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Problemy gospodarki odpadami komunalnymi nie powstały nagle - tylko 

zostały ujawnione w ostatnim czasie.  

 

Wytwarzanie w ciągu roku odpadów w większej ilości niż jesteśmy w stanie 

przetworzyć spowodowało, iż po kilku latach (mając na uwadze także skrócony okres 

magazynowania) posiadamy nadwyżki odpadów.   

  

Na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów ma wpływ wiele czynników. 

Najważniejsze z nich wynikające z samego sytemu gospodarki odpadami to:  

1. brak możliwość zbycia surowców wtórnych; 

2. wysoka cena zagospodarowania RDF; 

3. metoda mechaniczno-biologicznego przetwarzania jako główny sposób 

zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów komunalnych.  
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Ad 1) 

Na rynku jest zdecydowanie za mało instalacji wykorzystujących materiał 

odpadowy jako surowiec, a to dlatego, że wytwarzanie produktów z odpadów 

bywa droższe niż z surowców pierwotnych.  

 

Nie ma również zapotrzebowania na produkty z recyklingu.  

 

Do tego dochodzi jeszcze zbyt duża ilość na rynku produktów,  

w szczególności opakowań, które po zużyciu nie nadają się do recyklingu.  

W efekcie nie udaje się sprzedać 50 % tworzyw, a zebrane i wysortowane 

odpady, zalegają w magazynach.  
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Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) powinna odzwierciedlać ocenę 

oddziaływania w całym cyklu, tj. począwszy od fazy projektowej aż po 

zagospodarowanie odpadów i pozostałości z tego cyklu.  

Zasadniczym założeniem LCA jest badanie aspektów środowiskowych oraz 

wpływów cyklu życia wyrobu, pojawiających się w czasie każdej z jego faz, tj.:  

- fazie przedprodukcyjnej (projektowanie, wydobycie surowców, produkcja 

materiałów, podzespołów i energii),  

- produkcyjnej (produkcja wyrobu)  

- poprodukcyjnej (dystrybucja, użytkowanie, zagospodarowanie, recykling 

wyrobu lub jego pozostałości). 
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Nitkiewicz T., Ekologiczna ocena cyklu życia produktu w procesach decyzyjnych 

przedsiębiorstw produkcyjnych, Seria Monografie nr 274, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 

Częstochowa 2013  
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Eco-indicator’99  

Wartość ekowskaźnika składają się ważone wartości trzech kategorii szkód: 

 

– szkody dla zdrowia ludzkiego, wyrażone w liczbie utraconych lat życia oraz 

liczbie lat życia w niepełnosprawności,  

 

– szkody dla jakości ekosystemu, wyrażone w liczbie utraconych gatunków 

roślin i zwierząt w określonym czasie i obszarze,  

 

– szkody dla zasobów, wyrażone w nadwyżce energii potrzebnej do 

przyszłego wydobycia minerałów i paliw.  
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W metodzie Eco-indicator’99 wskaźniki kategorii szkody są wyznaczane na 

podstawie 11 wskaźników kategorii wpływu.  

 

Są to:  

– koncentracja substancji rakotwórczych,  

– choroby układu oddechowego powodowane przez czynniki organiczne,  

– choroby układu oddechowego powodowane przez czynniki nieorganiczne,  

– zmiana klimatu,  

– promieniowanie jonizujące,  

– zubożenie warstwy ozonowej,  

– koncentracja substancji toksycznych,  

– zakwaszenie i eutrofizacja,  

– wykorzystanie powierzchni ziemi,  

– wydobycie minerałów,  

– wydobycie paliw kopalnych.  

 

Z kolei wartość wskaźników kategorii wpływu jest wyliczana na podstawie 

przepływów materiałowych i energetycznych oraz emisji zanieczyszczeń  

i odpadów w cyklu życia badanego produktu.  
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Gospodarka odpadami nie może być traktowana jako autonomiczny system, 

słabo lub w ogóle nie powiązany z sektorem produkcji i usług. 

 

W celu rozwiązania tego problemu: 

- konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie regulacji dotyczących rozszerzonej 

odpowiedzialności producentów; 

 

- niezbędne jest przyśpieszenie prac nad wprowadzeniem ograniczeń dla 

wytwórców opakowań czy produktów, które nie nadają się do recyklingu lub 

wprowadzenie dodatkowej opłaty produktowej dla tego typu produktów; 

 

- należy uwzględniać koszty środowiskowe w cenie surowca pierwotnego  

i wtórnego, co powinno spowodować, że recykling zacznie się kalkulować  

(m. in. ślad węglowy) ; 
 

- należy wspierać możliwość naprawy, trwałość produktów, ponowne użycie.  
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Gospodarka odpadami nie jest oderwana od rynku.  

