19, państwa członkowskie stosują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, 

T Art. 90, 92, 
93 

Art. 90. 1. Oleje odpadowe zbiera się osobno, o ile jest to technicznie wykonalne. 
2. W przypadkach gdy jest to technicznie wykonalne i opłacalne ekonomicznie oleje odpadowe 
o różnych cechach nie powinny być mieszane, jeżeli mieszanie stanowi przeszkodę w ich 
przetworzeniu. Zakaz ten dotyczy także mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami lub 
substancjami. 
Art. 92. Zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w 
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by: 
a) oleje odpadowe były zbierane 

osobno, w przypadkach gdy jest 
to technicznie wykonalne; 

b) oleje odpadowe były 
przetwarzane zgodnie z art. 4 i 
13; 

c) w przypadkach gdy jest to 
technicznie wykonalne i 
opłacalne ekonomicznie, oleje 
odpadowe o różnych cechach 
nie były mieszane i by oleje 
odpadowe nie były mieszane z 
innymi odpadami lub 
substancjami, jeżeli takie 
mieszanie stanowi przeszkodę w 
ich przetwarzaniu. 

tym zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych 
substancji przekracza dopuszczalne wartości. 
Art. 93. Zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód,  gleby lub  ziemi. 
 

Art. 21  
ust. 2 

2. Dla celów selektywnego zbierania 
olejów opadowych i ich właściwego 
przetwarzania państwa członkowskie 
mogą, w zależności od warunków 
krajowych, zastosować dodatkowe 
środki, takie jak wymagania techniczne, 
zasada odpowiedzialności producenta, 
instrumenty ekonomiczne lub 
dobrowolne porozumienia. 

N -   

Art. 21  
ust. 3 

3. W przypadkach gdy oleje odpadowe, 
zgodnie z przepisami krajowymi, 
podlegają wymogom regeneracji, 
państwa członkowskie mogą 
postanowić, że takie oleje odpadowe są 
regenerowane, jeżeli jest to technicznie 
wykonalne, a w przypadkach gdy 
zastosowanie mają art. 11 lub 12 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 - 
mogą ograniczyć transgraniczny 
transport olejów odpadowych ze 
swojego terytorium do spalarni lub 
współspalarni, aby dać pierwszeństwo 
regeneracji olejów odpadowych. 

T Art. 91 ust. 
2 - 6 

Art. 91. 2. Oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane regeneracji. 
3. Jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich 
zanieczyszczenia, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku. 
4. Jeżeli regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe, dopuszcza 
się ich unieszkodliwianie. 
5. Przez regenerację, o której mowa w ust. 2 – 4, rozumie się jakikolwiek proces recyklingu, w 
którym w wyniku rafinacji olejów odpadowych mogą zostać wyprodukowane oleje bazowe, w 
szczególności przez usunięcie znajdujących się w olejach odpadowych zanieczyszczeń, 
produktów reakcji utleniania i dodatków. 
6. Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi określają przepisy wydane na 
podstawie art. 33 ust. 2. 
 

 

Art. 22  
Bioodpady 

Państwa członkowskie podejmują 
środki, w odpowiednich przypadkach i 
zgodnie z art. 4 i 13, zachęcające do: 
a) selektywnego zbierania 

bioodpadów w celu ich 
kompostowania i uzyskiwania z 
nich sfermentowanej biomasy; 

b) przetwarzania bioodpadów w 
sposób, który zapewnia wysoki 

T Art. 35 ust. 
1 pkt 4 lit b 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
art. 35 ust. 1 pkt 4 lit b  
“politykę w zakresie gospodarki odpadami, wraz z planowanymi  technologiami i metodami, lub 
polityki w zakresie postępowania z odpadami powodującymi problemy w gospodarowaniu 
odpadami, w tym środki zachęcające do selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich 
kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy, przetwarzania bioodpadów w 
sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska, stosowania bezpiecznych dla 
środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu 
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,” 
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poziom ochrony środowiska; 
c) stosowania bezpiecznych dla 

środowiska materiałów 
wyprodukowanych z 
bioodpadów. 

 
Komisja dokonuje oceny 
gospodarowania bioodpadami w celu 
przedłożenia wniosku, o ile będzie to 
wskazane. W ramach oceny bada się 
możliwość ustalenia wymogów 
minimalnych gospodarowania 
bioodpadami i kryteria jakościowe dla 
kompostu i sfermentowanej biomasy 
pochodzących z bioodpadów, tak aby 
zagwarantować wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska. 

ROZDZIAŁ IV  

ZEZWOLENIA I 
REJESTRACJE  

Art. 23  
Wydawanie 
zezwoleń  
 
ust. 1 

1. Państwa członkowskie 
wymagają, aby wszystkie zakłady lub 
przedsiębiorstwa, które zamierzają 
dokonywać przetwarzania odpadów, 
uzyskały zezwolenie od właściwego 
organu. 

Zezwolenia takie określają 
przynajmniej następujące kwestie: 
a) rodzaje i ilości odpadów, które 

mogą być przetwarzane; 
b) dla każdego objętego 

zezwoleniem rodzaju procesu - 
wymogi techniczne i inne 
wymogi właściwe dla danego 
obiektu; 

c) środki bezpieczeństwa i 
ostrożności, które mają zostać 
zastosowane; 

d) metodę, która ma być 
stosowana w odniesieniu do 
każdego rodzaju procesu; 

e) czynności w zakresie 
monitorowania i kontroli, jakie 
mogą być niezbędne; 

f) zalecenia dotyczące 
zamknięcia obiektu i późniejszej 

T Art. 41-44, 
47 

Art. 41. 1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów 
wymaga uzyskania zezwolenia. 

2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub 
przetwarzania odpadów. 

3. Organem właściwym jest: 
1) marszałek województwa:  

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

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w 
procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów 
niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w 
wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na 
dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie 
mniejsza niż 25 000 Mg, 

2) starosta – w pozostałych przypadkach 
             – z zastrzeżeniem ust. 4.  

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.   

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłodzone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 
Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902 i Nr 163, poz. 981). 
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ochrony, jakie mogą być niezbędne. 6. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 
5, może być wydane, jeżeli wydający je organ byłby jednocześnie właściwy do wydania 
danego zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

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. 3.  

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

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu na zbieranie odpadów lub 
zezwoleniu na przetwarzanie odpadów rozumie się przez to również zezwolenie na zbieranie 
i przetwarzanie odpadów. 

10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.1)). 

     Art. 42. 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza 
odpadów. Wniosek  zawiera: 

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 
odpadów, o ile posiada;  

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
4) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych 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) przewidywany okres 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; 

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) i numer REGON posiadacza 

odpadów, o ile posiada; 
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 
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 oraz rodzaju magazynowanych 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 
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przypadkach – także godzinnej 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) przewidywany okres 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; 

11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości 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; 

12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 5 – 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; 

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. 

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 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, o ile jest wymagana. 

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. 6.                    

Art. 43. 1. W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 

odpadów, o ile posiada; 
2) rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania; 
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3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
4) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych 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, zdrowia ludzi lub środowiska; 

7) wymagania wynikające z przepisów odrębnych; 
8) czas obowiązywania zezwolenia. 

2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza 

odpadów, o ile posiada; 
2) rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia 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; 

5) miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych 
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. 4  - w przypadku instalacji lub 
urządzeń do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych; 

8) informacje wynikające z przepisów odrębnych; 
9) czas obowiązywania zezwolenia. 

3. Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest 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. 

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. 5 nie stosuje się do składowiska odpadów. 
   Art. 44. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

 
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 
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organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia 
nieprawidłowości. 

2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1, mimo 
wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, 
właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania. 

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje zakończenie 
działalności objętej tym zezwoleniem. 

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. 27 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. 

 

Art. 23  
ust. 2 

2. Zezwolenia mogą być udzielane na 
czas określony i mogą być odnawialne. 

T Art. 43 ust. 
5 i 6, art. 
44, 48 

Art. 43. 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. 5 nie stosuje się do składowiska odpadów. 
 
Art. 44. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się 
na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 
 
Art. 48.  1. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
wygasa:  
po 1)upływie czasu, na jaki zostało wydane;  
1) 2)jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej 
zezwoleniem lub  z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;  

2) 3)na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;  
3) 4)jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej 

zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;  
4) 5)jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej 

zezwoleniem przez 2 lata.  
2. Właściwy organ stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie zezwolenia, 

jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.  
3. Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia nie wydaje się, jeżeli 

posiadacz odpadów uzyska nowe zezwolenie obejmujące swoim zakresem przedmiot 
dotychczasowego zezwolenia.  
 

 

Art. 23  
ust. 3 

3. Jeżeli właściwy organ uzna, że 
planowana metoda przetwarzania jest 
niedopuszczalna z punktu widzenia 
ochrony środowiska, zwłaszcza jeżeli 

T Art. 46 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, zdrowia ludzi lub dla środowiska; 
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami; 
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metoda ta jest niezgodna z art. 13, 
odmawia udzielenia zezwolenia. 

3) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego. 
2, Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez termiczne 
przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów, w przypadku gdy kierownik spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają 
świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami 
odpowiedniego do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. 

 

Art. 23  
ust. 4 

4. Każde zezwolenie obejmujące 
spalanie lub współspalanie z odzyskiem 
energii zawiera warunek, że 
odzyskiwanie energii ma się odbywać 
przy wysokim poziomie efektywności 
energetycznej. 

T Art. 159 
ust. 7 

7. Spalanie lub współspalanie odpadów z odzyskiem energii odbywa się przy zachowaniu 
wysokiego poziomu efektywności energetycznej. 

 

Art. 23  
ust. 5 

5. Pod warunkiem spełnienia 
wszystkich wymogów niniejszego 
artykułu, wszelkie zezwolenia 
wydawane na podstawie innych 
przepisów krajowych lub 
wspólnotowych mogą być połączone z 
zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1, 
w jedno zezwolenie w przypadku, kiedy 
taki format zapobiega niepotrzebnemu 
powielaniu informacji i powtarzaniu 
pracy operatora lub właściwego organu. 

N -   

Art. 24  
Zwolnienia od 
wymogu 
posiadania 
zezwolenia 

Państwa członkowskie mogą 
zwolnić z wymogu określonego w art. 
23 ust. 1 zakłady lub przedsiębiorstwa 
wykonujące następujące czynności: 
a) unieszkodliwianie w miejscu 

wytwarzania własnych odpadów 
niebędących niebezpiecznymi; 
lub 

b) odzysk odpadów. 

T Art. 45 
ust. 1- 4, 96 
ust.9 

Art. 45 ust. 1.  Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się: 
1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie 

gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci 
zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez 
apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy 
zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych,  urzędach i 
instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów); 

2) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące 
odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 28 ust. 6; 

3) osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady 
ściekowe w celach, o których mowa w art. 96ust. 1 pkt 1 – 3;  

4) podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;  

5) posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
przez ich składowanie na składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do 
uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 

6) posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 
2008 r. o odpadach wydobywczych; 

7) posiadacza odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami 
niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami  
określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 4; 
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8) posiadacza odpadów, którzy poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach  wydanych na podstawie ust. 4; 

9) władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej 
nieruchomości; 

10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich 
wytworzenia. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie 
na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 
dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów. 

3. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w ust. 4, posiadacz odpadów 
wymieniony w ust. 1 pkt 7 i 8, jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów. Z dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie ust. 4, zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów wygasa w zakresie objętym tymi przepisami.  

4. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilość odpadów, jakie 
mogą być objęte zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, oraz metodę przetwarzania 
odpadów, która ma być zastosowana, a w przypadku odpadów niebezpiecznych - także 
szczegółowe warunki zwolnień w zakresie odzysku odpadów, kierując się właściwościami 
odpadów oraz potencjalnym zagrożeniem dla środowiska w trakcie przetwarzania odpadów. 

 
„art. 96 ust. 9 Władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe mają być 
stosowane w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 − 3, jest zwolniony z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub obowiązku wpisu do rejestru oraz 
prowadzenia ewidencji tych odpadów.” 

Art. 25  
Warunki 
zwolnienia ust. 1 

1. Jeżeli państwo członkowskie 
chce skorzystać ze zwolnień na mocy 
art. 24, ustanawia ono, w odniesieniu 
do każdego rodzaju działalności, ogólne 
zasady określające rodzaje i ilości 
odpadów, jakie mogą być objęte 
zwolnieniem, oraz metodę 
przetwarzania, jaka ma być 
zastosowana. 
Zasady te powinny być zaprojektowane 
w sposób zapewniający, aby odpady 
były przetwarzane zgodnie z art. 13. W 
przypadku procesów unieszkodliwiania, 
o których mowa w art. 24 lit. a), zasady 
te powinny uwzględnić najlepsze 
dostępne techniki. 

T Art. 45 ust. 
4 

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilość odpadów, jakie mogą być 
objęte zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, oraz metodę przetwarzania odpadów, 
która ma być zastosowana, a w przypadku odpadów niebezpiecznych - także szczegółowe 
warunki zwolnień w zakresie odzysku odpadów, kierując się właściwościami odpadów oraz 
potencjalnym zagrożeniem dla środowiska w trakcie przetwarzania odpadów. 

 

Art. 25  
ust. 2 

2. Oprócz zasad ogólnych 
przewidzianych w ust. 1, państwa 
członkowskie ustanawiają szczegółowe 
warunki zwolnień w zakresie odpadów 
niebezpiecznych, obejmujących rodzaje 
działalności, jak również wszelkie inne 
konieczne wymogi prowadzenia 
różnych form odzysku odpadów, a 

T Art. 45 j.w.  
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także, tam gdzie to istotne, 
dopuszczalne wielkości zawartości 
substancji niebezpiecznych w 
odpadach oraz dopuszczalne wielkości 
emisji. 

Art. 25  
ust. 3 

3. Państwa członkowskie informują 
Komisję o zasadach ogólnych 
ustanowionych zgodnie z ust. 1 i 2. 

N -   

Art. 26  
Rejestracja 

O ile poniżej wymienione 
podmioty nie podlegają wymogom 
uzyskania zezwolenia, państwa 
członkowskie zapewniają, aby właściwy 
organ prowadził rejestr: 
a) zakładów lub przedsiębiorstw 

zajmujących się zawodowo 
zbieraniem lub transportem 
odpadów; 

b) dealerów lub brokerów; oraz 
c) zakładów lub przedsiębiorstw, 

które podlegają zwolnieniom z 
wymogów posiadania zezwoleń 
zgodnie z art. 24. 

W przypadkach gdy jest to możliwe, 
istniejące rejestry prowadzone przez 
właściwe organy są wykorzystywane do 
uzyskania istotnych informacji 
dotyczących takiego procesu rejestracji 
w celu ograniczenia wymogów 
administracyjnych. 

T Art. 49-65 Art. 49. 1. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”. 

2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z 
urzędu.  

3. Wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w 
przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6, dokonuje marszałek województwa, właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. 

4. Wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 
1 pkt 1 − 5, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania 
działalności. 

5. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. 
zm.2)). 

6. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

7. Rejestr jest publicznie dostępny, z wyłączeniem informacji o: 
1) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zawarł z 

organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
2) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych; 
3) rodzaju i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Art. 50. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek: 
1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 11 
maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych: 

a) producentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterów i 
dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, a także eksporterów i 
dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 

 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 
2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 
r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz.18 Nr 34, poz. 173 i  Nr 
106, poz. 622. 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. 
Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228. 
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b) wprowadzających na terytorium kraju:  
 – produkty w opakowaniach, 
 – opony, 
 – oleje smarowe, 

c) prowadzących odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych, 
d) organizacji odzysku, 
e) dokonujących eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych w celu 
poddania ich odzyskowi lub recyklingowi; 

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji:  

a) wprowadzających pojazdy, 
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów, 
c) prowadzących stacje demontażu, 
d) prowadzących strzępiarki; 

3) z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 
a) wprowadzających sprzęt i przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowego 

nabycia sprzętu, o którym mowa w art. 3a ust. 1 tej ustawy, 
b) zbierających zużyty sprzęt, 
c) prowadzących zakład przetwarzania, 
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu, 
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku; 
4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach: 
a) wprowadzających baterie lub akumulatory, 
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

5)  z zakresu niniejszej ustawy: 
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych    z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 
ust. 1 pkt 2 i 3, 

b) transportujących odpady,  
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do 

rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu. 
2. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru. 
3. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić 

wyłącznie podmiot wpisany do rejestru. 
Art. 51. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu: 

1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, 
2) posiadacza odpadów, który uzyskał  pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 
3) posiadacza odpadów, który uzyskał  zezwolenie na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 
4) podmiot, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi, lub zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

5) podmiot, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na 
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r  – Prawo geologiczne i 
górnicze, 

6) podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na 
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 

 − o ile uzyskali wpis do rejestru na   podstawie art. 50 ust. 2. 
2. Nie podlegają wpisowi do rejestru: 

1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami 
wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 28 ust. 6; 

2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne 
osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1 − 3, 
zwolniony z obowiązku  uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów; 

3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w 
zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady 
opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, 
w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, 
przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, 
systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-
wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność 
w zakresie zbierania odpadów); 

4) transportujący wytworzone przez siebie odpady. 
Art. 52. 1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr 

zawiera następujące informacje: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, a w przypadku wprowadzających baterie 

lub akumulatory – także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile posiada; 
3) numer REGON, o ile posiada; 
4) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 11 
maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w odniesieniu do: 

a) producenta, importera,  dokonującego  wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportera i 
dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksportera i 
dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach: 
– informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

− informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz     wywożonych za 
granicę opakowań, 

b) przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty w opakowaniach: 
−  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności 

recyklingu odpadów opakowaniowych, powstałych z opakowań, o których mowa w 
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

−  dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku, a w 
szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych, powstałych z opakowań, o których 
mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej, o ile została zawarta umowa z organizacją odzysku, 

c) przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju opony lub przedsiębiorcy 
wprowadzającego na terytorium kraju oleje smarowe: 

−  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności 
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recyklingu, odpadów poużytkowych, powstałych z produktów, o których mowa w 
załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

−  dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku, a w 
szczególności recyklingu, odpadów poużytkowych, powstałych z produktów, o których 
mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej, o ile została zawarta umowa z organizacją odzysku, 

d) prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych lub poużytkowych: 
−  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 
−  informację o stosowanym  procesie recyklingu, 
−  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,  
−  informację o decyzjach związanych z recyklingiem  odpadów, 
−  informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 
e) prowadzącego odzysk odpadów opakowaniowych lub poużytkowych: 
−  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 
−  informację o stosowanym  procesie odzysku, 
−  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 
−  informację o decyzjach związanych z  odzyskiem, 
−  informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania  środowiskowego albo o 

ich braku, 
f) dokonującego eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych w celu 
poddania ich odzyskowi i recyklingowi: 

−   kod i nazwę rodzajów odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przyjmowanych w 
celu eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 

−   informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
g) organizacji odzysku: 
−   informację o rodzaju opakowań lub produktów, w stosunku do których organizacja 

odzysku zamierza przejmować obowiązki zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych, 

−   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 
ich braku; 

5) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji w odniesieniu do: 

a) wprowadzającego pojazdy: 
−   informację o rodzaju prowadzonej działalności, 
−   informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w ramach 

sieci, 
b) prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 

–  adres punktu zbierania pojazdów, 
–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c) prowadzącego stację demontażu: 
−   adres stacji demontażu, 
−   informacje o stosowanych procesach przetwarzania, 
−   informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
−   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 
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d) prowadzącego strzępiarkę: 
−   adres strzępiarki, 
−   informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
−   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku; 
6) z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

w odniesieniu do: 
a) wprowadzającego sprzęt albo przedsiębiorcy dokonującego wewnątrzwspólnotowego 

nabycia sprzętu, o którym mowa w art. 3a ust.1 tej ustawy: 
–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

−  numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do 
tej ustawy, 

−  informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o 
której mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, o ile została zawarta, a  w przypadku 
wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł 
umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – informację o 
masie poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, 
który zamierza wprowadzić w danym roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia 
finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy, 

b) zbierającego zużyty sprzęt: 
−   numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 

do tej ustawy, z którego powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt, 
−  adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt, 
−   informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,  

c) prowadzącego zakład przetwarzania: 
−   numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 

do tej ustawy, z którego powstał przyjmowany przez niego zużyty sprzęt, 
−   adres zakładu przetwarzania, 
−   informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 
−   informację o zbieranym zużytym sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których jest zbierany 

zużyty sprzęt, 
−   informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
−   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 
d) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: 
−   kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, 
−   informację o stosowanym procesie recyklingu, 
−   informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu, 
−   adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 
−   informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 
−   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 
e) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: 
−   kod i nazwę rodzajów przyjmowanych odpadów, 
−   informację o stosowanym procesie odzysku, 
−   informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku, 
−   adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 
−   informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów, 
−   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 
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ich braku,  
f) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 
−  wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których mowa w 

art. 57 ust. 1 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i 
numery rejestrowe, 

−   zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego 
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału; 

7) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w odniesieniu do: 
a) wprowadzającego baterie lub akumulatory: 
−   informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów, 
−   informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z   ustawy, a w przypadku 

realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu – dane tego podmiotu, 
b) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów: 
−   informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych 

procesach przetwarzania i recyklingu, 
−   informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
−   informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 
−   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku; 
8) z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu do: 
a) transportującego odpady – kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów, 
b) sprzedawcy odpadów – kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych odpadów, 
c) pośrednika w obrocie odpadami – kod i nazwę rodzajów odpadów będących przedmiotem 

obrotu, 
d) posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a: 
−  kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów,  
−  informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów. 
2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera 

następujące informacje: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania lub 

siedziby; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada; 
3) numer REGON, o ile posiada; 
4) odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

a także decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 
2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji na podziemne 
składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 
r. – Prawo geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ; 

5) informacje o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia;  
6) informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku; 
7) informacje o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne – w 
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przypadku działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do 
rejestru  działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, o 
których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system 
zarządzania środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa. 