 

Duży import różnych towarów z innych krajów do Polski powoduje, że mamy 

dodatkową ilość opakowań. Jako kraj nie eksportujemy tak dużej ilości produktów  

w opakowaniu.   

 

Ta dysproporcja powoduje, że rynkiem rządzi podaż. Obecnie zazwyczaj to nie 

zarządzający instalacjami do zagospodarowania odpadów zabiegają o pozyskanie 

odpadu, gdyż  to odbierający/zbierający walczą o to, żeby móc przekazać odpad 

(często nawet za darmo).  

 

W Polsce brak jest instalacji do recyklingu będących własnością samorządów, 

choć przepisy prawa nie zabraniają by takie instalacje powstały.  

Wśród przedsiębiorców także brak jest zainteresowania realizacją nowych 

inwestycji w zakresie recyklingu (ankiety zebrane w ramach aktualizacji WPGO). 

Zdaje się obserwować, że próbując rozwiązać problemy  

w zakresie gospodarki odpadami patrzymy tylko z punktu 

ochrony środowiska i zagospodarowania odpadu,  

a te kwestie powinny być brane pod uwagę na etapie 

produkcji i stanowić ważny element w cyklu życia produktu.  
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Instalacje buduje się kilka lat, a samo uzyskanie pozwolenia to mniej więcej dwa lata. 

W planowaniu inwestycji uwzględnia się ryzyka, a zmienność prawa jest ryzykiem 

inwestycyjnym, którego często nie udaje się oszacować. 

 

 Dodatkowym problemem w powstawaniu instalacji do zagospodarowania odpadów 

jest niekiedy brak świadomości mieszkańców i protesty społeczne. 

 

 Samorządy i mieszkańcy muszą wiedzieć, że jeśli odpady mają znikać z naszych 

posesji i być poddawane recyklingowi, to muszą być recyklerzy i zakłady. 

 

Zdaniem przedsiębiorców dokonane ostatnio zmiany przepisów prawa (pakiet 

przeciwpożarowy, zabezpieczenia roszczeń, audyty, prowadzenie monitoringu, sposób 

magazynowania odpadów) przyczyniły się do wzrostu kosztów zagospodarowania 

odpadów, ale także do zmniejszenia ilości odpadów przetwarzanych, a mniejsze 

instalacje wypadają z rynku.    

Stabilność prawa - istotny element  

w planowaniu inwestycji.  
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Ad 2) Brak możliwości zbycia frakcji palnej odpadów tzw. RDF pochodzącej 

zarówno z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  

jak i z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.  

  

Dlaczego w Polsce brak jest instalacji do energetycznego wykorzystania 

odpadów ? 

- Od lat 90 organizacje ekologiczne rozwijały utopijne ideologie, że mieszkańcy 

przez świadome wybory ograniczą wytwarzanie odpadów. Jednak przy obecnym 

poziomie cywilizacji nie uda się wyeliminować wytwarzania odpadów. 

- Niewłaściwe, błędne informowanie społeczeństwa nt. uciążliwości instalacji do 

energetycznego spalania odpadów spowodowało zaniechanie budowy tych 

instalacji. 

- Brak działań ze strony samorządów. Przez wiele lat wspierano składowanie 

odpadów, gdyż nie podnoszono cen za deponowanie odpadów na składowiskach,  

a jak wiadomo jest to najmniej pożądany sposób zagospodarowania odpadów.   
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Proces budowy spalarni to jest przynajmniej 5 lat: decyzja środowiskowa, 

pozwolenie na budowę, protesty, trzyletni okres budowy.  

 

I dlatego nie można zwlekać, skupiając się wyłącznie na recyklingu, ale zrobić 

wszystko, aby przykładem pozostałych państw UE mieć zapewnione moce 

przerobowe do spalania tych 30 procent odpadów, o których mowa w ustawie  

o odpadach. 
 

Istotną barierą w rozwiązaniu problemu braku rynku dla paliwa alternatywnego  

w Polsce jest brak polityki wsparcia dla wykorzystywania energii z odpadów 

chociażby dla sektora ciepłowniczego. 
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To właśnie w sektorach energetyki i ciepłownictwa należało by upatrywać szans 

rozwoju rynku RDF-u.  

 

Obecny stan infrastruktury do produkcji i przesyłu ciepła wymaga remontów  

i modernizacji.  

 

Konieczność ich przeprowadzenia w większości mniejszych ciepłowni jest dobrą 

pozycją wyjściową do realizacji inwestycji zakładających budowę np. jednego  

z bloków na paliwo alternatywne RDF.  

 

Szacuje się, że taka modernizacja około 100 ciepłowni pozwoliłaby 

zagospodarować co najmniej 2 mln ton frakcji kalorycznych z ich zamianą na 

ciepło systemowe dla mieszkańców.   
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Dodatkowo z uwagi na brak rynku zbytu dla RDF na rynku pojawiły się nieuczciwe 

praktyki.  

Niejednokrotnie cementownie przyjmują odpady wyłącznie od pośredników  

i ewentualnie dużych firm zajmujących się produkcją paliwa alternatywnego, którzy 

sztucznie zawyżają ceny za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów palnych. 

 Instalacje przetwarzające odpady komunalne nie są w stanie przebić się na rynku 

i podpisać umów bezpośrednio z cementowniami.  

  

W związku z tym, może warto było by przeanalizować możliwość wprowadzenia  

w ustawie o odpadach dla podmiotów prowadzących termiczne przekształcanie 

odpadów palnych zakazu przyjmowania RDF-u od podmiotów innych niż 

wytwórcy tych odpadów. Taki zapis pozwolił by wyeliminować z rynku 

pośredników, których działalność istotnie wpływa na wzrost kosztów przetwarzania 

odpadów. 
 

Ewentualnie może dało by się wprowadzić regulacje cenowe w tym zakresie? 
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Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nowe zasady  

w zakresie możliwości funkcjonowania, rozbudowy lub budowy instalacji do 

termicznego przetwarzania odpadów komunalnych lub pochodzących  

z przetwarzania odpadów komunalnych.  
 

Zgodnie z jej zapisami, o tym które z instalacji będą mogły funkcjonować lub 

powstać rozstrzygnie minister właściwy do spraw środowiska w rozporządzeniu,  

o którym mowa w art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.   
 

Doświadczenia pokazują, iż wiele zamierzeń inwestycyjnych, które do tej pory były 

zgłaszane do Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (WPGO) czy też Planów 

Inwestycyjnych nie zawsze są realizowane.  

 

Brak realizacji zgłoszonych zamierzeń z kolei często blokuje możliwość powstania 

innych instalacji. Tak może być również w przypadku inwestycji, które zostaną ujęte 

jako planowane w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 35 b ust. 4 ustawy  

o odpadach.  
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Zgodnie z zapisami ustawy podmiot wskazany do prowadzenia instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących  

z przetwarzania odpadów komunalnych ujętą w wojewódzkim planie gospodarki 

odpadami obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, jako planowana 

do modernizacji, planowana do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy 

przerobowych lub planowana do budowy, jest obowiązany do złożenia informacji,  

na podstawie których będzie tworzone ww. rozporządzenie.  

 

Część województw, w tym także Województwo Podkarpackie jest w trakcie 

aktualizacji WPGO. Wiele podmiotów (w tym także samorządów) mając na 

uwadze trudną sytuację na rynku odpadowym zgłosiło chęć budowy instalacji 

do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych czy też powstających  

z przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacje te dotychczas nie były ujęte 

w WPGO jako planowane.  

W związku z tym pojawia się pytanie czy wnioski takich podmiotów będą 

rozpatrywane przez Ministra. 
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mowa w art. 35b ust. 2 minister może wykreślić instalację, a w miejsce wykreślonej 

wpisać inne instalacje przeznaczone do termicznego przetwarzania odpadów.  

W ustawie brak jest uregulowań dotyczących trybu i częstotliwości aktualizacji ww. 

listy. Jednakże może się okazać, że dwuletnie opóźnienia, wskazane  

w ustawie, w realizacji tego typu instalacji skutkujące ewentualnym  

wykreśleniem inwestycji z ww. rozporządzenia spowodują, że instalacje takie 

faktycznie nie będą powstawać. 

Przyrost mocy przerobowych instalacji do energetycznego zagospodarowania 

odpadów jest potrzebny już.  