5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego 
rozdziału rozumie się: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów; 
2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 
3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 
4) pozwolenie zintegrowane. 

Art. 53. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, 
po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej.  

2. Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza 
rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 84 oraz w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący działalność w zakresie, o którym 
mowa w art. 50 ust. 1, składa wniosek o wpis do rejestru: 

1) za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie 
z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej,  do marszałka województwa właściwego ze względu na 
siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział w Polsce; 

2) bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego - jeżeli nie 
ustanowił oddziału w Polsce.  

4. Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym sprzęt w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, składa 
wniosek:   

1) za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie 
z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej – jeżeli ustanowił oddział w Polsce; 

2) za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, z którą zawarł umowę, o której mowa w art. 57 ust. 1 
tej ustawy, wpisanej do rejestru, do marszałka województwa 
właściwego ze względu na siedzibę organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego – jeżeli nie ustanowił oddziału w 
Polsce. 

5. Wniosek o wpis do rejestru zawiera w szczególności: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania lub 

siedziby, 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, a w przypadku 

wprowadzających baterie lub akumulatory – także europejski numer 
identyfikacji podatkowej, o ile posiada, 

3) numer REGON, o ile posiada,  
4) imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz rejestrowy 
– oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do  
zakresu działalności. 
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6. Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym 
mowa w art. 50 ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera 
odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do 
zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.  

7. Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się: 
1) w przypadku wszystkich podmiotów: 

a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile 
przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia, 

b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do 
rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących 
wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że 
dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym ;               

2) w przypadku wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym: 
a) uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta, 
b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy o ile zabezpieczenie 
finansowe jest wymagane; 

3) w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 2 – zaświadczenie wydane 
przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości 
kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie 
tej kwoty; 

4) w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – zaświadczenie 
wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o 
wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji 
odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej 
kwoty; 

5) w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację 
potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu 
(EMAS), o ile uczestniczy w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 3 i 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. 

  
Art. 54. 1. Marszałek województwa dokonując wpisu do rejestru nadaje podmiotowi 
indywidualny numer rejestrowy.  

2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze 
rejestrowym. 

3. Po zakończeniu działalności przez dany podmiot, jego numer rejestrowy 
nie może być nadany innemu podmiotowi. 
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4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób nadawania numeru rejestrowego, kierując się potrzebą zidentyfikowania 
przedsiębiorców wpisanych do rejestru oraz ustalenia jednego numeru rejestrowego 
uwzględniającego wszystkie zakresy prowadzonej działalności. 

 
Art. 55. 1. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru tworzy  indywidualne konto w 
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, o którym 
mowa w ust. 1, oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta. 

 
Art. 56. Marszałek województwa: 

1) wprowadza do rejestru wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 
2; 

2) archiwizuje, przechowuje i przetwarza informacje wpisane do rejestru. 
Art. 57. 1. Wpis do rejestru dla: 

1) wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,  
3) wprowadzających pojazdy, 
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,  
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, 
6) wprowadzających na terytorium kraju opony, 
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe 

       – podlega opłacie rejestrowej.  
2. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym 

mowa w ustawie z dnia  15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu 
(EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży 
informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wpisany do rejestru uiszcza w terminie 
do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok. 

4. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata 
rejestrowa.  

5. Opłaty rocznej nie uiszcza także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, 
w roku, w którym uzyskał wpis do rejestru.  

6. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 
2000 zł. 

7. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której 
mowa w art. 50 ust. 1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę 
rejestrową, najwyższą. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
stawek: 

1) opłaty rejestrowej, 
2) opłaty rocznej 

– biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru oraz, że opłaty te nie powinny stanowić 
przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności gospodarczej, 
zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 
 
Art. 58. 1. Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy 
właściwego urzędu marszałkowskiego. 
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2. Wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowią w: 
1) 50 % dochód budżetu województwa; 
2) 50% dochód budżetu państwa 

3. Dochód, o którym mowa w ust. 2, przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz 
administrowanie i serwisowanie  Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami  

4. Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z 
oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 
czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na 
rachunek dochodów budżetu państwa.. 

 
Art. 59. 1. Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa 
wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego 
zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
84, oraz w formie pisemnej, w przypadku zmiany: 

1) informacji zawartych w rejestrze, 
2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru 

– w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.  
2. Przepisy art. 53 ust. 1, 3, 4 i 7 stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 60. 1. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu 
do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania 
wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z 
rejestru. 

2. Marszałek województwa wykreśla podmiot z rejestru, w drodze decyzji. 
3. Przepisy art. 53 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
4. Marszałek województwa archiwizuje informacje zawarte w rejestrze 

dotyczące  podmiotu wykreślonego z rejestru oraz informacje które uległy zmianie. 
 
Art. 61. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru, 
kierując się potrzebą ujednolicenia wniosków, ułatwienia ich przekazywania oraz 
zidentyfikowania podmiotu podlegającego wpisaniu do rejestru. 
 
Art. 62. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru w przypadku 
gdy podmiot: 
1)    nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości; 
2)    będący wprowadzającym sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych nie wniósł w 

wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

3) będący organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wpłacił na rachunek 
bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w 
wymaganej wysokości, o której mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

4) będący organizacją odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej nie wpłacił na rachunek bankowy, w banku prowadzącym rachunek 
bankowy organizacji odzysku, kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której 
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mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy. 
 
Art. 63. Podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer 
rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.  
 
Art. 64. 1. Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu 
z rejestru w przypadku: 
1) nieuiszczenia opłaty rocznej, w przypadkach gdy jest wymagana; 
2) cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanych z gospodarką odpadami; 
3) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w 

przepisach ustawy; 
4) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w 

przepisach ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 11 
maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o bateriach i akumulatorach; 

5) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez podmiot działalności wymagającej 
wpisu do rejestru; 

6) niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym – w przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw 
domowych; 

7) niezłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

8) niezłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej. 

2. Jeżeli podmiot prowadzi działalność objętą obowiązkiem wpisu do rejestru 
w więcej niż  jednym zakresie, a przesłanki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko 
niektórych zakresów działalności, a podmiot nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 
59 lub 60, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, zmiany wpisu do 
rejestru w odpowiednim zakresie.  

 
Art. 65 1. Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu w rejestrze stosuje się 
art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)). 

2. Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w 
rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi wydruk wypełnionego formularza 
opatrzony podpisem wnioskodawcy albo wypełniony formularz w postaci elektronicznej 
podpisany  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.4)) albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.. 

Art. 27  
1. Minimalne standardy techniczne dla 
czynności przetwarzania wymagających 
zezwolenia na mocy art. 23 mogą być 

N -   
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Standardy 
minimalne ust. 1 

przyjmowane, w przypadkach gdy 
istnieją dowody, że takie standardy 
minimalne mogą przynieść korzyści w 
kategoriach ochrony zdrowia ludzkiego i 
środowiska. Środki te mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną popaczoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 39 ust. 2. 

Art. 27  
ust. 2 

2. Takie standardy minimalne obejmują 
wyłącznie te czynności przetwarzania 
odpadów, które nie są objęte zakresem 
stosowania dyrektywy 96/61/WE lub nie 
nadają się do objęcia zakresem 
stosowania tej dyrektywy. 

N -   

Art. 27  
ust. 3 

3. Takie standardy minimalne: 
a) dotyczą głównych oddziaływań 

na środowisko danej czynności 
przetwarzania odpadów; 

b) zapewniają przetwarzanie 
odpadów zgodnie z art. 13; 

c) uwzględniają najlepsze 
dostępne techniki; oraz 

d) w odpowiednich 
przypadkach, obejmują elementy 
jakości przetwarzania i wymogów 
technologicznych. 

N -   

Art. 27  
ust. 4 

4. Standardy minimalne dla czynności 
wymagających rejestracji na mocy art. 
26 lit. a) i b) są przyjmowane w 
przypadkach, gdy istnieją dowody, że 
takie standardy minimalne, obejmujące 
również kwalifikacje techniczne 
podmiotów zajmujących się zbieraniem 
i transportem, dealerów lub brokerów, 
mogą przynieść korzyści w kategoriach 
ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska 
lub uniknięcia zakłóceń na rynku 
wewnętrznym. 
Środki te, mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2. 

N -   

ROZDZIAŁ V  
1. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby ich właściwe organy 
T Art. 34 Art. 34. 1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, oddzielenia 

tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko od tendencji 
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PLANY I 
PROGRAMY 

Art. 28  
Plany gospodarki 
odpadami  
 
ust. 1 

opracowały co najmniej jeden plan 
gospodarki odpadami zgodnie z art. 1, 
4, 13 i 16. 
Plany te z osobna lub łącznie pokrywają 
cały obszar geograficzny danego 
państwa członkowskiego. 

wzrostu gospodarczego kraju, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz 
zasady samowystarczalności i bliskości, a także utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej 
i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony 
środowiska, opracowuje się plany gospodarki odpadami. 

2. Plany gospodarki odpadami są zgodne z polityką ekologiczną państwa. 
3. Plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i 

wojewódzkim.  
4. Plany gospodarki odpadami dotyczą odpadów wytworzonych na obszarze, 

dla którego jest sporządzany plan, oraz przywożonych na ten obszar, w tym odpadów 
komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów 
niebezpiecznych. 

5. Plany gospodarki odpadami obejmują również środki służące zapobieganiu 
powstawaniu odpadów. Przykłady środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów 
określa załącznik nr 5 do ustawy. 

Art. 28  
ust. 2 

2. Plany gospodarki odpadami, 
zawierają analizę bieżącej sytuacji w 
zakresie gospodarowania odpadami na 
danym obszarze geograficznym, jak 
również określają środki, jakie należy 
zastosować, aby udoskonalić 
racjonalne z punktu widzenia 
środowiska przygotowanie do 
ponownego użycia, recyklingu, odzysku 
oraz unieszkodliwiania odpadów i 
ocenę tego, w jaki sposób plan wspiera 
realizację celów i przepisów niniejszej 
dyrektywy. 

T Art. 35 ust. 
1, 3 i 4  

Art. 35. 1. Plany gospodarki odpadami zawierają:  
1) analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest 

sporządzany plan, w tym informacje na temat:  
a) istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i oceny 

ich użyteczności, 
b) rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów, 
c) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 

również w instalacjach położonych poza terytorium kraju, 
d) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom 

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

odpadów, 
f)    rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji do przetwarzania 

odpadów, w tym olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych, oraz odpadów 
objętych szczegółowymi przepisami, 

g) identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym oceny 
potrzeby  tworzenia nowych lub zmiany systemów zbierania odpadów oraz budowy 
dodatkowej infrastruktury służącej gospodarowaniu odpadami, zgodnie z zasadą 
bliskości, oraz, w razie potrzeby, inwestycji w celu realizacji istniejących potrzeb, a także 
zamknięcia istniejących obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami, 
uwzględniające, w razie potrzeby, podstawowe informacje charakteryzujące z punktu 
widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki 
odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację 
gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć 
wpływ na lokalizację istniejących instalacji gospodarowania odpadami;  

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian 
demograficznych i gospodarczych; 

3) przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, w 
tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów; 

4) kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania 
systemu gospodarki odpadami, podejmowane dla osiągnięcia celów, o których mowa w 
pkt 3, w tym: 

a) rozwiązania dotyczące olejów odpadowych i innych odpadów 
niebezpiecznych oraz odpadów objętych szczegółowymi przepisami w zakresie 
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gospodarki odpadami; 
b) politykę w zakresie gospodarki odpadami, wraz z planowanymi  technologiami 

i metodami, lub polityki w zakresie postępowania z odpadami powodującymi problemy w 
gospodarowaniu odpadami, w tym środki zachęcające do selektywnego zbierania 
bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy, 
przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony 
środowiska, stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z 
bioodpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska, 

c) w razie potrzeby określenie kryteriów lokalizacji obiektów przeznaczonych do 
gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do 
przetwarzania odpadów; 

5) harmonogram, wykonawców i sposób finansowania zadań wynikających z przyjętych 
kierunków działań, o których mowa w pkt 4; 

6) informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko; 
7) sposób monitoringu i oceny wdrażania planu pozwalający na określenie sposobu oraz 

stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie; 
8) streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
   3. Plany gospodarki odpadami mogą zawierać, z uwzględnieniem uwarunkowań 
geograficznych i obszaru objętego planem, następujące informacje: 

1) opis aspektów organizacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami, 
w tym opis podziału odpowiedzialności pomiędzy podmioty publiczne i 
prywatne zajmujące się gospodarowaniem odpadami; 

2) ocenę użyteczności i przydatności stosowania instrumentów ekonomicznych i 
innych instrumentów do rozwiązania problemów związanych z gospodarką 
odpadami, z uwzględnieniem potrzeby utrzymywania niezakłóconego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego; 

3) dane dotyczące kampanii informacyjnych i  informowania społeczeństwa lub 
określonej grupy osób w zakresie gospodarki odpadami; 

4) informacje dotyczące skażonych miejsc unieszkodliwiania odpadów i 
środków podjętych dla ich przywrócenia do stanu pozwalającego na ich 
gospodarcze wykorzystanie; 

5) kwestie specyficzne związane z gospodarką odpadami, wynikające z 
uwarunkowań dotyczących obszaru, dla którego jest sporządzany plan. 

4. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami, oprócz elementów określonych 
w ust. 1 – 3,  zawierają: 

1) podział na  regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze 
wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu; 

2) wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, w 
przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie 
może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu 
uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych; 

3) plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których 
modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z 
przyczyn ekonomicznych. 
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Art. 28  
ust. 3 

3. Plan gospodarki odpadami 
zawiera, w odpowiednich przypadkach i 
z uwzględnieniem poziomu 
geograficznego i pokrycia danego 
obszaru planowania, przynajmniej 
następujące informacje: 
a) rodzaj, ilość i źródło odpadów 

powstających na danym 
terytorium; odpady, które 
prawdopodobnie zostaną 
przemieszczone poza terytorium 
kraju lub na nie, a także ocenę 
kształtowania się strumieni 
odpadów w przyszłości; 

b) obowiązujące dotychczas 
systemy zbierania odpadów oraz 
większe instalacje do 
unieszkodliwiania i odzysku 
odpadów, w tym wszelkie 
szczególne rozwiązania 
dotyczące olejów odpadowych, 
odpadów niebezpiecznych lub 
strumieni odpadów objętych 
szczegółowymi przepisami 
wspólnotowymi; 

c) ocenę potrzeby tworzenia 
nowych systemów zbierania, 
zamknięcia istniejących 
obiektów, dodatkowej 
infrastruktury na potrzeby 
odpadów zgodnie z art. 16 oraz, 
w razie potrzeby, inwestycji 
związanych z powyższym; 

d) w razie potrzeby wystarczające 
informacje dotyczące kryteriów 
lokalizacji do celów identyfikacji 
obiektów oraz wydolności 
przyszłych instalacji do 
unieszkodliwiania lub większych 
instalacji do odzysku; 

e) ogólną politykę w sprawie 
gospodarowania odpadami, wraz z 
planowanymi technologiami i metodami 
gospodarowania odpadami lub polityki 
w sprawie odpadów powodujących 
konkretne problemy w gospodarowaniu 
odpadami. 

T Art. 35 
j.w. 

Art. 35. 1. Plany gospodarki odpadami zawierają:  
1)analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest sporządzany 
plan, w tym informacje na temat:  
a) istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i oceny ich 
użyteczności, 
b) rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów, 
c) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, również w 
instalacjach położonych poza terytorium kraju, 
d) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
również w instalacjach położonych poza terytorium kraju, 
e) istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym również zbierania odpadów, 
f) rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów, w tym 
olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych, oraz odpadów objętych 
szczegółowymi przepisami, 
g) identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym oceny potrzeby  tworzenia 
nowych lub zmiany systemów zbierania odpadów oraz budowy dodatkowej infrastruktury 
służącej gospodarowaniu odpadami, zgodnie z zasadą bliskości, oraz, w razie potrzeby, 
inwestycji w celu realizacji istniejących potrzeb, a także zamknięcia istniejących obiektów 
przeznaczonych do gospodarowania odpadami, uwzględniające, w razie potrzeby, 
podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla 
którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie 
geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, 
hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację istniejących instalacji 
gospodarowania odpadami;  
 

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian 
demograficznych i gospodarczych; 
3) przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, w tym 
cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów; 
4) kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania 
systemu gospodarki odpadami, podejmowane dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3, 
w tym: .. 
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Art. 28  
ust. 4 

4. Plan gospodarki odpadami 
może zawierać, z uwzględnieniem 
poziomu geograficznego i pokrycia 
danego obszaru planowania, 
następujące informacje: 
a) aspekty organizacyjne związane 

z gospodarowaniem odpadami, 
w tym również opis podziału 
odpowiedzialności między 
podmioty publiczne i prywatne 
zajmujące się gospodarowaniem 
odpadami; 

b) ocenę użyteczności i 
przydatności stosowania 
instrumentów ekonomicznych i 
innych do rozwiązywania 
problemów związanych z 
odpadami, z uwzględnieniem 
potrzeby utrzymywania 
niezakłóconego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego; 

c) wykorzystywanie kampanii 
informacyjnych i kierowanie 
informacji do ogółu 
społeczeństwa lub konkretnej 
grupy konsumentów; 

d) skażone w przeszłości 
miejsca unieszkodliwiania odpadów i 
środki dla ich przywrócenia do poziomu 
wymagań prawnych. 

T Art. 35  j.w. 
 art. 35 ust. 3. Plany gospodarki odpadami mogą zawierać, z uwzględnieniem uwarunkowań 
geograficznych i obszaru objętego planem, następujące informacje: 
6) opis aspektów organizacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym opis 

podziału odpowiedzialności pomiędzy podmioty publiczne i prywatne zajmujące się 
gospodarowaniem odpadami; 

7) ocenę użyteczności i przydatności stosowania instrumentów ekonomicznych i innych 
instrumentów do rozwiązania problemów związanych z gospodarką odpadami, z 
uwzględnieniem potrzeby utrzymywania niezakłóconego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego; 

8) dane dotyczące kampanii informacyjnych i  informowania społeczeństwa lub określonej 
grupy konsumentów w zakresie gospodarki odpadami; 

9) informacje dotyczące skażonych miejsc unieszkodliwiania odpadów i środków podjętych 
dla ich przywrócenia do stanu pozwalającego na ich gospodarcze wykorzystanie; 

10) kwestie specyficzne związane z gospodarką odpadami, wynikające z uwarunkowań 
dotyczących obszaru, dla którego jest sporządzany plan. 

 

Art. 28  
ust. 5 

5. Plany gospodarki odpadami są 
zgodne z wymogami dotyczącymi 
planowania gospodarowania odpadami, 
określonymi w art. 14 dyrektywy 
94/62/WE, oraz strategią wdrażającą 
cel w zakresie zmniejszenia ilości 
odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska odpadów, 
o której mowa w art. 5 dyrektywy 
1999/31/WE. 