Za kilka lat ilość odpadów palnych powinna się ustabilizować. W związku z tym zbyt 

liberalny wydaje się zapis dotyczący możliwości wykreślana i wpisywania nowych 

inwestycji w przypadku niewywiązywania się terminowo z założonych planów. 

Podstawowym kryterium uwzględnienia instalacji termicznych w ww. 

rozporządzeniu powinien być termin realizacji.  

Natomiast decyzja o wykreśleniu podmiotu, który wyraźnie nie przestrzega 

harmonogramu powinna być podejmowana znacznie wcześniej niż po upływie 

dwóch lat w przypadku jakiegokolwiek braku postępu w realizacji inwestycji. 

 

Mając na uwadze zapisy art. 35c ust. 4 i 5 ustawy o odpadach 

w przypadku opóźnień w realizacji inwestycji co najmniej 2 lata 

w odniesieniu do terminów określonych na liście, o której  
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Ad 3). Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2012 roku 

i stosowane rozwiązania skłoniły samorządy i przedsiębiorców do dwóch 

kierunków działań: 

- podstawową metodą zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych była i jest metoda mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania; 

 

- jednostki gminne nie mogły odbierać odpadów jeśli nie były spółkami prawa 

handlowego (później to uległo zmianie ) – to był sygnał dla samorządów,  

że gospodarkę odpadami komunalnymi najlepiej zlecić zewnętrznym podmiotom 

(w przeciwieństwie do gospodarki wodnej czy ściekowej).  

Takie rozwiązania prawne skutkują tym, że samorządy bardziej skupiają się na 

zlecaniu zadań, a same nie angażują się w działalność związaną  

z gospodarką odpadami. Tym samym zdają się na uczciwość przedsiębiorców  

i mechanizmy wolnorynkowe.  
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Zbyt duży udział składowania w zagospodarowaniu odpadów zwłaszcza przy 

wzroście ogólnej ilości odpadów komunalnych odebranych i zebranych  

w ostatnich latach, w tym także odpadów zmieszanych.  

Zważywszy na to, że ok. 40 - 50 % masy zmieszanych odpadów komunalnych 

przyjętych do instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania, po procesie 

przetworzenia kierowana jest do składowania to znaczący wzrost opłaty za 

składowanie, tzw. opłaty marszałkowskiej, przekłada się na ogólny wzrost 

kosztów zagospodarowania odpadów.  

Rolą tej opłaty jest ograniczanie masy składowanych odpadów, natomiast 

obecnie pozostaje ważnym elementem cenotwórczym gdyż w całości 

przenoszona jest na mieszkańców 

 

Maksymalna redukcja poziomu składowania będzie możliwa tylko po 

utworzeniu efektywnego systemu recyklingu materiałowego oraz odzysku 

energii z odpadów. 

Gospodarka odpadami nie może być sektorem,  

w którym osiąga się nadzwyczajne zyski  
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Problemy w zakresie aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki 

odpadami  

 

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 

oraz niektórych innych ustaw (D. U. z 2018 r. poz. 1479) sejmiki województw 

zostały zobowiązane do uchwalenia w terminie do 18 lutego 2019 r. 

aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) w zakresie 

wskazania miejsc na terenie województw, spełniających warunki 

magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust 2 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach, na które kierowane będą zatrzymane przez 

Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu 

Drogowego lub organy Inspekcji Ochrony Środowiska transporty odpadów.  
 

Z kolei starostowie, na terenie działania których zostaną wyznaczone ww. miejsca 

są zobowiązani do ich utworzenia w terminie 6 miesięcy od uchwalenia aktualizacji 

WPGO. 
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Starostowie pytani o teren, który mógłby być przeznaczony na utworzenie 

takich miejsc, odpowiadają negatywnie, a sejmik województwa musi wypełnić 

obowiązki ustawowe. 

 

 Konstrukcja zapisów, w których jeden samorząd narzuca obowiązki innym,  

a w efekcie z rozwiązania korzysta administracja rządowa nasuwa wątpliwości  

i w praktyce często okazuje się problematyczna.  

Bardzie przyjaznym byłoby, by ten, któremu te miejsca będą służyły sam je tworzył 

i miał możliwość finansowania utworzenia takich miejsc.  
 

Obecnie nie ma wyraźnie wskazanego sposobu finansowania utworzenia, 

miejsc, o których mowa wyżej, a w przypadku wskazania innego podmiotu niż starosta 

może się okazać, że realizacja będzie niemożliwa (dobrej woli i współpracy podmiotów 

prywatnych z samorządem powiatowym).  
 

Obowiązujące, zbyt ogólne przepisy prawa, brak jasnych mechanizmów 

finansowania powodują, iż zarządy województw ciągle prowadzą aktualizacje WPGO  

w tym zakresie (województwo podkarpackie – trzecia zmiana). 

Realizacja ustawowego obowiązku trudna 
do spełnienia w praktyce 
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Generalnie organy ochrony środowiska (starosta, marszałek) prowadzą  sprawy 

z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.  

 

Jednak odmienne uregulowanie właściwości organów w tych ustawach 

powoduje zbędną komplikację.  

Tym bardziej, że gospodarowanie odpadami bardzo często regulowane jest  

w pozwoleniach na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleniach zintegrowanych. 
 

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygając spory kompetencyjne 

pomiędzy marszałkiem, a starostą prezentuje odmienne od Ministerstwa 

Środowiska stanowisko w zakresie stosowania przepisów ustawy o odpadach 

dotyczących właściwości organów.   

Dlatego też należałoby ujednolicić zapisy obu tych usta w zakresie kompetencji 

organów ochrony środowiska przy wydawaniu decyzji administracyjnych 

obejmujących gospodarowanie odpadami.  

Trudności w stosowaniu przepisów 

dotyczących właściwości organów 

ochrony środowiska 
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1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów bez względu na 

rodzaj odpadów nawet złomu, gruzu w ilości powyżej 3000 Mg/rok wymaga 

uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów – organem właściwym jest 

marszałek. 

 

2. Podmiot prowadzący działalność w zakresie przetwarzania odpadów innych niż          

niebezpieczne w ilości np. 3 500 Mg/rok wymaga uzyskania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów – organem właściwym jest starosta. 

 

3. Podmiot eksploatujący niewielką instalację mogąco potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla której  wymagane jest pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów - do wydania, którego zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 

właściwy jest starosta. Zakład eksploatuje małe urządzenie (destylarkę) do odzysku 

rozpuszczalników powstających w wyniku procesu produkcyjnego w związku czym 

wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych – 

organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest marszałek. 

 

 

Skomplikowanie i brak spójności obecnego stanu 

prawnego dobrze obrazują wskazane poniżej przykłady: 
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5. Podmiot eksploatujący instalację mogącą zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla której  wymagane jest pozwolenia na wytwarzanie odpadów –  

do wydania, którego zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska właściwy jest 

marszałek, prowadzi na terenie Zakładu odzysk odpadów innych niebezpieczne  

w ilości 500 Mg/rok  – organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest  starosta. 

Gdyby ten podmiot dodatkowo rozpoczął w tym samym miejscu działalność  

w zakresie zbierania odpadów np. w ilości 10 000 Mg rocznie – organem właściwym 

do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zezwolenie na 

zbieranie i przetwarzanie odpadów nadal byłby starosta. 

Zbędne skomplikowanie i nieracjonalność aktualnych przepisów 

dotyczących właściwości organów ochrony środowiska do wydawania decyzji 

w zakresie gospodarowania odpadami potwierdza ilość sporów między 

organami, które dodatkowo znacznie wydłużają postępowania.  
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Określanie wysokości zabezpieczenia roszczeń w ramach 

prowadzonych postępowań administracyjnych o wydanie zezwoleń na 

przetwarzanie odpadów. 

  

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach „Posiadacz odpadów obowiązany do 

uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest 

obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości 

umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego: 

1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów  

z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,(…), 

2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 

- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami 

stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków 

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

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

prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.” 
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Przy czym zgodnie z ust. 3 art. 48a „Wysokość zabezpieczenia roszczeń 

oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być 

magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu 

magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub 

jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki 

zabezpieczenia roszczeń.” 
 