T Art. 34 ust. 
4 

Art. 34 ust. 4. Plany gospodarki odpadami dotyczą odpadów wytworzonych na obszarze, dla 
którego jest sporządzany plan, oraz przywożonych na ten obszar, w tym odpadów 
komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów 
niebezpiecznych. 

 

Art. 29  
Programy 
zapobiegania 
powstawaniu 
odpadów ust. 1 

1. Państwa członkowskie 
opracowują, zgodnie z art. 1 i 4, 
programy zapobiegania powstawaniu 
odpadów nie później niż do dnia 12 
grudnia 2013 r. 

Programy te są zintegrowane z 
planami gospodarki odpadami, 
przewidzianymi w art. 28, lub w 
stosownych przypadkach z innymi 

T Art. 34 ust. 
5 

5. Plany gospodarki odpadami obejmują również środki służące zapobieganiu powstawaniu 
odpadów. Przykłady środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów określa załącznik 
nr 5 do ustawy. 
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programami dotyczącymi polityki w 
dziedzinie środowiska, lub funkcjonują 
jako odrębne programy. W przypadku 
gdy taki program jest zintegrowany z 
planem gospodarowania odpadami lub 
innymi programami, środki służące 
zapobieganiu powstawania odpadów 
muszą zostać wyraźnie zdefiniowane. 

Art. 29  
ust. 2 

2. Programy określone w ust. 1 
ustalają cele zapobiegania 
powstawaniu odpadów. Państwa 
członkowskie opisują istniejące środki 
zapobiegawcze i oceniają użyteczność 
przykładów środków wskazanych w 
załączniku IV lub innych stosownych 
środków. 
Celem takich celów i środków jest 
przerwanie powiązania pomiędzy 
wzrostem gospodarczym a wpływem na 
środowisko związanym z wytwarzaniem 
odpadów. 

T Art. 34 ust. 
5, 35 ust. 1 
pkt 3, 4 

j.w. 
art. 35 ust. 1 pkt 3) przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich 
osiągania, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów 
4) kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania 
systemu gospodarki odpadami, podejmowane dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3, 
w tym: ... 

 

Art. 29  
ust. 3 

3. Państwa członkowskie określają 
odpowiednie właściwe jakościowe lub 
ilościowe poziomy odniesienia dla 
przyjętych środków zapobiegania 
powstawaniu odpadów w celu 
nadzorowania i oceny postępu w 
zakresie tych środków, a także mogą w 
tym samym celu określać odpowiednie 
jakościowe i ilościowe cele i wskaźniki 
inne niż te, o których mowa w ust. 4. 

T Art. 37, 38, 
39, 40 

Art. 37. 1. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. 
2. Zarząd województwa przedkłada projekt zaktualizowanego wojewódzkiego 

planu gospodarki odpadami, celem uchwalenia, sejmikowi województwa, nie później niż na 
miesiąc przed upływem terminu jego aktualizacji. 

3. Przepisy art. 36 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów gospodarki 
odpadami. 

Art. 38. 1. Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik 
województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. 
 2. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
określa: 

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi; 
2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych 

regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane 
do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich 
instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn 
oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. 

 3. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
podlega aktualizacji w przypadku: 
 1) zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub 
 2) zakończenia budowy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 

4. Uchwała w sprawie wykonania  wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem 
prawa miejscowego. 

 
Art. 39. 1. Z realizacji planów gospodarki odpadami są sporządzane sprawozdania, obejmujące 
okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, 
zwany dalej „okresem sprawozdawczym”. 
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2. Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami zawierają 
informacje dotyczące realizacji postanowień tych planów, ocenę stanu gospodarki odpadami, 
ocenę stanu realizacji zadań oraz osiągnięcia celów. 

3. Sprawozdanie z realizacji: 
1) krajowego planu gospodarki odpadami – przygotowuje i przedkłada  

Radzie Ministrów minister właściwy do spraw środowiska, w terminie 18 
miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego; 

2) wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – przygotowuje i przedkłada 
sejmikowi województwa oraz  ministrowi właściwemu do spraw środowiska 
zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy po upływie okresu 
sprawozdawczego. 

Art. 40. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 
2) szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania sprawozdania z 

realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  
 − kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowania wojewódzkich   planów 
gospodarki odpadami oraz sprawozdań z realizacji tych planów.  

Art. 29  
ust. 4 

4. Wskaźniki dla środków zapobiegania 
powstawaniu odpadów mogą być 
przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 39 
ust. 3. 

N -   

Art. 29  
ust. 5 

5. Komisja tworzy system wymiany 
informacji na temat najlepszych praktyk 
w dziedzinie zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz opracowuje wytyczne, 
aby pomóc państwom członkowskim w 
przygotowaniu tych programów. 

N -   

Art. 30  
Ocena i przegląd 
planów i 
programów  
ust. 1 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby plany gospodarki odpadami i 
programy zapobiegania powstawaniu 
odpadów były oceniane przynajmniej co 
sześć lat i zmieniane stosownie do 
potrzeb, a w odpowiednich 
przypadkach zgodnie z art. 9 i 11. 

T Art. 37 Art. 37. 1. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. 
2. Zarząd województwa przedkłada projekt zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami, celem uchwalenia, sejmikowi województwa, nie później niż na miesiąc przed 
upływem terminu jego aktualizacji. 
3. Przepisy art. 36 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów gospodarki odpadami. 

 

Art. 30  
ust. 2 

2. Wzywa się Europejską Agencję 
Ochrony Środowiska do dołączania do 
swojego sprawozdania rocznego 
przeglądu postępów w realizacji i 
wdrażaniu programów zapobiegania 
powstawaniu odpadów. 

N -   

Art. 31  
Udział 

Państwa członkowskie zapewniają, by 
zainteresowane strony i organy oraz 
ogół społeczeństwa miały możliwość 

T Art. 36  
Art. 35 ust. 
2 

Art. 36 1. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez 
ministra właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
gospodarki wodnej. 
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społeczeństwa udziału w opracowywaniu planów 
gospodarki odpadami i programów 
zapobiegania powstawaniu odpadów 
oraz by miały dostęp do opracowanych 
już planów i programów, zgodnie z 
dyrektywą 2003/35/WE lub, jeżeli ma to 
zastosowanie, dyrektywą 2001/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i 
programów na środowisko(26). Państwa 
członkowskie zamieszczają te plany i 
programy w dostępnym publicznie 
portalu internetowym. 

2. Sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami 
opracowany przez zarząd województwa. 

3. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska uchwalony wojewódzki plan gospodarki odpadami, w postaci papierowej, w 
terminie miesiąca od dnia uchwalenia planu. 

4. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu 
przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków 
międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie 
związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej. 

5. Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
przez organy, o których mowa w ust. 4, zarząd województwa jest obowiązany przekazać 
projekt planu do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

6. Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, wyrażają opinie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące 
od dnia otrzymania projektu. Nieudzielanie opinii w tym terminie uznaje się za opinię 
pozytywną. 
ust. 7. Przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami stosuje się przepisy 
ustawy, o której mowa w art. 35 ust. 2, dotyczące udziału społeczeństwa  w ochronie 
środowiska oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 
Art. 35 ust. 2. W przypadku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania planu 
gospodarki odpadami na środowisko podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227, z późn. zm.5)), a w przypadku odstąpienia od jej przeprowadzenia – 
uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 tej ustawy stanowi załącznik do planu. 

Art. 32  
Współpraca 

Państwa członkowskie 
współpracują, w odpowiednich 
przypadkach, z innymi 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi i z Komisją w celu 
sporządzenia planów gospodarki 
odpadami i programów zapobiegania 
powstawaniu odpadów, zgodnie z art. 
28 i 29. 

N -   

Art. 33  
Informacje, które 
mają zostać 

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o planach gospodarki 
odpadami i programach zapobiegania 
powstawaniu odpadów, o których mowa 

N -   

                                                 
5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241,  z 2010 r. Nr 28, poz. 
145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789,  Nr 152, 
poz. 897 i Nr 163, poz. 981. 
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przedłożone 
Komisji 
ust. 1 

w art. 28 i 29, po ich przyjęciu oraz o 
wszelkich znacznych zmianach tych 
planów i programów. 

Art. 33  
ust. 2 

2. Format zawiadomienia o przyjęciu i 
istotnych zmianach tych planów i 
programów jest określany zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 39 ust. 3. 

N -   

ROZDZIAŁ VI  

INSPEKCJE I 
DOKUMENTACJ

A Art. 34  
Inspekcje ust. 1 

1. Zakłady lub przedsiębiorstwa, które 
dokonują procesów przetwarzania 
odpadów, zakłady lub przedsiębiorstwa, 
które zawodowo zajmują się zbieraniem 
lub transportem odpadów, brokerzy i 
dealerzy oraz zakłady lub 
przedsiębiorstwa produkujące odpady 
niebezpieczne podlegają odpowiednim 
okresowym kontrolom, 
przeprowadzanym przez właściwe 
organy. 

N - Konieczność kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym 
przepisów ustawy o odpadach, którą prowadzi Inspekcja Ochrony Środowiska wynika z 
przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 

 

Art. 34  
ust. 2 

2. Kontrole dotyczące procesów 
zbierania i transportu obejmują miejsce 
pochodzenia, charakter, ilość i miejsce 
przeznaczenia zbieranych i 
transportowanych odpadów. 

N - j.w. 
Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska, dotyczą wszystkich aspektów związanych z 
prowadzeniem działalności, objętej przepisami ustawy o odpadach, w tym w szczególności 
dokumentów ewidencji odpadów, która obejmuje charakter i ilości odpadów, oraz miejsce 
przeznaczenia zbieranych i transportowanych odpadów. 

 

Art. 34  
ust. 3 

3. Państwa członkowskie mogą 
uwzględnić rejestracje uzyskane w 
ramach wspólnotowego systemu 
ekozarządania i audytu (EMAS), w 
szczególności w odniesieniu do 
częstotliwości i intensywności inspekcji. 

T Art. 57 ust. 
2 

2. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w 
ustawie z dnia  15 lipca 2011r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. 
Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację 
potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). 

 

Art. 35  
Prowadzenie 
ewidencji ust. 1 

1. Zakłady lub przedsiębiorstwa, o 
których mowa w art. 23 ust. 1, wytwórcy 
odpadów niebezpiecznych oraz zakłady 
i przedsiębiorstwa, które zawodowo 
zajmują się zbieraniem lub transportem 
odpadów niebezpiecznych lub 
funkcjonują jako dealerzy i brokerzy 
odpadów niebezpiecznych, prowadzą w 
porządku chronologicznym ewidencję 
ilości, charakteru, miejsca pochodzenia 
odpadów oraz, w odpowiednich 
przypadkach, miejsca przeznaczenia, 
częstotliwości zbierania, sposobu 
transportu oraz przewidywanej metody 

T Art. 66 – 
72, 75-84 

Art. 66. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i 
jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 4 ust. 3, zwaną dalej „ewidencją odpadów”. 
2. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami 
odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji 
odpadów niebezpiecznych.  
3. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy: 
1) wytwórców: 

a) odpadów komunalnych, 
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały 

przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy 
prowadzącego punkt zbierania pojazdów; 
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które 
wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 28 ust. 6; 

 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 
708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz.1497.  
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przetwarzania odpadów i udostępniają 
te informacje właściwym organom na 
ich żądanie. 

3) władających powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe  są 
stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1 - 3; 
4) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1; 
5) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 4. 
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 
odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, 
kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania 
niewielkich ilości odpadów. 
 
Art. 67. 1. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów: 

1) w przypadku posiadaczy odpadów: 
a) karty przekazania odpadów, 
b) karty ewidencji odpadów, 
c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 
d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
e) karty ewidencji pojazdów wycofanych  z eksploatacji; 

2) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących 
posiadaczami odpadów - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych. 

2. W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady do składowania oraz 
zarządzającego składowiskiem odpadów ewidencja odpadów obejmuje dodatkowo 
dokumenty, o których mowa w  dziale VIII  w rozdziale 1: 

1) podstawową charakterystykę odpadów; 
2) wyniki testów zgodności. 

3. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierają następujące 
informacje: 

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres jego zamieszkania lub 
siedziby; 

2) miejsce przeznaczenia odpadów – w przypadku wytwórcy odpadów; 
3) sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu – w przypadku 

posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów; 
4) miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce przeznaczenia, 

częstotliwość zbierania odpadów, sposób transportu oraz przewidywaną metodę 
przetwarzania odpadów. 

4. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zawiera następujące informacje: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, o którym mowa w art. 66  ust. 2 oraz adres jego 

zamieszkania lub siedziby; 
2) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów przekazującego odpady oraz adres jego 

zamieszkania lub siedziby; 
3) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów przyjmującego odpady oraz adres jego 

zamieszkania lub siedziby; 
4) oznaczenie rodzaju i ilości odpadów. 

5. Ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycznym, 
umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu 
elektronicznego. 
 

 
Art. 68. 1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
dokumentów ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1.  



 

 58 

2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje rozporządzenie, o którym mowa w 
ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia dokumentów ewidencji odpadów oraz potrzebą 
zapewnienia ilościowej i jakościowej kontroli: 

1) odpadów wytwarzanych, zbieranych i poddawanych przetwarzaniu; 
2) obrotu odpadami ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 67 

ust. 3 pkt 4 oraz art. 89. 
 
Art. 69. 1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje 
odpady.  

2. Kartę przekazania odpadów sporządza się w odpowiedniej liczbie 
egzemplarzy – po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady. 

3. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest 
obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej 
przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

4. Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z 
posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. 

5. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, 
obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca 
kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego 
usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę 
przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy 
 
Art. 70. 1. Posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju 
odpadów odrębnie, z tym że: 

1) dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w 
art. 96 ust. 1 – wytwórca tych osadów prowadzi kartę ewidencji komunalnych 
osadów ściekowych; 

2) dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – przedsiębiorca 
prowadzący zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, prowadzi kartę ewidencji 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

3) dla pojazdów wycofanych z eksploatacji – przedsiębiorca prowadzący stację 
demontażu lub punkt  zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, prowadzi kartę 
ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.  

2. Wpisów do kart ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1, 
dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą. 

   
Art. 71. Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania 
odpadów prowadzą: 

1) podmioty, które: 
a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie, 
b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami 

komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie; 
2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów. 

 
Art. 72.  1. Posiadacz odpadów  jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji 
odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty, z zastrzeżeniem art. 115.  
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2. Posiadacz odpadów jest obowiązany do udostępniania dokumentów 
ewidencji odpadów na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli. 

3. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce odbierania 
odpadów komunalnych, wytwarzania, przetwarzania odpadów albo miejsce zamieszkania lub 
siedzibę transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów, w drodze 
decyzji, zobowiązuje posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów 
w przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 i 75, budzi wątpliwości co do 
prawidłowości wypełnienia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z 
zakresu ochrony środowiska należących do jego właściwości. 

Art. 75. 1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 
sporządza: 
1) wytwórca: 
a) odpadów  obowiązany do psiadania  pozwolenia zintegrowanego lub 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
b) komunalnych osadów ściekowych;  

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem 
prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: 

a) zbierania odpadów, 
b) przetwarzania odpadów 

       – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 
3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska 

odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów 
lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie 
poeksploatacyjnej. 

2. Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) dane identyfikujące podmiot, o którym mowa w ust. 1: 
a) numer rejestrowy, 
b) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania lub 

siedziby, 
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, 
d) numer REGON, o ile posiada; 

2) w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3 – 
informacje o: 

a) masie i rodzajach  odpadów, 
b) sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje 

odpadami, 
c) instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, o 

ile podmiot przetwarza odpady, 
d) informacje, o których mowa w art. 99 ust. 1 - w przypadku posiadacza 

odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania 
tych odpadów; 

3) w przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w 
celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 – informacje o: 

a) masie komunalnego osadu ściekowego wytworzonego oraz dostarczonego 
do stosowania, 

b) składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych, 
c) rodzaju przeprowadzonej obróbki, 
d) władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady 

ściekowe z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu jego 
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zamieszkania lub siedziby, 
e) miejscu stosowania komunalnych osadów ściekowych, 
f) celu stosowania komunalnych osadów ściekowych; 

4) w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, o której mowa w 
ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – 
informacje o: 

a) liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów 
wycofanych z eksploatacji,  przyjętych do stacji demontażu, 

b) masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz 
przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do 
ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, 

c) masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do 
unieszkodliwiania, 

d) przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, 
z podaniem firmy, siedziby i adresu, 

e) przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z 
podaniem firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu, 

f) osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu; 
5) w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w 

ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – 
informacje o: 

a) wynikach próby strzępienia, 
b) wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii 

oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z 
eksploatacji; 

6) w przypadku zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym 
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym – informacje o: 

a) masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebranego i 
przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania, 

b) adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
7) w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie 

z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – informacje o: 
a) masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez prowadzącego 

zakład przetwarzania zużytego sprzętu, wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz 
numeru i nazwy rodzaju sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt określonych w 
załączniku nr 1 do tej ustawy, 

b) rodzaju i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych 
niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania oraz masie sprzętu i części 
składowych sprzętu, przekazanych do ponownego użycia, 

c) adresie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
8) w przypadku prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz  prowadzącego 

działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – 
informacje o masie odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż 
recykling procesom odzysku; 
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9) w przypadku prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów – informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających 
baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę, o której mowa w 
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach; 

10) w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów – informacje o: 

a) rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 
b) rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 
c) osiągniętych poziomach recyklingu. 

Art. 76. 1. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w 
art. 73  i 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy 
marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: 
1) siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania o 

produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w 
przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego; 

2) miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku 
sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. 

2. Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza 
zamieszczonego na stronie internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
84 za pośrednictwem indywidualnego konta, o którym mowa w art. 55 ust. 1.  

3. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności 
przedsiębiorca sporządza i składa  sprawozdania, o których mowa w art. 73 i 75, w terminie 7 
dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w art. 73 i 75, mając na uwadze potrzebę 
zróżnicowania treści sprawozdań w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez 
podmiot, ułatwienia przekazywania danych do marszałka województwa oraz konieczność 
sprawnego i terminowego wprowadzania informacji do Bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

5. Do terminu złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 76 ust. 1, stosuje 
się art. 57 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego 

             Art. 77. 1. Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach, o 
których mowa w art. 73 i 75, za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września 
następnego roku, z tym że w zakresie sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 6 oraz 
art. 75 ust. 2 pkt 9 i 10 –  w terminie do dnia 15 kwietnia następnego roku. 

2. Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że informacje zawarte 
w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa na 
piśmie do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania. Przepis art. 76 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym 
terminie, o którym mowa w ust.2, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku 
przekazania sprawozdania. 

 Art. 78. 1. Dokumenty, na podstawie których są sporządzane sprawozdania, 
przechowuje się przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

2. Zarządzający składowiskiem odpadów, a w przypadku jego braku 
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władający powierzchnią ziemi, przechowuje  dokumenty, o których mowa w ust. 1, do czasu 
zamknięcia składowiska odpadów.   

3. Zarządzający składowiskiem odpadów przekazuje dokumenty, na 
podstawie których sporządzono roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o 
gospodarowaniu odpadami, następnemu zarządzającemu składowiskiem odpadów lub 
władającemu powierzchnią ziemi. 

4. Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat 
licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić. 

Art. 79. 1. Tworzy się Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami, zwaną dalej „BDO”. 

2. W BDO gromadzi się informacje o: 
1) wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w 

podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających; 
2) wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z 

nich powstających; 
3) wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

bateriach i akumulatorach, oraz o odpadach z nich powstających; 
4) osiągniętych poziomach: 
a) odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań i produktów, o 

których mowa w pkt 1 i 2, 
b) odzysku i recyklingu pojazdów, 
c) zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, 
d) zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 
5) rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach; 
6) ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach 

zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały 
zastosowane; 

7) rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach 
przetwarzania; 

8) decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem pozwoleń na 
wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, decyzji zatwierdzających program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

9) innych niż wymienione w pkt 8 decyzjach wydawanych na podstawie niniejszej 
ustawy; 

10) transgranicznym przemieszczaniu odpadów, w tym odpadów 
opakowaniowych, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego; 

11) wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na 
poszczególne rodzaje opakowań i produktów oraz opłat depozytowych i recyklingowych, a 
także podmiotach, które te opłaty uiściły; 

12) przepływie środków finansowych z opłat produktowych, recyklingowych i 
depozytowych; 

13) składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie 
eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, w tym informacje o zamkniętych składowiskach 
odpadów w trakcie monitoringu, zamkniętych składowiskach odpadów, dla których został 
zakończony monitoring, z podaniem współrzędnych położenia granic obszaru składowiska 
określonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz rodzajów 
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składowanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów, na 
których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych części  na terenie 
składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, 
przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest; 

14) poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów wraz 
z podaniem ich położenia granic obszaru składowiska określonych w państwowym 
systemie odniesień przestrzennych, mocy przerobowych i rodzaju stosowanej technologii 
oraz ilości i rodzajów odpadów przetwarzanych w tych instalacjach; 

15) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
wraz z informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych, z podziałem na 
odbierane selektywnie i zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji.  

16) Gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym 
sprawozdaniem z realizacji zadań, o których mowa w art. 9s i 9q ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. BDO zawiera także informacje objęte rejestrem.   
4. W BDO gromadzi się również informacje niezbędne do realizacji 

obowiązków, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz. 
Urz. WE L 332 z 09.12.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, 
str. 257). 

Art. 80. 1. Marszałek województwa: 
1) prowadzi i aktualizuje  BDO, w tym  rejestr; 
2) zbiera, przetwarza, przechowuje i zabezpiecza przed utratą dane i informacje 

gromadzone w BDO; 
3) zapewnia bezpieczeństwo danych i informacji zbieranych i przetwarzanych 

oraz dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm6)). 

2. Marszałek województwa niezwłocznie weryfikuje informacje, o których 
mowa w art. 79 ust. 2, na podstawie: 

1) rocznych sprawozdań,  o których mowa w art. 73 i 75; 
2) decyzji,  o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 8 i 9 ; 
3) odrębnych  przepisów ustawowych o umieszczaniu informacji w BDO.   

3. Marszałek województwa zamieszcza w BDO kopie ostatecznych decyzji w 
zakresie gospodarki odpadami, o których mowa w art. 79 ust. 2.   

4. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami 
oraz innych decyzji wydawanych na podstawie niniejszej ustawy przekazują do właściwego 
marszałka województwa  – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja 
stała się ostateczna – kopie ostatecznych decyzji w formie dokumentu elektronicznego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne  – w celu umieszczenia ich w BDO.  

5. Właściwym marszałkiem województwa, o którym mowa w ust. 4, jest 
marszałek tego województwa, na obszarze którego znajduje się obszar właściwości organu, 
który wydał decyzję w I instancji. 

Art. 81. 1. Administratorem BDO jest minister właściwy do spraw środowiska lub 
wyznaczony przez niego podmiot. 

2. Podmiotem, o którym mowa w ust. 1, jest jednostka sektora finansów 
publicznych. 
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3. Administrator koordynuje realizację zadań określonych w art. 80 ust. 1. 
4. Zadania administratora BDO są finansowane ze środków budżetu państwa 

z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska. 
Art. 82. 1. BDO jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 

2. BDO jest prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów 
teleinformatycznych oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Art. 83. 1. Dostęp do BDO posiadają: 
1) minister właściwy do spraw środowiska, 
2) administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw środowiska, 
3) minister właściwy do spraw gospodarki, 
4) minister właściwy do spraw rolnictwa, 
5) minister właściwy do spraw transportu, 
6) minister właściwy do spraw zdrowia, 
7) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, 
8) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych, 
9) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej, 
10) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
11) Główny Geodeta Kraju, 
12) marszałek województwa, 
13) wojewoda, 
14) starosta, 
15) wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
16) organy Inspekcji Ochrony Środowiska, 
17) organy Państwowej Inspekcji  Sanitarnej 
18) zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi 
              – zwani dalej „użytkownikami”, z tym że dostęp do rejestru odbywa się zgodnie 
z art. 49 ust. 7. 

2. Użytkownicy posiadają uprawnienia do nieodpłatnego dostępu do BDO w 
zakresie związanym z ich kompetencjami i zadaniami. 

3. Administrator BDO współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji 
Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

Art. 84.  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1) adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta 

w BDO, 
2) sposób prowadzenia BDO, 
3) szczegółowy zakres informacji objęty obowiązkiem gromadzenia w BDO, 
4) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników  

– mając na uwadze zapewnienie sprawnego funkcjonowania BDO, ujednolicenia systemu 
gromadzenia i przetwarzania informacji zgodnie z wymaganiami informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, a także zakres zadań publicznych realizowanych 
przez użytkowników. 
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Art. 35  
ust. 2 

2. W przypadku odpadów 
niebezpiecznych dokumentację należy 
przechowywać przez co najmniej trzy 
lata, z wyłączeniem zakładów i 
przedsiębiorstw transportujących 
odpady niebezpieczne, które muszą 
przechowywać taką dokumentację 
przez co najmniej 12 miesięcy. 
Dowody przeprowadzenia czynności 
gospodarowania odpadami muszą być 
dostarczone na żądanie właściwych 
organów lub poprzedniego posiadacza. 

T Art. 72 
ust 1 

Art. 72. 1. Posiadacz odpadów  jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji 
odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty, z zastrzeżeniem art. 115.   
 

Zgodnie z 
obecnie 
obowiązującym 
art. 36 ustawy o 
odpadach 
posiadacz 
odpadów i 
prowadzący 
działalność w 
zakresie 
transportu 
odpadów jest 
obowiązany do 
przechowywania 
dokumentów 
sporządzonych 
na potrzeby 
ewidencji przez 
okres 5 lat, 
licząc od końca 
roku 
kalendarzowego
, w którym 
sporządzono te 
dokumenty. 
Dłuższy niż to 
określa 
dyrektywa okres 
przechowywania 
dokumentów 
wynika z faktu, 
że opłaty za 
korzystanie ze 
środowiska i 
kary 
administracyjne 
(w obecnych 
założeniach 
zastąpione 
opłatami za 
składowania i 
opłatami 
karnymi za 
składowanie) 
ulegają 
przedawnieniu w 
po upływie 5 lat. 
Do wymierzania 
tych kar jako 
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dowody służą w 
głównej mierze 
dokumenty 
ewidencji 
odpadów) 

Art. 35  
ust. 3 

3. Państwa członkowskie mogą również 
wymagać, aby wytwórcy odpadów 
innych niż niebezpieczne stosowali się 
do przepisów zawartych w ust. 1 i 2. 

T Art. 66 - 72 j.w.  

Art. 36  
Egzekwowanie i 
sankcje ust. 1 

1. Państwa członkowskie stosują 
niezbędne środki zakazujące 
porzucania odpadów, składowania ich 
w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych lub 
niekontrolowanego gospodarowania 
nimi. 

T Art. 27,  Art. 27. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z 
miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. 
2. W przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie 
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem 
gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej 
z gospodarką odpadami.  
3. Nakaz usunięcia odpadów, o którym mowa w ust. 2, z terenów zamkniętych oraz z 
nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w 
posiadaniu innego podmiotu -  wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska. 
4. Jeżeli posiadacz odpadów nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, z której jest 
obowiązany usunąć odpady, władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić 
posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z tej nieruchomości, a w przypadku wykonania 
zastępczego decyzji – organowi egzekucyjnemu. 
5. Władającemu powierzchnią ziemi przysługuje od posiadacza odpadów wynagrodzenie za 
udostępnienie nieruchomości.  
6.  W decyzji, o której mowa w ust.2 określa się w szczególności: 

1) termin usunięcia odpadów, 
2) rodzaj odpadów, 
3) sposób usunięcia odpadów. 

  
 

 

Art. 36  
ust. 2 

2. Państwa członkowskie określają 
przepisy dotyczące sankcji 
stosowanych w przypadku naruszeń 
przepisów niniejszej dyrektywy, a także 
stosują wszelkie niezbędne środki w 
celu zapewnienia ich wykonania. 
Sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. 

T , 
Dział X art. 
170 – 192, 
art. 193 - 
199 

Przepisy karne: 
Art. 170. Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 
podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 171. 1. Kto, wbrew przepisowi art. 21 ust. 3, poza obszarem województwa, na którym 
zostały wytworzone: 
1) stosuje komunalne osady ściekowe albo 
2) unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne albo zakaźne odpady 
weterynaryjne  
podlega karze aresztu albo grzywny. 
 2. Tej samej karze podlega kto, wbrew przepisowi art. 21 ust. 4, przywozi na obszar 
województwa odpady, o których mowa w ust. 1, wytworzone poza obszarem tego 
województwa, do celów, o których mowa w ust. 1. 
Art. 172 1. Kto, wbrew przepisowi art. 21 ust. 7, przetwarza, poza obszarem regionu 
gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone: 

 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 
i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228,  Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz.1466. 
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1) zmieszane odpady komunalne, 
2) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz lub procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania tych odpadów,  przeznaczone do składowania, 
3) odpady zielone  
podlega karze aresztu albo grzywny. 
           2. Tej samej karze podlega kto, wbrew przepisowi art. 21 ust. 8, przywozi na obszar  
regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpady, o których mowa w ust. 1, wytworzone 
poza obszarem tego regionu.  
Art. 173. 1. Kto transportując odpady, narusza wymagania, o których mowa w art. 25 ust. 1 
 podlega karze aresztu albo grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto wykonując usługę transportu odpadów, wbrew 
przepisowi art. 25 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. 26 
Art. 174. Kto będąc posiadaczem odpadów zleca, wbrew przepisowi art. 28 ust. 2, 
gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub 
wymaganego wpisu do rejestru 
podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 175. 1. Kto, wbrew przepisowi art. 33 ust. 1, prowadzi procesy przetwarzania odpadów w 
sposób niezapewniający, aby procesy te nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi 
oraz dla środowiska   
podlega karze aresztu albo grzywny. 
2. Tej samej karze podlega kto, wbrew przepisowi art. 33 ust. 1, prowadzi procesy 
przetwarzania odpadów w sposób niezapewniający, aby odpady powstające  z tych  procesów  
nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.   
Art. 176. 1. Kto nie mając zawartej umowy, o której mowa w art. 45 ust. 2, zbiera odpady  
podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 177. Kto gospodaruje odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru, o 
których mowa w art. 52 
podlega karze aresztu lub grzywny. 
Art. 178. Kto, wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1, nie składa wniosku o 
wpis do rejestru, o zmianę wpisu w rejestrze albo wniosku o wykreślenie z rejestru albo składa 
wniosek niezgodny ze stanem faktycznym 
podlega karze aresztu albo grzywny. 

Art. 179. Kto wbrew obowiązkowi, nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę 
ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, 

podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 180.  Kto, wbrew przepisom art. 85 i 88, PCB: 

1) poddaje odzyskowi lub 
2) spala na statkach 

podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 181. Kto, wbrew przepisowi art. 92, miesza oleje odpadowe z innymi odpadami 

niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli 
poziom określonych substancji w olejach odpadowych przekracza dopuszczalne wartości, 

podlega karze aresztu albo grzywny. 
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Art. 182. 1. Kto: 

1) poddaje odzyskowi takie rodzaje odpadów medycznych i odpadów 
weterynaryjnych, których odzysk jest niedopuszczalny zgodnie z art. 94 ust. 1 
lub 

2) unieszkodliwia odpady medyczne lub odpady weterynaryjne z naruszeniem  
art. 95 ust. 2 

podlega karze aresztu albo grzywny. 
2. Tej samej karze podlega kto, wbrew przepisowi art. 95 ust. 1, unieszkodliwia 

zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne przez ich współspalanie. 
Art. 183. Kto przekazuje komunalne osady ściekowe władającemu powierzchnią 

ziemi, na której mają być stosowane niezgodnie z warunkiem, o którym mowa w art. 96 ust. 2 
podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 184. 1. Kto niezgodnie z warunkami określonymi w art. 96 ust. 4 lub wbrew 

zakazom, o których mowa w art. 96 ust. 5 lub 10, stosuje komunalne osady ściekowe 
podlega karze aresztu albo grzywny. 
2. Tej samej karze podlega wytwórca komunalnych osadów ściekowych, który 

niezgodnie z art. 96 ust. 6 i 7, przed stosowaniem, nie poddaje badaniom komunalnych 
osadów ściekowych oraz gruntów, na których osady te mają być stosowane albo nie 
przekazuje wraz z komunalnymi osadami ściekowymi informacji o dawkach osadów oraz 
wyników badań. 

Art. 185. Kto będąc władającym powierzchnią ziemi, wbrew obowiązkowi, o którym 
mowa w art. 96 ust. 8, nie przechowuje wyników badań lub informacji, o których mowa w art. 
96 ust. 6 i 7 

podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 186. Kto, wbrew przepisowi art. 97, unieszkodliwia poprzez odprowadzanie do 

morza, w tym lokowanie na dnie morza, odpady pochodzące z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów  

podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art.  187.1. Kto będąc zarządzającym składowiskiem odpadów przyjmuje do 

składowania odpady, w stosunku do których: 
1) nie została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów, o której 

mowa w art. 109 ust. 2, lub 
2) nie przeprowadzono testu zgodności, o którym mowa w art. 112 ust. 1, o ile 

jest wymagany 
podlega karze aresztu albo grzywny. 
2. Tej samej karze podlega kto będąc zarządzającym składowiskiem odpadów nie 

dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie:  
1) dokonania weryfikacji, o której mowa w art. 113 ust. 2, lub 
2) pobierania i przechowywania próbek odpadów dostarczonych do 

składowania na składowisko odpadów zgodnie z art. 114 ust. 1, lub  
3) ustalenia masy odpadów przyjmowanych do składowania, zgodnie z art. 118 

pkt 1, lub 
4) sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów  z danymi zawartymi w 

karcie przekazania odpadów lub dokumentach wymaganych przy 
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zgodnie z art. 118 pkt 2, lub 

5) odmowy przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów w 
przypadkach, o których mowa w art. 119 ust. 1, lub 

6) zapewnienia selektywnego składowania odpadów, o którym mowa w art. 120 
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ust. 1, składowanych na składowisku odpadów, z uwzględnieniem warunku 
określonego w art. 120 ust. 2, lub 

7) prowadzenia monitoringu składowiska odpadów, zgodnie z art. 123 ust. 4, lub  
8) przekazywania wyników monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska, zgodnie z art. 123 ust. 5, lub 
9) utrzymywania i prowadzenia składowiska odpadów w sposób zapewniający 

właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie 
składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także wymagań 
ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów 
i decyzją zatwierdzającą tą instrukcję, zgodnie z art. 134 ust. 2, lub 

10) powiadamiania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o stwierdzonych na 
składowisku odpadów zmianach obserwowanych parametrów, zgodnie z art. 
137, lub 

11) przechowywania dokumentów, na podstawie których jest sporządzane 
sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami do 
czasu zamknięcia składowiska odpadów oraz przekazania tych dokumentów 
następnemu zarządzającemu składowiskiem lub władającemu powierzchnią 
ziemi, zgodnie z art. 78 ust. 2 i 3, lub  

12) zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisko 
odpadów lub jego wydzielonej części w przypadku uzyskania zgody na 
zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, o której mowa 
w art. 145 ust. 1, albo decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części, o której mowa w art. 147  ust. 3. 

Art. 188. Kto nie zatrudnia, wbrew przepisom art. 131 i art. 155 ust. 2, na stanowisku 
kierownika składowiska odpadów, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów, osoby 
posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, 
odpowiednie do prowadzonego procesu unieszkodliwiania odpadów 

podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 189. Kto, wbrew przepisowi art. 154, termicznie przekształca odpady poza 

spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów 
podlega karze aresztu albo grzywny. 

    Art. 190. Kto będąc zarządzającym spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów: 
1) przyjmując odpady do ich termicznego przekształcenia, nie ustala masy 

odpadów lub nie sprawdza zgodności przyjmowanych odpadów z 
danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w art. 159 ust. 2 pkt 
2, lub  

2) przyjmując odpady niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, 
nie zapoznaje się z opisem odpadów lub nie pobiera, lub nie 
przechowuje próbek tych odpadów, zgodnie z art. 159 ust. 3   

podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art.  191. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 170-190 następuje na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.7)). 
 
Administracyjne kary pieniężne: 
Art.  192. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: 

1) zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 
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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 
określający odpad jako niebezpieczny;  

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. 22 
ust. 1, lub mieszanie tych odpadów, wbrew warunkom, o których mowa 
w art. 22 ust. 2; 

3) zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 24 ust. 2 i 3; 
4) zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego 

zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym 
zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie 
odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o 
którym mowa w art. 41;  

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

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. 121 ust. 3; 

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

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy za naruszenie może być 
ustalona opłata karna podwyższona, o której mowa w art. 293 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska. 

3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, 
wynosi nie mniej niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 5 000 000 zł.  

 Art. 193. Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub 
gospodarowania odpadami.  
 Art. 194. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza naruszenie w 
szczególności na podstawie: 

1) kontroli, w tym dokonanych w ich trakcie pomiarów lub za pomocą innych 
środków; 

2) pomiarów i badań prowadzonych przez podmiot obowiązany do takich 
pomiarów i badań; 

3) zawiadomienia dokonanego odpowiednio przez marszałka województwa, 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz ministra właściwego do 
spraw środowiska. 

 Art. 195. W decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną określa się:  
1) rodzaj naruszenia i dzień stwierdzenia naruszenia; 
2) wysokość administracyjnej kary pieniężnej. 

 Art. 196. 1. Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględnia rodzaj naruszenia i jego wpływ na życie i 
zdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej działalności 
oraz bierze pod uwagę społeczną szkodliwość czynu i wielkość zagrożenia. 
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 2. Administracyjna kara pieniężna wymierzana po raz pierwszy nie może być 
wyższa    niż   5 000 zł. 
 3. W odniesieniu do naruszeń, o których mowa w art. 192 ust. 1, łączna 
wysokość wymierzonych administracyjnych kar pieniężnych za to samo   naruszenie, które 
trwa nadal, mimo wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, nie może przekroczyć  
5 000 000 zł. 
Art. 197. 1. Jeżeli podmiot , wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa 
sprawozdania 
podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł. 

2. Administracyjną karę pieniężną wymierza  wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska, właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami, w 
drodze decyzji. 

3. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska  określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 
dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji. 

4. W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w 
decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot 

podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2.000 zł. 
5. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być 

wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany 
rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł. 

 Art. 198. 1. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od 
dnia, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, na 
odrębny rachunek bankowy właściwego odpowiednio wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska. 
 2. Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 
 Art. 199. W sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych stosuje się 
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z 
tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska. 

ROZDZIAŁ VII  

PRZEPISY 
KOŃCOWE  

Art. 37  
Sprawozdawczoś
ć i przegląd 

1. Co trzy lata państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat wdrażania 
niniejszej dyrektywy, w postaci 
sprawozdania sektorowego w formie 
elektronicznej. Sprawozdanie to 
zawiera również informacje o 
gospodarowaniu olejami odpadowymi i 
o osiągniętym postępie w zakresie 
realizacji programów zapobiegania 
powstawaniu odpadów, a w stosownych 
przypadkach informacje na temat 
środków przewidzianych w art. 8 w 
sprawie rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta. 

Sprawozdanie to jest 
sporządzane na podstawie 

N -   
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kwestionariusza lub wzoru ustalonego 
przez Komisję zgodnie z procedurą 
określoną w art. 6 dyrektywy Rady 
91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. 
normalizującej i racjonalizującej 
sprawozdania w sprawie wykonywania 
niektórych dyrektyw odnoszących się 
do środowiska(27). Sprawozdanie to jest 
przedstawiane Komisji w terminie 
dziewięciu miesięcy od zakończenia 
trzyletniego okresu, którego dotyczy. 

2. Komisja przesyła 
kwestionariusz lub wzór do państw 
członkowskich na sześć miesięcy przed 
rozpoczęciem okresu, którego dotyczy 
sprawozdanie sektorowe. 

3. Komisja publikuje 
sprawozdanie dotyczące wdrażania 
niniejszej dyrektywy w terminie 
dziewięciu miesięcy od daty otrzymania 
sprawozdań sektorowych od państw 
członkowskich zgodnie z ust. 1. 

4. W pierwszym sprawozdaniu 
sporządzonym do dnia 12 grudnia 2014 
r. Komisja dokonuje przeglądu procesu 
wdrażania niniejszej dyrektywy, w tym 
przepisów dotyczących wydajności 
energetycznej, oraz przedstawi 
wniosek w sprawie jej zmiany, jeżeli jest 
to stosowne. Sprawozdanie obejmuje 
także ocenę obowiązujących w 
państwach członkowskich programów 
zapobiegania powstawaniu odpadów, 
celów i wskaźników zapobiegania oraz 
ocenę możliwości wprowadzenia na 
szczeblu wspólnotowym programów, w 
tym systemów odpowiedzialności 
producenta w przypadku konkretnych 
strumieni odpadów, celów liczbowych, 
wskaźników oraz środków związanych 
z recyklingiem oraz działaniami 
nakierowanymi na odzysk materiałów i 
energii, które mogą przyczynić się do 
skuteczniejszego wypełniania celów 
określonych w art. 1 i 4. 
 

Art. 38  
1. Komisja może opracować 

wytyczne do interpretacji definicji 
odzysku i unieszkodliwiania. 

N -   
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Interpretacja i 
dostosowanie do 
postępu 
technicznego 

W razie konieczności należy 
szczegółowo określić stosowanie wzoru 
dla obiektów przekształcania 
termicznego, o których mowa w 
załączniku II R1. Można uwzględnić 
lokalne warunki klimatyczne, jak np. 
bardzo niskie temperatury i 
zapotrzebowanie na energię cieplną, o 
ile mają one wpływ na ilość energii, 
która może zostać technicznie 
wykorzystana lub wyprodukowana w 
postaci energii elektrycznej, cieplnej, 
chłodniczej lub pary technologicznej. 
Można również uwzględnić lokalne 
warunki regionów najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 299 
ust. 2 akapit czwarty Traktatu i 
terytoriów, o których mowa w art. 25 
Aktu o przystąpieniu z 1985 r. Środek 
ten, mający na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie jej, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. 

2. Załączniki mogą zostać 
zmienione w świetle postępu 
naukowego i technicznego. Środki te, 
mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2. 
 

Art. 39  
Procedura 
komitetu 

1. Komisja jest wspierana przez 
komitet. 

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a 
ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 
8. 

3. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 
decyzji 1999/468/WE, z 
uwzględnieniem jej art. 8. 

Okres, o którym mowa w art. 5 
ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się 
na trzy miesiące. 
 

N -   
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Art. 40  
Transpozycja 

1. Państwa członkowskie 
wprowadzają w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy nie 
później niż do dnia 12 grudnia 2010 r. 

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie 
takie towarzyszy ich urzędowej 
publikacji. Metody dokonywania takiego 
odniesienia określane są przez państwa 
członkowskie. 

2. Państwa członkowskie 
przekazują Komisji teksty 
podstawowych przepisów prawa 
krajowego przyjętych przez nie w 
dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 
 

N -   

Art. 41  
Uchylenie i 
przepisy 
przejściowe 

Niniejszym uchyla się dyrektywy 
75/439/EWG, 91/689/EWG i 
2006/12/WE ze skutkiem od 12 grudnia 
2010 r. 

Od 12 grudnia 2008 r. obowiązują 
jednak następujące zmiany: 
a) art. 10 ust. 4 dyrektywy 75/439/WE 

otrzymuje brzmienie: 
"4. Metoda referencyjna 

pomiaru zawartości PCB/PCT w 
olejach odpadowych ustalana jest 
przez Komisję. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 18 ust. 4 dyrektywy 
2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 w sprawie odpadów(*). 

b) w dyrektywie 91/689/EWG 
wprowadza się następujące zmiany: 

(i) art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
"4. Do celów 

niniejszej dyrektywy »odpady 
niebezpieczne « oznaczają: 

- odpady zaklasyfikowane jako odpady 

N -   
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niebezpieczne zawarte w wykazie 
ustanowionym decyzją Komisji 
2000/532/WE(*) na podstawie 
załącznika I i II do niniejszej 
dyrektywy. Odpady te muszą mieć co 
najmniej jedną z właściwości 
wymienionych w załączniku III. W 
wykazie tym uwzględnia się 
pochodzenie i skład odpadów oraz, w 
razie potrzeby, dopuszczalne 
wartości stężenia. Wykaz ten jest 
poddawany okresowemu przeglądowi 
i, w razie konieczności, zmieniany. 
Środki te mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 
4 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie 
odpadów(**). 

- wszelkie inne odpady, uznawane 
przez państwo członkowskie za 
wykazujące którąkolwiek z 
właściwości wymienionych w 
załączniku III. Takie przypadki należy 
zgłaszać Komisji i wprowadzać 
zmiany w celu dostosowania wykazu. 
Środki te mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 
4 dyrektywy 2006/12/WE. 

(ii) art. 9 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 9 
Środki konieczne do dostosowania 

załączników do niniejszej dyrektywy 
do postępu naukowo-technicznego 
oraz do wprowadzenia zmian w 
wykazie odpadów, o którym mowa w 
art. 1 ust. 4, mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy, m.in. poprzez jej 
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uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 18 ust. 4 dyrektywy 
2006/12/WE."; 

c) w dyrektywie 2006/12/WE wprowadza 
się następujące zmiany: 

(i) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Do celów ust. 1 lit. 

a) zastosowanie ma decyzja Komisji 
2000/532/WE(*) zawierająca wykaz 
odpadów należących do kategorii 
wymienionych w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy. Wykaz ten jest 
poddawany okresowemu przeglądowi 
i, w razie konieczności, zmieniany. 
Środki mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 
4. 

 
(ii) art. 17 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 17 
Środki niezbędne do dostosowania 

niniejszych załączników do postępu 
naukowo-technicznego, mające na 
celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 18 ust. 4."; 

(iii) art. 18 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie: 

"4. W przypadku 
odesłania do niniejszego ustępu, 
stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 
decyzji 1999/468/WE, z 
uwzględnieniem jej art. 8.". 

Odesłania do uchylonych 
dyrektyw uznaje się za odesłania do 
niniejszej dyrektywy i odczytuje się je 
zgodnie z tabelą korelacji 
przedstawioną w załączniku V. 
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Art. 42  
Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w 
życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 
 

N -   

Art. 43  
Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do 
państw członkowskich. 

N -   

ZAŁĄCZNIK I  
PROCESY 
UNIESZKODLIWI
ANIA 

Procesy unieszkodliwiania 

D 1 Składowanie w gruncie lub 
na powierzchni ziemi (np. składowiska 
itp.). 
D 2 Przetwarzanie w glebie i 

ziemi (np. biodegradacja 
odpadów płynnych lub 
szlamów w glebie i ziemi 
itd.). 

D 3 Głębokie zatłaczanie (np. 
zatłaczanie odpadów w 
postaci umożliwiającej 
pompowanie do odwiertów, 
wysadów solnych lub 
naturalnie powstających 
komór itd.). 

D 4 Retencja powierzchniowa 
(np. umieszczanie odpadów 
ciekłych i szlamów w 
dołach, poletkach 
osadowych lub lagunach 
itd.). 

D 5 Składowanie na 
składowiskach w sposób 
celowo zaprojektowany (np. 
umieszczanie 
w uszczelnionych 
oddzielnych komorach, 
przykrytych i izolowanych 
od siebie wzajemnie i od 
środowiska, itd.). 

D 6 Odprowadzanie do wód z 
wyjątkiem mórz/oceanów. 

D 7 Odprowadzanie do 
mórz/oceanów, w tym 
lokowanie na dnie mórz. 

D 8 Obróbka biologiczna, 
niewymieniona w innym 

T Art. 3 ust. 3 
Załącznik 
nr 2 do 
ustawy 
 

3. „Załącznik nr 2 do ustawy zawiera niewyczerpujący wykaz procesów 
unieszkodliwiania.” 

 
Załącznik nr 2 

Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania 
D 1 Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.) 
D 2 Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów 

w glebie i ziemi itd.) 
D 3 Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej 

pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór 
itd.) 

D 4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w 
dołach, poletkach osadowych lub lagunach itd.) 

D 5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. 
umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych 
od siebie wzajemnie i od środowiska, itd.) 

 D 6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów 
 D 7 Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz 

D 8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w 
wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są 
unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w 
poz. D 1 - D 12 

D 9 Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego 
załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny 
unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w 
pozycjach D 1 - D 12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.) 

 D 10 Przekształcanie termiczne na lądzie 
 D 11 Przekształcanie termiczne na morzu(*) 
 D 12 Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.) 

D 13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycjach D 1 – D 12(**) 

D 14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w 
pozycjach D 1 – D 13 

D 15 Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w 
pozycjach D 1 – D 14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy 
odpadów) 

______ 
 (*) Ten proces jest zabroniony na mocy przepisów UE i konwencji międzynarodowych. 
 (**) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod D, mogą tu być uwzględnione procesy wstępne 

poprzedzające unieszkodliwienie, w tym wstępna obróbka, jak np. sortowanie, kruszenie, 
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punkcie niniejszego 
załącznika, w wyniku której 
powstają ostateczne 
związki lub mieszanki, które 
są unieszkodliwiane za 
pomocą któregokolwiek 
spośród procesów 
wymienionych w punktach 
D 1-D 12. 

D 9 Obróbka fizyczno-
chemiczna, niewymieniona 
w innym punkcie 
niniejszego załącznika, 
w wyniku której powstają 
ostateczne związki lub 
mieszaniny usuwane za 
pomocą któregokolwiek 
spośród procesów 
wymienionych w punktach 
D 1-D 12 (np. odparowanie, 
suszenie, kalcynacja itp.). 

D 10 Przekształcanie termiczne 
na lądzie. 

D 11 Przekształcanie termiczne 
na morzu(*). 

D 12 Trwałe składowanie (np. 
umieszczanie pojemników 
w kopalniach itd.). 

D 13 Sporządzanie mieszanki 
lub mieszanie przed 
poddaniem odpadów 
któremukolwiek z procesów 
wymienionych w punktach 
D 1-D 12(**). 

D 14 Przepakowywanie przed 
poddaniem któremukolwiek 
z procesów wymienionych 
w punktach D 1-D 13. 

D 15 Magazynowanie 
poprzedzające którykolwiek 
z procesów wymienionych 
w punktach D 1-D 14 (z 
wyjątkiem tymczasowego 
magazynowania, przed 
zbieraniem, w miejscu 
gdzie odpady są 
wytwarzane)(***). 

zagęszczanie, granulacja, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie lub separacja przed 
poddaniem któremukolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D 1 – D 12. 
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______ 
(*) Ten proces jest zabroniony na 

mocy przepisów UE i 
konwencji 
międzynarodowych. 

(**) Jeżeli nie istnieje inny 
właściwy kod D, mogą tu być 
uwzględnione procesy 
wstępne poprzedzające 
unieszkodliwienie, w tym 
wstępna obróbka, jak np. 
sortowanie, kruszenie, 
zagęszczanie, granulacja, 
suszenie, rozdrabnianie, 
kondycjonowanie lub 
separacja przed poddaniem 
któremukolwiek spośród 
procesów wymienionych w pkt 
D 1-D 12. 

(***) Tymczasowe magazynowanie 
oznacza wstępne 
magazynowanie zgodne z art. 
3 pkt 10 dyrektywy 
2008/98/WE. 

 

ZAŁĄCZNIK II  

PROCESY 
ODZYSKU 

 

R 1 Wykorzystanie głównie jako 
paliwa lub innego środka 
wytwarzania energii(*) 

R 2 Odzysk/regeneracja 
rozpuszczalników 

R 3 Recykling/odzysk 
substancji organicznych, 
które nie są stosowane jako 
rozpuszczalniki (w tym 
kompostowanie i inne 
biologiczne procesy 
przekształcania)(**) 

R 4 Recykling/odzysk metali i 
związków metali 

R 5 Recykling/odzysk innych 
materiałów 
nieorganicznych(***) 

R 6 Regeneracja kwasów lub 
zasad 

R 7 Odzysk składników 
stosowanych do redukcji 

 
T 

 
Art. 3 ust. 2 
 
Załącznik 
nr 1 do 
założeń,art. 
157 ust. 2 
 

 
Załącznik nr 1  

„2. Załącznik nr 1 do ustawy zawiera niewyczerpujący wykaz procesów odzysku. 
Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku: 

R 1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii(*) 
 R 2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników 

R 3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 
przekształcania)(**) 

 R 4 Recykling lub odzysk metali i związków metali 
 R 5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***) 
 R 6 Regeneracja kwasów lub zasad 
 R 7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń 
 R 8 Odzysk składników z katalizatorów 
 R 9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów 

R 10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę 
stanu środowiska 

R 11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji  R 1 – R 10 

R 12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych 
w pozycji  R 1 – R 11(****) 

R 13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych 
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zanieczyszczeń 
R 8 Odzysk składników z 

katalizatorów 
R 9 Powtórna rafinacja lub inne 

sposoby ponownego użycia 
olejów 

R 10 Obróbka na powierzchni 
ziemi przynosząca korzyści 
w rolnictwa lub poprawę 
stanu środowiska 

R 11 Wykorzystywanie odpadów 
uzyskanych w wyniku 
któregokolwiek z procesów 
wymienionych w punktach 
R 1-R 10 

R 12 Wymiana odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek z procesów 
wymienionych w punktach 
R 1-R 11(****) 

R 13 Magazynowanie odpadów 
poprzedzające którykolwiek 
z procesów wymienionych 
w punktach R 1-R 12 (z 
wyjątkiem tymczasowego 
magazynowania, 
poprzedzające zbieranie, w 
miejscu gdzie odpady są 
wytwarzane)(*****) 

______ 
(*) Pozycja ta obejmuje 

obiekty przekształcania 
termicznego 
przeznaczone wyłącznie 
do przetwarzania 
komunalnych odpadów 
stałych, pod warunkiem 
że ich efektywność 
energetyczna jest równa 
lub większa niż: 
- 0,60 dla 

działających 
instalacji, które 
otrzymały 
zezwolenie zgodnie 
ze stosowanymi 
przepisami 

w pozycji R1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy 
odpadów)  

 Pozycja obejmuje w tym obiekty przekształcania termicznego przeznaczone wyłącznie do 
przetwarzania komunalnych odpadów stałych, pod warunkiem że ich efektywność 
energetyczna jest równa lub większa niż: 

 – 0,60 dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie ze stosownymi 
przepisami wspólnotowymi obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2009 r., 

 – 0,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., 
przy zastosowaniu następującego wzoru: 
Efektywność energetyczna = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)) 
gdzie: 
Ep - oznacza ilość energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub elektryczna. Oblicza 
się ją przez pomnożenie ilości energii elektrycznej przez 2,6, a energii cieplnej 
wyprodukowanej w celach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok); 
Ef - oznacza ilość energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzącej ze spalania paliw 
biorących udział w wytwarzaniu pary (GJ/rok); 
Ew - oznacza roczną ilość energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej przy 
zastosowaniu dolnej wartości opałowej odpadów (GJ/rok); 
Ei - oznacza roczną ilość energii wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem Ew i Ef (GJ/rok). 
0,97 - jest współczynnikiem uwzględniającym straty energii przez popiół denny i 
promieniowanie. 
Wzór ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczącym najlepszych 
dostępnych technik dla termicznego przekształcania odpadów. 

 (**) Pozycja obejmuje w tym zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako 
odczynników chemicznych. 

 (***) Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling 
nieorganicznych materiałów budowlanych. 
(****) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne 
poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, 
zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, 
separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów 
wymienionych w poz.  R1 – R11. 
Art. 157 

2. „Termiczne przekształcanie, w celu odzysku energii: 
1) odpadów opakowaniowych, 
2) odpadów innych niż niebezpieczne, 
3) stałych odpadów komunalnych w spalarniach odpadów i we współspalarniach odpadów, 

których efektywność energetyczna jest co najmniej równa wartościom określonym 
w załączniku nr 1 do ustawy, 

4) odpadów, o których mowa w art. 162 
 – stanowi proces odzysku R1, wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy.” 
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wspólnotowymi 
obowiązującymi 
przed dniem 1 
stycznia 2009 r., 

- 0,65 dla instalacji, 
które otrzymały 
zezwolenie po dniu 
31 grudnia 2008 r., 
przy zastosowaniu 
następującego 
wzoru: 
Efektywność 
energetyczna = (Ep 
- (Ef + Ei))/(0,97 × 
(Ew + Ef)) 
gdzie: 
Ep oznacza ilość 
energii 
produkowanej 
rocznie jako energia 
cieplna lub 
elektryczna. Oblicza 
się ją przez 
pomnożenie ilości 
energii elektrycznej 
przez 2,6 a energii 
cieplnej 
wyprodukowanej w 
celach 
komercyjnych przez 
1,1 (GJ/rok). 
Ef oznacza ilość 
energii 
wprowadzanej 
rocznie do systemu, 
pochodzącej ze 
spalania paliw 
biorących udział w 
wytwarzaniu pary 
(GJ/rok). 
Ew oznacza roczną 
ilość energii 
zawartej w 
przetwarzanych 
odpadach, 
obliczanej przy 
zastosowaniu dolnej 
wartości opałowej 
odpadów (GJ/rok). 
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Ei oznacza roczną 
ilość energii 
wprowadzanej z 
zewnątrz z 
wyłączeniem Ew i Ef 
(GJ/rok). 0,97 jest 
współczynnikiem 
uwzględniającym 
straty energii przez 
popiół denny i 
promieniowanie. 
Wzór ten stosowany 
jest zgodnie z 
dokumentem 
referencyjnym 
dotyczącym 
najlepszych 
dostępnych technik 
dla termicznego 
przekształcania 
odpadów. 

(**) Pozycja ta obejmuje 
zgazowanie i pirolizę z 
wykorzystaniem tych 
składników jako 
odczynników 
chemicznych. 

(***) Pozycja ta obejmuje 
oczyszczanie gruntu 
prowadzące do odzysku 
gruntu i recykling 
nieorganicznych 
materiałów budowlanych. 

(****) Jeżeli nie istnieje inny 
właściwy kod D, może to 
obejmować procesy 
wstępne poprzedzające 
przetwarzanie wstępne 
odpadów, jak np. 
demontaż, sortowanie, 
kruszenie, zagęszczanie, 
granulację, suszenie, 
rozdrabnianie, 
kondycjonowanie, 
przepakowywanie, 
separację, tworzenie 
mieszanek lub mieszanie 
przed poddaniem 
któremukolwiek z 
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procesów wymienionych 
w punktach R1-R11. 

(*****) Tymczasowe 
magazynowanie oznacza 
wstępne magazynowanie 
zgodne z art. 3 pkt 10. 

 

ZAŁĄCZNIK III  

WŁAŚCIWOŚCI 
ODPADÓW, 

KTÓRE CZYNIĄ 
Z NICH ODPADY 
NIEBEZPIECZNE 
 

H1 "Wybuchowe": substancje i 
preparaty, które mogą 
wybuchnąć pod wpływem 
ognia lub które są bardziej 
wrażliwe na wstrząs lub 
tarcie niż dinitrobenzen. 

H2 "Utleniające": substancje i 
preparaty, które w 
kontakcie z innymi 
substancjami, w 
szczególności z 
substancjami łatwopalnymi, 
wykazują silne reakcje 
egzotermiczne. 

H3-A "Wysoce łatwopalne": 
- substancje i preparaty 

ciekłe o temperaturze 
zapłonu niższej niż 21 
°C (w tym skrajnie 
łatwopalne ciecze), lub 

- substancje i preparaty, 
które mogą się 
rozgrzać, a następnie 
zapalić pod wpływem 
kontaktu z powietrzem 
w temperaturze 
otoczenia, bez 
doprowadzenia 
energii, lub 

- substancje i preparaty 
stałe, które mogą z 
łatwością zapalić się 
po krótkim kontakcie 
ze źródłem zapłonu i 
które palą się nadal lub 
ulegają zniszczeniu po 
usunięciu źródła 
zapłonu, lub 

- substancje i preparaty 
gazowe, łatwopalne w 

 
T 

 
Załącznik 
nr 3 

Z
a
ł
ą
c
z
n
i
k

  
Załącznik nr 3  
Właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne 
H1   "wybuchowe": substancje i preparaty, które mogą wybuchnąć pod wpływem ognia 

lub które są bardziej wrażliwe na wstrząs lub tarcie niż dinitrobenzen, 
H2 "utleniające": substancje i preparaty, które w kontakcie z innymi substancjami, 

w szczególności z substancjami łatwopalnymi, wykazują silne reakcje 
egzotermiczne, 

H3–A "wysoce łatwopalne": 
– substancje i preparaty ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C (w tym 

skrajnie łatwopalne ciecze) lub 
– substancje i preparaty, które mogą się rozgrzać, a następnie zapalić pod wpływem 

kontaktu z powietrzem w temperaturze otoczenia, bez doprowadzenia energii, lub 
– substancje i preparaty stałe, które mogą z łatwością zapalić się po krótkim kontakcie 

ze źródłem zapłonu i które palą się nadal lub ulegają zniszczeniu po usunięciu 
źródła zapłonu, lub 

– substancje i preparaty gazowe, łatwopalne w powietrzu pod normalnym ciśnieniem, 
lub 

– substancje i preparaty, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzą 
wysoce łatwopalne gazy w niebezpiecznych ilościach, 

H3–B "łatwopalne": substancje i preparaty ciekłe o temperaturze zapłonu równej lub 
wyższej niż 21 °C i niższej niż lub równej 55 °C, 

H4 "drażniące": substancje i preparaty niewykazujące działania żrącego, które w 
wyniku bezpośredniego, długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą 
lub błoną śluzową mogą wywołać stan zapalny, 

H5 "szkodliwe": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub 
wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia, 

H6 "toksyczne": substancje i preparaty (w tym substancje i preparaty bardzo 
toksyczne), które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę 
mogą powodować poważne, ostre lub chroniczne zagrożenie dla zdrowia, a nawet 
śmierć, 

H7 "rakotwórcze": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia 
lub wniknięcia przez skórę mogą wywołać raka lub zwiększać częstotliwość jego 
występowania, 

H8 "żrące": substancje i preparaty, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą 
spowodować ich zniszczenie, 

H9 "zakaźne": substancje i preparaty zawierające żywe drobnoustroje lub ich toksyny, 
o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, 
że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów, 

H10 "działające szkodliwie na rozrodczość": substancje i preparaty, które w przypadku 
ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą wywołać niedziedziczne 
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powietrzu pod 
normalnym ciśnieniem, 
lub 

- substancje i preparaty, 
które w kontakcie z 
wodą lub wilgotnym 
powietrzem tworzą 
wysoce łatwopalne 
gazy w 
niebezpiecznych 
ilościach. 