Mając na uwadze sposób obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń  

i określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r.  

w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń okazuje się, że jest wiele 

przypadków, w których obliczona wysokość zabezpieczenia roszczeń jest 

znacznie niższa niż potencjalne koszty wykonania zastępczego np. decyzji 

nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.  
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Zdarzają się sytuacje że zatwierdzana wysokość zabezpieczenia roszczeń 

wynosi mniej niż 100 zł. (największa masa odpadów wynosi np. 80 Mg,  

a stawka opłaty 1 zł)  

 

Skoro istnieje już obowiązek zabezpieczania roszczeń to należy rozważyć 

wprowadzenie zapisów dotyczących ich minimalnej wysokości np.  

nie mniej niż 10 000 zł.  
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Problemy interpretacyjne 

  

Brak jednoznacznego zapisu w ustawie o odpadach dot. największej 

masy odpadów powoduje problemy interpretacyjne: czy największa masa 

odpadów którą należy wskazać we wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów powinna być podana wyłącznie w odniesieniu do 

odpadów dopuszczonych do przetwarzania, czyli magazynowanych przed 

procesem przetwarzania, czy do odpadów wszystkich odpadów 

magazynowanych czyli zarówno tych przewidzianych do przetwarzania,  

jak i odpadów powstających w wyniku przetwarzania? 
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Udostępnione przez Ministerstwo Środowiska stanowisko (będące efektem spotkania 

grup roboczych w dniu 6.03.2018r.) w związku z problemami w zakresie stosowania 

znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach wskazuje, że cyt. 

„Największa masa odpadów jest wskazywana we wniosku o wydanie zezwolenia na 

zbieranie lub przetwarzanie (analogicznie w pozwoleniu lub pozwoleniu zintegrowanym 

uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów) i jest określana w odniesieniu do 

odpadów magazynowanych w ramach zbierania lub w ramach przetwarzania, nie obejmuje 

natomiast odpadów magazynowanych w ramach wytwarzania odpadów (bez względu na 

to, czy są to odpady pierwotne czy wytworzone w wyniku przetwarzania odpadów 

pierwotnych).”  

 

Obecnie bardzo często prezentowane jest zupełnie odmienne od powyższego 

stanowisko, wg którego największa masa odpadów określana we wniosku  

o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinna dotyczyć wszystkich 

odpadów magazynowanych w ramach prowadzonego procesu przetwarzania 

odpadów czyli zarówno odpadów magazynowanych przed procesem 

przetwarzania jak i odpadów powstających w wyniku przetwarzania.  
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Określenie prawidłowej wielkości największej masy odpadów, które mogłyby być 

magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego 

części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów 

instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania 

odpadów jest kluczowe do obliczenia wysokości zabezpieczenia roszczeń na 

podstawie art. 48a ustawy o odpadach, umożliwiającej właściwemu organowi 

pokrycie kosztów wykonania zastępczego.   

 

W zależności od przyjętej zasady określenia „największej masy odpadów…” 

wysokość zabezpieczenia roszczeń może różnić się nawet o 100 %.  

 

Dotyczy to w szczególności instalacji przetwarzających odpady w procesie R 12, 

w których niejednokrotnie zdolności magazynowe odpadów wytworzonych  

w procesach przetwarzania są większe niż zdolności magazynowe odpadów 

przyjętych do przetwarzania.  
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- podmiot eksploatujący średniej wielkości instalację do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych wg stanowiska Ministerstwa Środowiska z dnia 6 marca  

2018 r. określa wysokość zabezpieczenia roszczeń na poziomie  

ok. 200 000,00 zł. 

 

 Natomiast przyjmując, że największa masa odpadów powinna dotyczyć 

wszystkich odpadów magazynowanych w ramach prowadzonego procesu 

przetwarzania odpadów wysokość zabezpieczenia roszczeń wyniesie ponad 

400 000,00 zł;  
 

- przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów, w której 

przetwarzane są pojazdy wycofane z eksploatacji w ilości ok. 1000 Mg/rok określa 

wysokość zabezpieczenia roszczeń odpowiednio na poziomie ok. 25 000,000 zł   

i 40 000,00 zł.  

  

Istotę problemu najlepiej obrazują przykłady:  
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Od tego roku podmioty odbierające, zbierające i przetwarzające odpady 

komunalne mają obowiązek prowadzić Kartę Przekazania Odpadów 

Komunalnych (KPOK).  

Coraz częściej otrzymujemy sygnały, że przedsiębiorcy prowadzący 

instalacje do zagospodarowania odpadów (głównie recyklerzy) odmawiają 

przyjęcia odpadów komunalnych w przypadku przekazywania do nich 

odpadów na podstawie KPOK - chcą przyjmować odpady komunalne ale na 

podstawie Karty Przekazania Odpadów (KPO).  