H3-B "Łatwopalne": substancje i 
preparaty ciekłe o 
temperaturze zapłonu 
równej lub wyższej niż 21 
°C i niższej niż lub równej 
55 °C. 

H4 "Drażniące": substancje i 
preparaty niewykazujące 
działania żrącego, które w 
wyniku bezpośredniego, 
długotrwałego lub 
powtarzającego się 
kontaktu ze skórą lub błoną 
śluzową mogą wywołać 
stan zapalny. 

H5 "Szkodliwe": substancje i 
preparaty, które w 
przypadku ich wdychania, 
spożycia lub wniknięcia 
przez skórę mogą 
powodować ograniczone 
zagrożenie dla zdrowia. 

H6 "Toksyczne": substancje i 
preparaty (w tym 
substancje i preparaty 
bardzo toksyczne), które w 
przypadku ich wdychania, 
spożycia lub wniknięcia 
przez skórę mogą 
powodować poważne, ostre 
lub chroniczne zagrożenie 
dla zdrowia, a nawet 
śmierć. 

H7 "Rakotwórcze": substancje i 
preparaty, które w 
przypadku ich wdychania, 
spożycia lub wniknięcia 
przez skórę mogą wywołać 

wrodzone deformacje lub zwiększyć częstotliwość ich występowania, 
H11 "mutagenne": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia 

lub wniknięcia przez skórę mogą wywołać dziedziczne defekty genetyczne lub 
zwiększyć częstotliwość ich występowania, 

H12 odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne 
lub bardzo toksyczne gazy, 

H13(*) "uczulające": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania lub 
wniknięcia przez skórę, są w stanie wywołać reakcję nadwrażliwości, tak że w 
wyniku dalszego narażenia na kontakt z tą substancją lub preparatem pojawiają 
się charakterystyczne skutki negatywne, 

H14 "ekotoksyczne": odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub 
opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska, 

H15 odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób 
wydzielić inną substancję, np. w formie odcieku, która ma którąkolwiek spośród 
cech wymienionych powyżej. 

______ 
(*) O ile dostępne są metody badawcze. 

 
Uwagi 

1. Przypisania właściwości niebezpiecznych: "toksyczne" (i "bardzo toksyczne"), "szkodliwe", 
"żrące", "drażniące", "rakotwórcze", "działające szkodliwie na rozrodczość", "mutagenne" 
i "ekotoksyczne" dokonuje się na podstawie kryteriów określonych w załączniku VI do 
dyrektywy Rady 67/548/EWG dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196 z 16.8.1967, str. 1). 

2. W odpowiednich przypadkach mają zastosowanie wartości dopuszczalne 
wyszczególnione w załącznikach II i III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 200 z 30.7.1999, str. 
1). 
 
Metody badawcze 
Metody, które należy stosować, są opisane w załączniku V dyrektywy 67/548/EWG i w innych 
odnośnych notach CEN. 
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raka lub zwiększać 
częstotliwość jego 
występowania. 

H8 "Żrące": substancje i 
preparaty, które w 
zetknięciu z żywymi 
tkankami mogą 
spowodować ich 
zniszczenie. 

H9 "Zakaźne": substancje i 
preparaty zawierające żywe 
drobnoustroje lub ich 
toksyny, o których wiadomo 
lub co do których istnieją 
wiarygodne podstawy do 
przyjęcia, że wywołują 
choroby u ludzkiego lub 
innych żywych organizmów. 

H10 "Działające szkodliwie na 
rozrodczość": substancje i 
preparaty, które w 
przypadku ich wdychania, 
spożycia lub wniknięcia 
przez skórę mogą wywołać 
niedziedziczne wrodzone 
deformacje lub zwiększyć 
częstotliwość ich 
występowania. 

H11 "Mutagenne": substancje i 
preparaty, które w 
przypadku ich wdychania, 
spożycia lub wniknięcia 
przez skórę mogą wywołać 
dziedziczne defekty 
genetyczne lub zwiększyć 
częstotliwość ich 
występowania. 

H12 Odpady, które w kontakcie 
z wodą, powietrzem lub 
kwasem uwalniają 
toksyczne lub bardzo 
toksyczne gazy. 

H13(*) "Uczulające": substancje i 
preparaty, które w 
przypadku ich wdychania 
lub wniknięcia przez skórę, 
są w stanie wywołać 
reakcję nadwrażliwości, tak 
że w wyniku dalszego 
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narażenia na kontakt z tą 
substancją lub preparatem 
pojawiają się 
charakterystyczne skutki 
negatywne. 

H14 "Ekotoksyczne": odpady, 
które stanowią lub mogą 
stanowić bezpośrednie lub 
opóźnione zagrożenie dla 
co najmniej jednego 
elementu środowiska. 

H15 Odpady, które po 
zakończeniu procesu 
unieszkodliwiania mogą w 
dowolny sposób wydzielić 
inną substancję, np. w 
formie odcieku, która ma 
którąkolwiek spośród cech 
wymienionych powyżej. 

Uwagi 
1. Przypisania właściwości 

niebezpiecznych: "toksyczne" (i 
"wysoce toksyczne"), "szkodliwe", 
"żrące", "drażniące", 
"rakotwórcze", "działające 
szkodliwie na rozrodczość", 
"mutagenne" i "ekotoksyczne" 
dokonuje się na podstawie 
kryteriów określonych w załączniku 
VI do dyrektywy Rady 
67/548/EWG dnia 27 czerwca 
1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych(1). 

2. W odpowiednich przypadkach 
mają zastosowanie wartości 
dopuszczalne wyszczególnione w 
załącznikach II i III do dyrektywy 
1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 
maja 1999 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania 
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preparatów niebezpiecznych(2). 
Metody badawcze 
Metody, które należy stosować, są 
opisane w załączniku V dyrektywy 
67/548/EWG i i w innych odnośnych 
notach CEN. 

______ 
(*) o ile dostępne są metody 

badawcze. 
(1) Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1. 
(2) Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1. 
 

ZAŁĄCZNIK IV  
PRZYKŁADY 
ŚRODKÓW 
SŁUŻĄCYCH 
ZAPOBIEGANIU 
POWSTAWANIU 
ODPADÓW, O 
KTÓRYCH 
MOWA W ART. 
29 

Środki, które mogą mieć wpływ na 
warunki ramowe związane z 
wytwarzaniem odpadów 
1. Wykorzystanie środków 

planowania lub innych 
instrumentów ekonomicznych 
wspierających efektywne 
wykorzystanie zasobów. 

2. Promocja badań i rozwoju w 
obszarze pozyskiwania 
czystszych i bardziej 
oszczędnych produktów i 
technologii oraz 
upowszechnianie i 
wykorzystywanie wyników takich 
badań i rozwoju. 

3. Opracowanie na wszystkich 
poziomach skutecznych i 
przydatnych wskaźników presji 
na środowisko związanej z 
wytwarzaniem odpadów, przy 
czym celem tych wskaźników 
ma być przyczynienie się do 
zapobiegania powstawaniu 
odpadów, od porównywania 
produktów na poziomie 
Wspólnoty, przez działania 
podjęte przez władze lokalne, po 
środki ogólnokrajowe. 

Środki, które mogą mieć wpływ na 
fazę projektu, produkcji i dystrybucji 
4. Promocja eko-projektowania 

(systematycznego 
uwzględniania aspektów 

T Załącznik 
nr 5 

Załącznik nr 5  
    Przykłady środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów 

 
Środki, które mogą mieć wpływ na warunki ramowe związane z wytwarzaniem odpadów 

 1. Wykorzystanie środków planowania lub innych instrumentów ekonomicznych 
wspierających efektywne wykorzystanie zasobów. 

 2. Promocja badań i rozwoju w obszarze pozyskiwania czystszych i bardziej oszczędnych 
produktów i technologii oraz upowszechnianie i wykorzystywanie wyników takich badań i 
rozwoju. 

 3. Opracowanie na wszystkich poziomach skutecznych i przydatnych wskaźników presji 
na środowisko związanej z wytwarzaniem odpadów, przy czym celem tych wskaźników ma być 
przyczynienie się do zapobiegania powstawaniu odpadów, od porównywania produktów na 
poziomie Wspólnoty, przez działania podjęte przez władze lokalne, po środki ogólnokrajowe. 
 
Środki, które mogą mieć wpływ na fazę projektu, produkcji i dystrybucji 

 4. Promocja eko-projektowania (systematycznego uwzględniania aspektów 
środowiskowych przy projektowaniu produktu z zamiarem poprawienia charakterystyki 
oddziaływania, jakie dany produkt wywiera na środowisko przez cały cykl życia). 

 5. Dostarczanie informacji o technikach zapobiegania powstawaniu odpadów z zamiarem 
ułatwiania wprowadzania najlepszych dostępnych technik w przemyśle. 

 6. Organizacja szkoleń dla właściwych organów w zakresie wprowadzania wymogów 
dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów do decyzji wydawanych na podstawie 
ustawy o odpadach i ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

 7. Objęcie środkami zapobiegania wytwarzaniu odpadów instalacji niepodlegających 
pozwoleniom zintegrowanym. W odpowiednich przypadkach środki takie mogą zawierać oceny 
i plany zapobiegania powstawaniu odpadów. 

 8. Wykorzystanie kampanii informacyjnych oraz zapewnienie wsparcia finansowego, 
decyzyjnego i innego rodzaju wsparcia dla przedsiębiorstw. Środki takie będą szczególnie 
skuteczne, jeżeli będą skierowane i dostosowane do małych i średnich przedsiębiorstw i będą 
działały przez sieci istniejących powiązań gospodarczych. 

 9. Stosowanie dobrowolnych umów, paneli konsumentów i producentów lub negocjacji 
sektorowych, zmierzających do tego, aby dane przedsiębiorstwa lub sektory przemysłu 
wyznaczały własne plany lub cele zapobiegania powstawaniu odpadów lub udoskonalały 
nieoszczędne produkty lub opakowania. 

 10. Promocja wiarygodnych systemów zarządzania środowiskiem, w tym EMAS i ISO 
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środowiskowych przy 
projektowaniu produktu z 
zamiarem poprawienia 
charakterystyki oddziaływania, 
jakie dany produkt wywiera na 
środowisko przez cały cykl 
życia). 

5. Dostarczanie informacji o 
technikach zapobiegania 
powstawaniu odpadów z 
zamiarem ułatwiania 
wprowadzania najlepszych 
dostępnych technik w 
przemyśle. 

6. Organizacja szkoleń dla 
właściwych organów w zakresie 
wprowadzania wymogów 
dotyczących zapobiegania 
powstawaniu odpadów do 
zezwoleń udzielanych na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz 
dyrektywy 96/61/WE. 

7. Objęcie środkami zapobiegania 
wytwarzaniu odpadów instalacji 
niepodlegających dyrektywie 
96/61/WE. W odpowiednich 
przypadkach środki takie mogą 
zawierać oceny i plany 
zapobiegania powstawaniu 
odpadów. 

8. Wykorzystanie kampanii 
informacyjnych oraz 
zapewnienie wsparcia 
finansowego, decyzyjnego i 
innego rodzaju wsparcia dla 
przedsiębiorstw. Środki takie 
będą szczególnie skuteczne, 
jeżeli będą skierowane i 
dostosowane do małych i 
średnich przedsiębiorstw i będą 
działały przez sieci istniejących 
powiązań gospodarczych. 

9. Stosowanie dobrowolnych 
umów, paneli konsumentów i 
producentów lub negocjacji 
sektorowych, zmierzających do 
tego, aby dane przedsiębiorstwa 
lub sektory przemysłu 
wyznaczały własne plany lub 

14001. 
 
Środki, które mogą mieć wpływ na fazę konsumpcji i użytkowania 

 11. Instrumenty ekonomiczne, takie jak zachęty do czystych zakupów lub wprowadzenie 
obowiązkowej zapłaty przez konsumentów za dany artykuł lub element opakowania, który w 
przeciwnym wypadku byłby wydawany bezpłatnie. 

 12. Wykorzystanie kampanii informacyjnych i kierowanie informacji do ogółu społeczeństwa 
lub konkretnej grupy konsumentów. 

 13. Promocja wiarygodnego etykietowania ekologicznego. 
 14. Porozumienia z sektorem przemysłu, np. dotyczące paneli produktów podobnych do 

prowadzonych w ramach zintegrowanych polityk produktowych lub umowy z detalistami w 
sprawie dostępności informacji o zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz w sprawie 
produktów powodujących mniejsze oddziaływanie na środowisko. 

 15. W kontekście zamówień publicznych i zaopatrzenia przedsiębiorstw - włączanie 
kryteriów związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem powstawaniu odpadów do 
zaproszeń do składania ofert i kontraktów, zgodnie z Podręcznikiem na temat ekologicznych 
zamówień publicznych, opublikowanym przez Komisję Europejską 29 października 2004 r. 

 16. Propagowanie ponownego użycia lub naprawy wyrzucanych produktów lub ich 
składników, w szczególności przez stosowanie środków edukacyjnych, ekonomicznych, 
logistycznych i innych, takich jak wspieranie lub tworzenie akredytowanych sieci napraw i 
ponownego użycia, zwłaszcza w regionach gęsto zaludnionych. 
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cele zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub udoskonalały 
nieoszczędne produkty lub 
opakowania. 

10. Promocja wiarygodnych 
systemów zarządzania 
środowiskiem, w tym EMAS i 
ISO 14001. 

Środki, które mogą mieć wpływ na 
fazę konsumpcji i użytkowania 
11. Instrumenty ekonomiczne, takie 

jak zachęty do czystych 
zakupów lub wprowadzenie 
obowiązkowej zapłaty przez 
konsumentów za dany artykuł 
lub element opakowania, który w 
przeciwnym wypadku byłby 
wydawany bezpłatnie. 

12. Wykorzystanie kampanii 
informacyjnych i kierowanie 
informacji do ogółu 
społeczeństwa lub konkretnej 
grupy konsumentów. 

13. Promocja wiarygodnego 
etykietowania ekologicznego. 

14. Porozumienia z sektorem 
przemysłu, np. dotyczące paneli 
produktów podobnych do 
prowadzonych w ramach 
zintegrowanych polityk 
produktowych lub umowy z 
detalistami w sprawie 
dostępności informacji o 
zapobieganiu powstawaniu 
odpadów oraz w sprawie 
produktów powodujących 
mniejsze oddziaływanie na 
środowisko. 

15. W kontekście zamówień 
publicznych i zaopatrzenia 
przedsiębiorstw - włączanie 
kryteriów związanych z ochroną 
środowiska i zapobieganiem 
powstawaniu odpadów do 
zaproszeń do składania ofert i 
kontraktów, zgodnie z 
Podręcznikiem na temat 
ekologicznych zamówień 
publicznych, opublikowanym 
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przez Komisję 29 października 
2004 r. 

16. Propagowanie ponownego 
użycia lub naprawy wyrzucanych 
produktów lub ich składników, w 
szczególności przez stosowanie 
środków edukacyjnych, 
ekonomicznych, logistycznych i 
innych, takich jak wspieranie lub 
tworzenie akredytowanych sieci 
napraw i ponownego użycia, 
zwłaszcza w regionach gęsto 
zaludnionych. 

 

ZAŁĄCZNIK V  

TABELA 
ZGODNOŚCI 

 

 N -   
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POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU  
(projekt ustawy o odpadach) 

 
Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 2 ust.. 2 2. Przepisy ustawy nie naruszają w zakresie postępowania z odpadami przepisów: 
1) ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 

2006 r. Nr 99, poz. 692, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 518); 
2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 391); 
3) ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 

2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.); 
4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 

z późn. zm.); 
5) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.); 
6) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych    (Dz. U. Nr 63, 

poz. 638, z póżn. zm.); 
7) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 
203, poz. 1683 oraz z 2010 r. Nr 230, poz.1508); 

8) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, 
poz. 513); 

9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, 
poz. 1263, z późn. zm.); 

10) ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.); 

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 
U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.); 

12) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. 
zm.); 

13) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. 
U. Nr 124, poz. 859, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622); 

14) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z dnia 22 
października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci 
oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 75); 

15) ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z 
2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 881); 

16) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, 
z późn. zm.); 

17) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009; 

(pkt 12,13,14 i 17 – bezpośrednio wynikają z 
przepisów UE, pozostałe mają charakter normy 
kolizyjnej) 
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Art. 3 ust. 1 
(definicje) 

3) gospodarce odpadami – rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami; 
 

Przepis wyjaśniający. W wielu regulacjach z 
zakresu ochrony środowiska używane są 
sformułowania dotyczące gospodarki odpadami. 
. 

 8) odpadach medycznych – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny; 

 
11) odpadach weterynaryjnych – rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, 

leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem 
badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach; 

 

Wprowadzenie pojęć wynika z potrzeb regulacji 
zawartych w projekcie ustawy dotyczących 
specyficznego sposobu postępowania z odpadami 
medycznymi i weterynaryjnymi, które istnieją 
również na mocy obecnie obowiązujących 
przepisów i które mają w szczególności na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno – 
weterynaryjnego. 
Konieczność ochrony zdrowia i życia ludzkiego 
oraz środowiska dodatkowo z art. 13 dyrektywy 
2008/98/WE wynika. 

 6) 12) odpadach zielonych -  rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin z 
pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem 
odpadów z czyszczenia ulic i placów; 
 

Definicja wprowadzona art. 4 ustawy z dnia  1 
lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach stworzona na 
potrzeby związane z regulacjami o 
gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 

 13) odpadach z wypadków – rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia akcji 
ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem: 

a) odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, 
b) odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 11 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 
493,  z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322); 

 

Krajowa regulacja wyjaśniająca wątpliwości 
dotyczące postępowania z odpadami 
pochodzącymi z wypadków – istnieje w 
obowiązującym porządku prawnym  na mocy 
przepisów ustawy o odpadach. 

 25) składowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania 
odpadów 

Przepis niezbędny dla przepisów stanowiących 
procedury wydawania decyzji administracyjnych 
związanych z budową, eksploatacją i 
zamknięciem składowiska odpadów.  

Art. 21 ust. 3 – 8 
(zasada bliskości) 
oraz 24 ust. 2 

(art. 21) 
3. Zakazuje się: 

18) stosowania komunalnych osadów ściekowych, 
19) unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych  
– poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone, z zastrzeżeniem 

ust. 5 i 6.  
4. Zakazuje się przywozu na obszar województwa odpadów, o których mowa w ust. 3, 

Art. 21 ust. 7 i 8 wynika z przyjętych rozwiązań w 
ustawie nowelizującej ustawę o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 
2011r. Przepisy te są konieczne ze względu na 
potrzebę zapewnienia spójności pomiędzy 
ustawami. 
 
Art. 21 ust. 3 – 6 oraz art. 24 ust. 2-9 stanowią 



 

 3 

wytworzonych poza obszarem tego województwa, do celów, o których mowa w ust. 3, z 
zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż 
to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca 
stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca 
stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 

6. W przypadku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych 
odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż 
to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do 
unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa gdy istniejące instalacje nie mają 
wolnych mocy przerobowych 

7. Zakazuje się przetwarzania: 
1) zmieszanych odpadów komunalnych, 
2) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z 

procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania tych odpadów, o ile są 
przeznaczone do składowania, 

3) odpadów zielonych 
– poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały 

wytworzone, z zastrzeżeniem ust. 9.  
8. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi 

odpadów, o których mowa w ust. 7, wytworzonych poza obszarem tego regionu. 
9. W przypadku wyznaczenia instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu 

gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2, poza obszarem regionu 
gospodarki odpadami komunalnymi, na którym odpady te zostały wytworzone, nie stosuje się ust. 7 i 
8. 

 
(art. 24) 

2. Zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania: 
1) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania; 
2) komunalnych osadów ściekowych; 
3) zakaźnych odpadów medycznych; 
4) zakaźnych odpadów weterynaryjnych; 
5) odpadów, które powstały podczas unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych metodami innymi niż termiczne przekształcanie odpadów. 
3. Zakazuje się zbierania: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych, 
2) odpadów zielonych 
 – poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały   wytworzone.  

4. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru 
zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, zbieranie tych odpadów 
jest konieczne, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów może 
zezwolić, w drodze decyzji, na ich zbieranie. 

krajową regulację służącą realizacji art. 13 ust. 3 
dyrektywy – w odniesieniu do odpadów 
szczególnie uciążliwych lub mogących 
powodować zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzkiego oraz środowiska. 
Wprowadzenie przepisów dotyczących odpadów 
medycznych i weterynaryjnych (jak w przypadku 
ich definicji) wynika z potrzeb regulacji zawartych 
w projekcie ustawy dotyczących specyficznego 
sposobu postępowania z odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi, które istnieją również na mocy 
obecnie obowiązujących przepisów i które mają w 
szczególności na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego. 
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5. W przypadku zbierania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych na terenach zamkniętych zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje regionalny 
dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce zbierania tych odpadów. 

6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4 i 5, może być wydane na okres nie dłuższy niż 
rok. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przepisy art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 1 
stosuje się odpowiednio.  

8. Zakaz zbierania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych nie dotyczy zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych powstałych w wyniku świadczenia usług medycznych lub weterynaryjnych na 
wezwanie. 

9. Wytwórca zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych 
powstałych w wyniku świadczenia usług na wezwanie  jest obowiązany do bezzwłocznego 
dostarczenia wytworzonych odpadów do przystosowanych do tego celu pomieszczeń spełniających 
wymagania w zakresie magazynowania takich odpadów. 

Art. 29 - 31 Art. 29. 1. Odpady są przetwarzane w instalacjach lub urządzeniach. 
2. Instalacje oraz urządzenia do przetwarzania odpadów eksploatuje się  tylko 

wówczas, gdy: 
1) spełniają wymagania ochrony środowiska, w tym nie powodują przekroczenia 

standardów emisyjnych, o których mowa w przepisach  o ochronie środowiska 
oraz 

2) pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z przetwarzaniem 
odpadów będą przetwarzane z zachowaniem wymagań określonych w ustawie. 

   Art. 30. 1. Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami. 
2. Dopuszcza się odzysk poza instalacjami lub urządzeniami w przypadku: 

1) odzysku w procesie odzysku R10, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy, 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4; 

2) rodzajów odpadów wymienionych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, 
poddawanych odzyskowi, zgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach, w 
procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, o których mowa w załączniku nr 1 do 
ustawy; 

3) osób fizycznych prowadzących kompostowanie na potrzeby własne. 
3. Odzysk poza instalacjami lub urządzeniami, o którym mowa w ust. 2, może być 

prowadzony,  jeżeli nie stwarza zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz jest 
prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na 
podstawie ust. 4 lub 5. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
warunki odzysku w procesie odzysku R10, wymienionego w załączniku nr 1 do ustawy, i rodzaje 
odpadów dopuszczonych do takiego procesu odzysku, uwzględniając potrzebę ochrony życia i 
zdrowia ludzi oraz środowiska. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 wymienionych 
w załączniku nr 1 do ustawy,  poza instalacjami i urządzeniami, uwzględniając właściwości tych 

Przepisy proceduralne, stanowiące pośrednio 
transpozycję art. 15 ust. 4 oraz 36 ust. 1 
dyrektywy 2008/98/WE w związku z jej art. 
13.Funkcjonują one w obecnie obowiązującej 
ustawie o odpadach 
 
 
Dodatkowo w odniesieniu do art. 30 – przepis 
dający możliwość gospodarczego wykorzystania 
znaczących ilości odpadów na powierzchni ziemi, 
w ramach procesów odzysku – rozporządzenia 
Ministra Środowiska – analogicznie do obecnie 
obowiązujących przepisów. 
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odpadów oraz możliwość bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi wykorzystania tych odpadów. 
  Art. 31. 1.  Jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego 

celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, marszałek województwa może zezwolić, w drodze 
decyzji, na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami. 

2. Zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami dla terenów 
zamkniętych wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.  

3. Organem właściwym do wydania zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami 
i urządzeniami jest organ właściwy ze względu na miejsce spalania odpadów. 

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i 
urządzeniami  zawiera: 

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami i 
urządzeniami;  

2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu w 
okresie roku; 

3) oznaczenie miejsca spalania odpadów; 
4) szczegółowy opis stosowanej metody spalania odpadów; 
5) proponowany czas obowiązywania decyzji. 

5. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia 
zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać 
wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. 

6. W zezwoleniu na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami określa się: 
1) rodzaj odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami i urządzeniami, w tym 

podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów – w przypadku, o którym 
mowa w ust. 5; 

2)  ilość odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu w okresie roku; 
3) miejsce spalania odpadów; 
4) warunki spalania odpadów danego rodzaju poza instalacjami i urządzeniami; 
5) czas obowiązywania zezwolenia. 

7. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i 
urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. 

 
Art. 32 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. 
19 ust. 7; 

2) zakazu dotyczącego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, o którym mowa w art. 22; 
3) zakazów określonych w art. 24 ust. 2 i 3; 
4) obowiązku określonego w art. 28 ust. 2; 
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. 

Przepis proceduralny, funkcjonujący obecnie 
ustawie o odpadach, pośrednio transponujący art. 
36 dyrektywy 2008/98/ WE  (obowiązek nałożenia 
sankcji) 
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1. 
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 późniejszy niż rok od dnia doręczenia decyzji o wstrzymaniu działalności. 
6. Po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska, na wniosek zainteresowanego, wyraża, w drodze decyzji, zgodę na 
podjęcie wstrzymanej działalności. 

 
Rozdział 3 
Art. 94-95 

Rozdział 3 Odpady medyczne i odpady weterynaryjne 
          Art. 94 1. Zakazuje się odzysku odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, 
z wyjątkiem rodzajów odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska oraz właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 
odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny, kierując się 
brakiem zagrożeń stwarzanych przez niektóre odpady medyczne i odpady weterynaryjne oraz 
możliwościami poddania ich odzyskowi. 

Art. 95 1. Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych we współspalarniach odpadów. 

2. Posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych unieszkodliwiający 
te odpady jest obowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz do ich monitoringu, z 
uwzględnieniem właściwości odpadów i charakteru procesu oraz zgodnie z wymaganiami i 
sposobami prowadzenia unieszkodliwiania odpadów określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 7.  

3. Przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych polegającego na unieszkodliwianiu tych odpadów właściwy 
organ wydający zezwolenie występuje do Głównego Inspektora Sanitarnego o zgodę na 
dopuszczenie funkcjonowania instalacji lub urządzenia do unieszkodliwiania tych odpadów, 
przedkładając kopię wniosku wraz z załącznikami. Do zgody stosuje się art. 106 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

4. Główny Inspektor Sanitarny w zgodzie na dopuszczenie do funkcjonowania instalacji 
lub urządzenia do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych określa: 

1) rodzaj i typ (model) instalacji lub urządzenia; 

Wprowadzenie przepisów wynika z potrzeb 
regulacji zawartych w projekcie ustawy 
dotyczących specyficznego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi. 
Dodatkowo z art. 13 dyrektywy 200/98/WE wynika 
konieczność ochrony zdrowia ludzkiego i 
środowiska. 
 
Wprowadzenie przepisów dotyczących odpadów 
medycznych i weterynaryjnych (jak w przypadku 
ich definicji) wynika z potrzeb regulacji zawartych 
w projekcie ustawy dotyczących specyficznego 
sposobu postępowania z odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi, które istnieją również na mocy 
obecnie obowiązujących przepisów i które mają w 
szczególności na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego. 
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2) dokładne parametry przeprowadzania procesu unieszkodliwiania odpadów 
dla danego typu instalacji lub urządzenia; 

3) wymagania i metody dotyczące okresowej kontroli mikrobiologicznej 
skuteczności procesu unieszkodliwiania dla danego rodzaju i typu (modelu) 
instalacji lub urządzenia; 

4) wymagania dotyczące pojemników lub worków, w których odpady będą 
unieszkodliwiane w danym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia; 

5) wymagania dotyczące okresowego przeglądu technicznego danego rodzaju 
i typu (modelu) instalacji lub urządzenia; 

6) masę unieszkodliwianych odpadów w okresie roku. 
5. Posiadacz zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie polegającego na 
unieszkodliwianiu tych odpadów podaje dodatkowo informacje dotyczące: 

1) danych technicznych instalacji lub urządzenia, wraz ze wskazaniem rodzaju i typu 
(modelu) instalacji lub urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta; 

2) dokładnego opisu procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego 
etapów; 

3) wskazania metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu 
unieszkodliwiania; 

4) wymagań dotyczących pojemników lub worków, w których odpady będą 
unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia; 

5) masy unieszkodliwianych odpadów w okresie roku. 
6. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów 

medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych  polegającego na ich unieszkodliwianiu 
dołącza się: 

1) oryginały wyników badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w danej instalacji 
lub urządzeniu z podaniem dokładnego opisu użytej metody badania lub kopie tych 
wyników potwierdzone za zgodność z oryginałem; 

2) instrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającej wymagania dotyczące 
przeglądu technicznego. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposoby unieszkodliwiania 
odpadów, w tym: 

1) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów 
weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych; 

2) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych 
i zakaźnych odpadów weterynaryjnych;     

3) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów 
weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych; 

4) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych 
i zakaźnych odpadów weterynaryjnych; 

5) sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów, o których mowa w pkt 3 i 4, 
oraz metodykę i częstotliwość badań odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 
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procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych. 

      8.. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7.minister właściwy do spraw zdrowia 
kieruje się: 

1) potrzebą zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez odpady medyczne i odpady 
weterynaryjne; 

2) potrzebą zapewnienia skuteczności unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych tak, aby odpady te utraciły 
właściwości zakaźne; 

3) koniecznością zapewniania prowadzenia prawidłowego monitoringu procesów 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych; 

4) koniecznością pozbawienia właściwości zakaźnych każdej partii zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych. 

8.  
Art. 96 ust. 3,5 i 8 3. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych w celach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 –  3, spoczywa na wytwórcy tych osadów. 
5. Zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi 

osuszania. 
8. Władający powierzchnią ziemi, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, jest 

obowiązany przechowywać wyniki badań, o których mowa w ust. 6, oraz informacje, o których mowa 
w ust. 7, przez okres 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych. 

 

Przepisy nie wynikające bezpośrednio z dyrektyw, 
natomiast niezbędne z punktu widzenia 10 lat 
doświadczeń w zakresie stosowania krajowych 
przepisów dotyczących gospodarki komunalnymi 
osadami ściekowymi oraz problemów 
zgłaszanych przez przedsiębiorców (nawadnianie 
osadów wcześniej osuszonych). 

Art. 101 Art. 101. 1.  Jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub  środowiska, 
starosta właściwy ze względu na miejsce powstania odpadów z wypadków, w drodze decyzji, wydanej 
z urzędu, może nałożyć na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z 
wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów.  

2. W przypadku odpadów z wypadków powodujących zanieczyszczenie morza za 
sprawcę wypadku uważa się armatora statku, który spowodował powstanie odpadu, o ile statek jest 
znany. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje w przypadku: 
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych − regionalny dyrektor ochrony 

środowiska; 
2) odpadów z wypadków powodujących zanieczyszczenie morza − dyrektor urzędu 

morskiego właściwy ze względu na miejsce powstania odpadów. 
4. Decyzji, o której mowa w ust. 1, może być nadany rygor natychmiastowej 

wykonalności. 
5. Organ, który wydał decyzję, o której mowa w ust. 1, dokonuje gospodarowania 

odpadami z wypadków, jeżeli: 
1) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania 

odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub 
2) konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia 

lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku. 

Krajowa regulacja wyjaśniająca wątpliwości 
dotyczące postępowania z odpadami 
pochodzącymi z wypadków – istnieje w 
obowiązującym porządku prawnym na mocy 
przepisów ustawy o odpadach. 
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6. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku  albo bezskuteczności 
egzekucji wobec sprawcy wypadku koszty gospodarowania odpadami z wypadków, z wyjątkiem 
kosztów gospodarowania odpadami z wypadków powodujących zanieczyszczenie morza, są 
pokrywane, na wniosek odpowiednio starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ze 
środków finansowych wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 
Art.  102 ust. 1 Art. 102. 1. Odpady składuje się: 

1) na składowisku odpadów; 
2) w składowisku podziemnym, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  – Prawo 

geologiczne i górnicze; 
3)  w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o którym mowa w  ustawie z dnia 10 lipca 

2008 r. o odpadach wydobywczych 
. 

Przepis o charakterze porządkującym. 

Art. 103 Art.  103. 1. Zakazuje się magazynowania odpadów na  składowisku odpadów. 
2. Zakazuje się zbierania lub przetwarzania odpadów na składowisku odpadów w inny 

sposób niż składowanie odpadów, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 123 ust. 6. 
 

Przepis umożliwiający kontrolę prawidłowej 
eksploatacji składowisk odpadów, które zgodnie z 
definicją składowiska stanowią obiekt do 
składowania odpadów. Z tytułu składowania 
odpadów ponoszone są opłaty za korzystanie ze 
środowiska. 

Art. 120 Art. 120. 1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do składowania odpadów 
na składowisku odpadów w sposób selektywny, mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla 
środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość dalszego ich wykorzystania oraz 
rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów. 

2. Dopuszcza się składowanie odpadów, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 3, na składowisku odpadów w sposób nieselektywny, jeżeli w wyniku takiego 
składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być składowane 
na składowisku odpadów w sposób nieselektywny, kierując się właściwościami odpadów oraz mając 
na uwadze, aby w wyniku reakcji pomiędzy wspólnie składowanymi odpadami nie nastąpiło 
zwiększenie zagrożenia dla środowiska. 

Przepis krajowy funkcjonujący w ustawie o 
odpadach od 2001 r. mający na celu zapewnienie 
prawidłowej eksploatacji składowisk, a w 
szczególności negatywnych skutków procesów 
zachodzących w złożu składowanych odpadów. 

Art. 132 Art. 132. W przypadku gdy z przeglądu ekologicznego lub dokumentacji hydrogeologicznej 
wynika brak możliwości monitorowania wód powierzchniowych, podziemnych lub gazu 
składowiskowego, właściwy organ, o którym mowa w art. 128 ust. 1, w decyzji zatwierdzającej 
instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, może określić odrębny zakres prowadzenia monitoringu 
danego składowiska odpadów, odstępując od wymogów określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 123 ust. 6 pkt 2. 
 

Przepis uzupełniający do wymagań określonych 
dla składowisk zawarty w art. 123 (obowiązek 
monitoringu wynika z kolei z wymogów dyrektywy 
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów)  

Art. 135 Art. 135. Zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora 
finansów publicznych. Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia 
gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego 
gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 

Przepis umożliwiający zabezpieczenie środków 
na zamknięcie i rekultywację składowiska, co ma 
miejsce przez wszystkie lata eksploatacji 
składowiska. Wprowadzony w wyniku uzgodnień z 
Ministerstwem Finansów dotyczacych projektu 
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2011 r. Nr 45, poz. 236). 
 

założeń do ustawy o odpadach. (verte!) 
 

Art. 142-144 Art. 142. 1. Dopuszcza się wydobywanie odpadów składowanych na składowisku odpadów. 
2. Wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów posiadającego instrukcję 

prowadzenia składowiska odpadów odbywa się na zasadach ustalonych w tej instrukcji.  
3. W przypadku wydobywania odpadów ze składowiska odpadów instrukcja 

prowadzenia składowiska odpadów dodatkowo określa:   
1) rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wydobycia; 
2) techniczny sposób wydobywania odpadów; 
3) sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie 

ludzi oraz na środowisko; 
4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko; 
5) opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego 

składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych. 
   Art. 143. 1. Wydobywanie odpadów: 

1) z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska 
odpadów, 

2) ze zwałowiska odpadów 
– wymaga uzyskania zgody na wydobywanie odpadów.  
2. Przez zwałowisko odpadów rozumie się miejsce składowania odpadów 

przemysłowych, dla którego nie było wymagane uzyskanie decyzji dotyczącej lokalizacji lub decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

3. Zgoda na wydobywanie odpadów jest wydawana, w drodze decyzji, przez właściwy 
organ, o którym mowa w art. 128 ust. 1. 

4. Wniosek o wydanie zgody na wydobywanie odpadów zawiera: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; 
2) adres składowiska odpadów albo lokalizację zwałowiska odpadów, którego 

wniosek dotyczy.  
5. Do wniosku zainteresowany wydobyciem odpadów dołącza ekspertyzę dotyczącą 

wydobywania odpadów, która obejmuje, w szczególności: 
1) rodzaj i szacunkową masę odpadów przewidzianych do wydobycia; 
2) techniczny sposób wydobywania odpadów; 
3) sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na 

życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko; 
4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko; 
5) opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w 

przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis 
działań rekultywacyjnych. 

6. Zgoda na wydobywanie odpadów określa:  
1) rodzaj i masę odpadów dopuszczonych do wydobycia; 

Co do zasady możliwość wydobywania odpadów 
ze składowiska funkcjonuje na mocy obecnie 
obowiązujących regulacji. Przepis został 
doprecyzowany tak, aby zgodnie z zasadami 
ochrony środowiska umożliwić wykorzystanie 
gospodarcze zeskładowanych wcześniej 
odpadów, co realizuje zasadę wynikającą z 
dyrektywy 2008/98/WE traktującą odpady jako 
zasobu. 
Umożliwia np. wykorzystanie odpadów, w 
przypadku powstania nowej  lub efektywniejszej 
technologii odzysku, której brak spowodował w 
przeszłości konieczność składowania. 
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2) techniczny sposób wydobywania odpadów; 
3) sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na 

życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko; 
4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko;  
5) opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w 

przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis 
działań rekultywacyjnych. 

Art. 144. 1. Zakazane jest wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów, na którym są 
składowane zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady komunalne z innymi rodzajami 
odpadów.  

2. Dopuszcza się wydobywanie odpadów, o których mowa w ust. 1, w przypadku 
rozbiórki składowiska odpadów, w tym zrekultywowanego składowiska odpadów, jeżeli: 

1) w inny sposób nie można usunąć negatywnego oddziaływania składowiska odpadów 
na środowisko; 

jest to konieczne w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Art. 167-169 „Art. 167. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 24 ust. 4, art. 
31 ust. 1, art. 41 ust. 3 pkt 1, art. 46, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 7, art. 48 ust. 2, art. 128 ust. 1, art. 129, art. 
130 ust. 4, art. 132, art. 133, art. 134 ust. 3 i 4, art. 143 ust. 3, art. 145 ust. 2 i 5, art. 147 ust. 1, 3 i 4, 
art. 150 ust. 8, art. 164 ust. 1 i art. 166 ust. 2 są zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
rządowej. 

Art. 168.  Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w 
stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 167, z wyjątkiem spraw 
określonych w art. 164 ust. 1 i art. 166 ust. 2.  

Art. 169. 1. Stronami postępowania w sprawach zezwolenia na zbieranie odpadów, 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,  decyzji 
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, zgody na zamknięcie składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części oraz zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów 
są wnioskodawca  oraz władający powierzchnią ziemi, na której będzie prowadzone zbieranie 
odpadów, przetwarzanie odpadów lub wydobywanie odpadów ze składowiska, a w przypadku gdy w 
związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania - również władający 
powierzchnią ziemi na tym obszarze. 

2. Stronami postępowań, o których mowa w ust. 1, nie są właściciele nieruchomości 
sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone zbieranie odpadów, 
przetwarzanie odpadów lub wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów. 

3. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 31 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Przepisów ust. 1 – 3 nie stosuje się w postępowaniu o wydanie decyzji dla spalarni 
lub współspalarni odpadów. 

Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, do stron innych niż wnioskodawca 
oraz władający powierzchnią ziemi, na której będzie prowadzone przetwarzanie, 
zbieranie odpadów, lub wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów, stosuje się 

Przepisy proceduralne. Kontynuacja rozwiązań 
wprowadzonych ustawą z dnia 22 stycznia 2010 
r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw.  
Konstrukcja przepisu jest analogiczna do 
podobnego rozwiązania istniejącego obecnie w 
przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska 
dotyczącego pozwoleń na wprowadzanie do 
środowiska substancji lub energii a potrzeba 
jego wprowadzenia wynika z potrzeby poprawy 
sytuacji w zakresie wydawania zezwoleń przez 
organy ochrony środowiska. Wykluczenie 
określonych podmiotów z postępowania 
administracyjnego (decyzje z zakresu ustawy o 
odpadach) ma uzasadnienie, ze względu na 
fakt, że instalacja lub urządzenie których 
dotyczyć będzie dana decyzja administracyjna, 
przed rozpoczęciem postępowania 
administracynego już istnieje (została 
wybudowana, posadowiona), a więc zostały 
dopełnione wymogi z zakresu przepisów Prawa 
budowlanego oraz przepisów dotyczących ocen 
oddziaływania na środowisko.  
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art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.” 
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Art.200 -241 
(Zmiany w 
przepisach 
obowiązujących) 
 

Art. 200. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia               o odpadach. 

Art. 201. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U z 2012 r., poz. 391,)  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9c dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu: 
„9. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz 
podmiotów wpisanych w danym miesiącu, do rejestru podmiotów działalności regulowanej w 
zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z 
tego rejestru, zawierające dane, o których mowa w art. 9b ust. 4. 
10. Wykaz, o którym mowa w ust 9. Jest przekazywany do końca miesiąca nastepującego po 
okresie objętym wykazem. ” 
2) art. 9q – 9t otrzymuje brzmienie: 

„ Art. 9q. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa w terminie do 31 marca roku 
następującego po roku, którego dotyczy, za pośrednictwem Bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami poprzez indywidualne konto, utworzone przez marszałka 
województwa. Artykuł 55 ust. 2 ustawy z dnia ……… o odpadach stosuje się odpowiednio. 

3. Sprawozdanie zawiera: 
 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów 

komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której 
zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, 
odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania; 

 2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich 

zagospodarowania; 
 3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 
 4) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z 

regulaminem; 
 5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania; 
4. Niezłożenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z niewykonaniem 

obowiązków, o których mowa w art. 3b i art. 3c. 
6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego 

sprawozdania o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy. 
7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, jest przekazywane marszałkowi województwa i 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po 
roku, którego dotyczy. 

Art. 9r. 1. Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują dane 
zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 9q ust. 1 i 5. 

2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q ust. 1 lub 5, jest sporządzone 
nierzetelnie, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska wzywa wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub 
poprawienia w terminie 30 dni.”; 

Art. 9s. 1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do 
15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy za pośrednictwem Bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

Celem rozdziału jest dostosowanie istniejących 
przepisów, do rozwiązań które będą 
funkcjonować na podstawie przepisów nowej 
ustawy o odpadach. 
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Art. 242 -278 
(Przepisy 
przejściowe, 
dostosowujące i 
końcowe) 
 

Art. 217. Określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się 
odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej 
ustawy. 

Art. 218. Wytwórcy odpadów, którzy na podstawie przepisów dotychczasowych dokonali 
zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, są obowiązani do 
przedłożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

 
Art. 219. Posiadacz odpadów prowadzący zbieranie odpadów, które powstały podczas 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych 
metodami innymi niż termiczne przekształcanie odpadów, może prowadzić działalność w tym 
zakresie zgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak 
niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile wcześniej nie straciły ważności. 

Art. 220. Zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, o których 
mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 246, zachowują ważność na czas, na jaki zostały 
wydane.  

Art. 221. Krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami 
uchwalone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio krajowym planem 
gospodarki odpadami oraz wojewódzkimi planami gospodarki odpadami w rozumieniu przepisów 
niniejszej ustawy. 

Art. 222. 1. Z dniem 30 czerwca 2012 r. tracą moc uchwały dotyczące przyjęcia powiatowych 
i gminnych planów gospodarki odpadami. 
2. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podjęta na 
podstawie ustawy, o której mowa w art. 246, zachowuje moc do czasu aktualizacji wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami i może być zmieniana na podstawie niniejszej ustawy. 

Art. 223. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi określone w uchwale w sprawie 
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, podjętej na podstawie ustawy, o której mowa 
w art. 246 stają się regionami gospodarki odpadami komunalnymi w rozumieniu niniejszej ustawy. 

Art. 224.  Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych określone w 
uchwałach w sprawie wykonania wojewódzkich planów gospodarki odpadami stają się regionalnymi 
instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w rozumieniu niniejszej ustawy.  

Art. 225. 1. Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i 
decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów 
dotychczasowych, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art.  226 ust. 
3.  

2. Informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów 
dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane. 

Art. 226. 1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się, odpowiednio 

Przepisy rozdziału określają termin wejścia w 
życie przepisów nowej ustawy o odpadach.  
Określone zostały również odpowiednie okresy 
przejściowe aby zapewnić, podmiotom, do 
których adresowane są przepisy możliwość 
dostosowania się do nowego stanu prawnego. 
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zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu 
przepisów niniejszej ustawy. 

2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki 
zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3.   Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 
246, zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, na czas na 
jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4.  Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, posiadacz odpadów może prowadzić 
zbieranie lub przetwarzanie odpadów na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3. 

5.  W okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, posiadacz 
odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym 
decyzje, o których mowa w ust. 1 − 3; przekazanie odpadów takiemu posiadaczowi powoduje 
przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na tego posiadacza. 

6. Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały 
wydane, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Wytwórca odpadów, który w pozwoleniu o którym mowa w ust. 6, dokonał zmiany 
klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, jest obowiązany dostosować 
pozwolenie zintegrowane do przepisów niniejszej ustawy w terminie dwóch lat od dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy. 

Art. 227. 1. Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów 
dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu 
upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem 
uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. 

2. Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, transportujący 
odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów na podstawie przepisów 
dotychczasowych. 

3. Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, nie dłużej jednak niż 
w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, za naruszenia dotyczące 
obowiązku posiadania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w 
art. 33 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 246 stosuje się art. 79b ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 5 tej 
ustawy. 

 Art. 228. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, tworzy się najpóźniej w terminie 36 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

2. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia 
rejestru.  

3. Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od 
dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Dokonując wpisu marszałek województwa 
przydziela nowy numer rejestrowy. 
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4. Inne niż wymienione w ust. 3 podmioty, podlegające z urzędu wpisowi do rejestru, o 
którym mowa w art. 49 ust. 1, zgodnie z art. 51 ust. 1, spełniające wymagania do uzyskania tego 
wpisu w dniu utworzenia rejestru, są wpisywane do tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego 
utworzenia.  

5. W przypadku gdy marszałek województwa dokonując z urzędu wpisu do rejestru, o 
którym mowa w art. 49 ust. 1, stwierdzi brak informacji wymaganych na podstawie niniejszej ustawy, 
wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 3 lub 4, do złożenia brakujących informacji. W przypadku 
nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie marszałek województwa nie 
dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

6. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego 
numeru rejestrowego podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą używać numeru rejestrowego 
nadanego na podstawie przepisów dotychczasowych. 

7. Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wpis do 
dotychczasowych rejestrów są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej. 

8. Po upływie 42 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy lub z dniem uzyskania 
wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 - 4, 
wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub przez starostę. 

9. Przepisy art. 203 pkt 9 w zakresie uchylenia art. 37 pkt 1, art. 204 pkt 2, art. 208 pkt 
11, art. 209 pkt 35, art. 214 pkt 1 oraz art. 215 pkt 20 i 21 stosuje się od dnia utworzenia rejestru. 

 Art. 229. 1. Starosta prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych 
zakończy prowadzenie tego rejestru z dniem utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący rejestr na podstawie przepisów 
dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru z dniem utworzenia rejestru, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1. 

3. Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, do rejestrów stosuje 
się  przepisy dotychczasowe. 

Art. 230.1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

2. Ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie prowadzą podmioty, wymienione  w art. 66 
ust. 3. 

Art. 231. Podmioty, o których mowa w art. 73 i 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy do sporządzania i składania: 

1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i 
unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, o której 
mowa w art. 246, 

2) sprawozdań – na podstawie art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

3) sprawozdań na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 
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4) sprawozdań – na podstawie art. 15 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

5) sprawozdań na podstawie art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i 
art. 67 ust. 1 oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w art. 33 ust. 
4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym, 

6) sprawozdań na podstawie art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, 
art. 41 ust. 3, art. 59 ust. 3 i art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
bateriach i akumulatorach  

– sporządzają i  składają je marszałkowi województwa, za lata 2011-2013, stosując   przepisy 
dotychczasowe, z tym że ten kto, wbrew obowiązkowi, nie  sporządza i nie przekazuje tych 
zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten 
obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 
197. 
 Art. 232. 1. BDO tworzy się najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o dacie utworzenia BDO, w tym 
rejestru.  

3. Centralna i wojewódzkie bazy danych, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 10 ustawy, 
o której mowa w art. 246, oraz baza danych, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, do czasu utworzenia BDO są prowadzone na 
podstawie przepisów dotychczasowych. 

4. Dane zawarte w centralnej i wojewódzkich bazach danych, o których mowa w art. 
37 ust. 6 i 10 ustawy, o której mowa w art. 246, oraz w bazie danych, o której mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, przenosi się do BDO w terminie nie 
dłuższym niż rok od dnia utworzenia BDO. 

5. Do czasu utworzenia BDO marszałek województwa przesyła ministrowi właściwemu 
do spraw środowiska kopie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych 
na inne niż niebezpieczne, o których mowa w art. 8 ust. 5. 

6. Do czasu utworzenia BDO, kopię wydanego zezwolenia na zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów odpowiednio marszałek województwa lub starosta przekazuje 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta, właściwym ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. 

7. Do czasu utworzenia BDO, kopię wydanego zezwolenia na zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazuje marszałkowi 
województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta, właściwym ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. 

8. Do czasu utworzenia BDO Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej sporządza i przekazuje zbiorczą informację, o której mowa w art. 400k ust. 2 
pkt 4 ustawy wymienionej w art. 202, zgodnie z przepisami dotychczasowymi. 

9. Przepis art. 209 pkt 13 lit. b i pkt 31 lit. c, oraz art. 214 pkt 3 stosuje się od dnia 
utworzenia BDO. 



 

 18 

  Art. 233. Ustanowione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zabezpieczenia 
roszczeń dla istniejących składowisk odpadów stają się zabezpieczeniami roszczeń, o których mowa 
w art. 124 ust. 1. 
  Art.234. 1. Zarządzający istniejącym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
składowiskiem odpadów jest obowiązany złożyć wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Do czasu utworzenia BDO wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów zawiera informacje o uzyskanym pozwoleniu zintegrowanym 
albo zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.  

3. Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wydana na 
podstawie ustawy, o której mowa w art. 246, wygasa z dniem, z którym decyzja, o której mowa w 
ust. 1, stanie się ostateczna. 

4. W przypadku gdy zarządzający składowiskiem odpadów nie złożył wniosku o 
zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wygasa z upływem dwóch lat 
od dnia wejścia w życie ustawy. 

5. Do czasu utworzenia BDO stosuje się art. 19 i 22 ustawy, o której mowa w art.
 204. 
 Art.235. 1. Wymogu posiadania tytułu prawnego, o którym mowa w art. 123 ust. 1, nie 
stosuje się do zarządzającego istniejącym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy składowiskiem 
odpadów, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie posiada tytułu prawnego do całej 
nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i 
urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska. 

2. Zarządzający składowiskiem odpadów, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany 
utrzymać dotychczas posiadany tytuł prawny co najmniej w takim zakresie, w jakim dysponował nim 
w dniu wejścia w życie ustawy, do zakończenia fazy poeksploatacyjnej. 

3. Wymogu uzyskania przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska 
odpadów tytułu prawnego, o którym mowa w art.  150 ust. 1 pkt 2, nie stosuje się w przypadku 
przejęcia składowiska odpadów od zarządzającego składowiskiem odpadów, o którym mowa w ust. 
1. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

  Art. 236. 1. W przypadku, o którym mowa w art.  142 ust. 2, pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów w zakresie wydobywania odpadów wydane na podstawie art. 54a ustawy, o której mowa w 
art. 246, wygasa z dniem uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów. 

2. W przypadku, o którym mowa w art.  143 ust. 1, pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów w zakresie wydobywania odpadów wydane na podstawie art. 54a ustawy, o której mowa w 
art. 246, zachowuje ważność na czas, na jaki zostało wydane. 

3. Podmiot, który posiada pozwolenie, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany, w 
terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę tego 
pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów niniejszej ustawy; do wniosku dołącza się 
ekspertyzę, o której mowa w art.  143 ust. 5. 

  Art. 237. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zakazuje się składowania odpadów zawierających wodę 
w ilości powyżej 95% masy całkowitej. 
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  Art. 238. W przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy składowiskiem odpadów 
zarządza gminna jednostka sektora finansów publicznych, gmina jest obowiązana dostosować się do 
wymagań, o których w art. 135, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

  Art. 239. Zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny, o którym 
mowa w art.  136 ust. 2,  w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

  Art. 240. Zachowują ważność uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie 
art. 49 ustawy, o której mowa w art. 246. 

Art. 241. W sprawach wszczętych i niezakończonych stosuje się dotychczasowe przepisy 
karne oraz o karach pieniężnych w dotychczasowym brzmieniu, z zastrzeżeniem art. 231. 

Art. 242. Wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy, o 
której mowa w art. 209 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, stanowiące 
przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, są uwzględniane przy 
ustalaniu wysokości zobowiązania określonego w art. 401c ust. 9 ustawy, o której mowa w art.  202.  

  Art. 243. Starostowie przekażą akta prowadzonych przez siebie wszczętych i 
niezakończonych spraw administracyjnych, w których odpowiednio właściwym organem stał się 
marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, tym organom w terminie 3 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. 

   Art.  244. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 4, art. 13 
ust. 2a i 2b, art. 33 ust. 3, art. 36 ust. 13 i 14, , art. 40 ust. 7 i 8, art. 42 ust. 2 i 3, art. 43 ust. 7, art. 44 
ust. 8 i 9, art. 47, art. 49 ust. 8, art. 50 ust. 2, art. 55 ust. 3 i 5 oraz art. 60 ustawy, o której mowa w 
art. 246, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 2, art. 28 ust. 8, art. 30 ust. 4 i 5, art. 33 ust. 2, art. 66 ust. 4, art. 68 ust. 1, art., 
art. 94 ust. 2, art. 95 ust.7, art. 96 ust. 11, art.  100 ust. 1 i 2, art.117 , art.  120 ust. 3, art.  123 ust. 6, 
art.  158 ust. 2, art.  159 ust. 8 oraz art.  166 ust. 7 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 
24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 400k ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 
202, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 
400k ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 202, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej 
jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 
208, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 
38 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 208, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak 
niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33 ust. 5 i art. 55 ustawy, o której mowa 
w art. 209, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 33 ust. 5 i art. 55 ustawy, o której mowa w art. 209, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 72 ust. 3 oraz art. 121 ust. 2 ustawy, o 
której mowa w art. 215, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 72 ust. 3 oraz art. 121 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 215, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. 



 

 20 

Art. 245. 1. W latach 2012 – 2021 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 
finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:  

1) 2012 r. – 0 tys. zł;  
2) 2013 r. –  tys. zł; 
3) 2014 r. –  1053 tys. zł; 
4) 2015 r. – 1080 tys. zł; 
5) 2016 r. – 1107 tys. zł; 
6) 2017 r. – 1135  tys. zł; 
7) 2018 r. – 1163 tys. zł; 
8) 2019 r. – 1192 tys. zł; 
9) 2020 r. – 1222 tys. zł; 
10)  2021 r. – 1252  tys. zł. 

2. W latach 2012 – 2021 maksymalny limit wydatków budżetów samorządów województw 
będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w: 

1) 2012 r.  – 0 tys. zł; 
2) 2013 r.  – 0 tys. zł; 
3) 2014 r. – 0 tys. zł; 
4) 2015 r. – 3115 tys. zł; 
5) 2016 r. – 3115tys. zł; 
6) 2017 r. – 3115 tys. zł; 
7) 2018 r. – 3115 tys. zł; 
8) 2019 r. – 3115 tys. zł; 
9) 2020 r. – 3115 tys. zł; 
10) 2021 r. – 3115 tys. zł; 

 3. W latach 2012 – 2021 maksymalny limit wydatków z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy 
wynosi w:  

1) 2012 r. –0 tys. zł; 
2) 2013 r. –2000 tys. zł; 
3) 2014 r. – 4000 tys. zł; 
4) 2015 r. – 3000 tys. zł; 
5) 2016 r. – 1000 tys. zł; 
6) 2017 r. – 0 tys. zł; 
7) 2018 r. – 0 tys. zł; 
8) 2019 r. – 0 tys. zł; 
9) 2020 r. – 2000 tys. zł; 
10) 2021 r. – 0 tys. zł; 

4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 
budżetowy maksymalnego limitu wydatków, wprowadza się mechanizmy korygujące polegające na 
ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem BDO. 
 5.  Działania o, których mowa w ust. 4, polegają na: 

1)  ograniczeniu zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego utworzenia BDO; 
2)  wstrzymaniu w danym roku serwisowania (konserwacji) BDO. 
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6. Działania, o których mowa w ust. 4, nie mogą stwarzać zagrożenia utraty możliwości 
realizacji obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz 
zagrożenia polegającego na utracie możliwości zbierania danych lub bezpiecznego ich 
przechowywania. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 
których mowa w ust. 1 i 3, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizmy korygujące. 

Art. 246. Traci moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809 i Nr 
152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).  

Art. 247. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
przepisów: 

 
1) działu V, art.  109 – 113, art.  121 ust. 1 pkt 1 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 

stycznia 2013; 
2) art. 202 pkt 17 w zakresie art. 402 ust. 2a w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

które wchodzą w życie 1 stycznia 2014r. 
3) art.177, art. 178, art. 192 ust. 1 pkt 5, art. 201 pkt 2, art. 202 pkt  14 w zakresie art. 

400k ust. 2 pkt 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art 208 pkt 8, które 
wchodzą w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Załącznik nr 4 Załącznik nr 4  
1.1.1 Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi 
 

1) beryl, związki berylu, 
2) związki wanadu, 
3) związki chromu (VI), 
4) związki kobaltu, 
5) związki niklu, 
6) związki miedzi, 
7) związki cynku, 
8) arsen, związki arsenu, 
9) selen, związki selenu, 
10) związki srebra, 
11) kadm, związki kadmu, 
12) związki cyny, 
13) antymon, związki antymonu, 
14) tellur, związki telluru, 
15) związki baru z wyjątkiem siarczanu baru, 
16) rtęć, związki rtęci, 

Załącznik określa składniki, które mogą 
powodować, że odpady są odpadami 
niebezpiecznymi.  
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17) tal, związki talu, 
18) ołów, związki ołowiu, 
19) siarczki nieorganiczne, 
20) nieorganiczne związki fluoru, z wyjątkiem fluorku wapnia, 
21) cyjanki nieorganiczne, 
22) następujące metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych: lit, sód, potas, 

wapń, magnez w postaci niezwiązanej, 
23) kwaśne roztwory lub kwasy w postaci stałej, 
24) roztwory zasadowe i zasady w postaci stałej, 
25) azbest (pył i włókna), 
26) fosfor, związki fosforu, z wyjątkiem fosforanów mineralnych, 
27) karbonylki metali, 
28) nadtlenki, 
29) chlorany, 
30) nadchlorany, 
31) azydki, 
32) farmaceutyki oraz związki stosowane w medycynie lub w weterynarii, 
33) biocydy i substancje fitofarmaceutyczne, 
34) substancje zakaźne, 
35) kreozoty, 
36) izocyjaniany, tiocyjaniany, 
37) cyjanki organiczne (np. nitryle), 
38) fenole, związki fenolowe, 
39) halogenowane rozpuszczalniki, 
40) rozpuszczalniki organiczne, z wyjątkiem rozpuszczalników halogenowanych, 
41) związki halogenoorganiczne, z wyjątkiem obojętnych materiałów 

spolimeryzowanych i innych substancji, o których mowa w niniejszym załączniku, 
42) aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne związki organiczne, 
43) aminy alifatyczne, 
44) aminy aromatyczne, 
45) etery, 
46) substancje o właściwościach wybuchowych, z wyjątkiem substancji    

wyszczególnionych w innych punktach niniejszego załącznika, 
47) organiczne związki siarki, 
48) jakiekolwiek pochodne polichlorowanego dibenzofuranu, 
49) jakiekolwiek pochodne polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny, 
50) węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką nieuwzględnione w inny     

sposób w niniejszym załączniku. 
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