Takie działanie jest niezgodne z przepisami prawa. Jednak przyjmujący 

odpady w tej sytuacji nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, gdyż to 

podmiot który przekazuje odpady wystawia kartę przekazania odpadów - w tej 

sytuacji powinna być Karta Przekazania Odpadów Komunalnych.  

 

W konsekwencji sankcje zostaną nałożone na podmioty 

odbierające/zbierające odpady komunalne, które ze względu na brak 

możliwości magazynowania odpadów i obowiązek ich zagospodarowania 

przekażą odpady na podstawie KPO a nie KPOK. 

BDO – problemy z przekazywaniem 

odpadów komunalnych 
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Znaczne braki kadrowe:  

 

Wskutek zmian przepisów ustawy o odpadach i Prawo ochrony środowiska 

wprowadzonych w ciągu dwóch ostatnich latach znacząco wzrosła ilość zadań 

realizowanych przez samorząd województwa.  

 

Ocena skutków regulacji większości tych zmian nie wskazywała 

konieczności zwiększenia zatrudnienia. Niestety sytuacja kadrowa 

większości urzędów marszałkowskich w Polsce obecnie uniemożliwia sprawne 

funkcjonowanie urzędu i realizowanie zadań w ustawowych terminach.  

Realna i solidna ocena skutków regulacji pozwoliłaby na właściwą ocenę 

ryzyka i uniknięcie podobnych sytuacji poprzez odpowiednie przygotowanie się 

kadrowo do realizacji dodatkowych zadań. 

 

Najlepszym przykładem powyższej sytuacji jest Baza danych o produktach  

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 
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Już w pierwszym roku funkcjonowania rejestru BDO wpisanych zostało prawie 

11 tys. podmiotów, z czego ok. 1000 nowych. Podmioty te obowiązane są 

przesłać zaległe sprawozdania za okres pięć lat wstecz i ewentualnie zapłacić 

zaległą  opłatę produktową. Jeżeli same tego nie zrobiły, konieczne było 

prowadzenie  postępowań egzekucyjnych.  

 

Część podmiotów składających wniosek o wpisanie do rejestru zobowiązana 

jest do uiszczenia opłaty rejestrowej, a w kolejnych latach rocznej w wysokości 

100 zł lub 300 zł (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa). W 2018 roku 

takich wpłat dokonało ponad 2100 przedsiębiorców. Każda wpłata wymaga 

weryfikacji w odrębnym od BDO systemie do księgowania wpłat.  

 

Na przełomie roku 2019 i 2020 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego wpłynęło prawie 18 tys. nowych wniosków o wpis do rejestru, 

co sparaliżowało nie tylko pracę Departamentu Ochrony Środowiska  

ale i całego urzędu. 
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Niezrozumiałym jest brak możliwości wykazywania przez gminy samodzielnie 

prowadzące PSZOK, czy też prowadzących jednostki handlu detalicznego lub 

hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte 

opłatą recyklingową we wniosku rejestrowym składanym w ubiegłym roku informacji 

objętych wpisem i obowiązek aktualizacji danych po 1 stycznia 2020 roku.  

Takie działanie powoduje dodatkowe obciążenia zarówno dla podmiotów jak  

i dla pracowników urzędów marszałkowskich (składanie/rozpatrywanie dwóch 

wniosków zamiast jednego).  

W BDO gromadzone będą informacje nt. wysokości opłat produktowych. 

Informacje w tym zakresie muszą być zweryfikowane jeśli chodzi o naliczenia  

i zaksięgowane wpłaty, przy czym BDO uniemożliwia powiązanie (integrację)  

z programami księgowo-finansowymi.  

Brak takiego rozwiązania powoduje konieczność wykonywania podwójnej 

pracy przez pracowników urzędów marszałkowskich (weryfikacja informacji  

w BDO oraz wprowadzenie danych do programów mających powiązanie  

z programami księgowo-finansowymi). Wnioskuję o podjęcie prac umożliwiających 

integrację BDO z programami księgowymi. 
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Nie znajdujemy w przepisach prawa żadnych informacji nt. możliwości 

wykonywania w BDO jakichkolwiek raportów w celu pozyskania różnych 

danych.  

 

W związku z tym pojawia się pytanie:  

- w jaki sposób urzędy marszałkowskie będą mogły realizować obowiązki  

w zakresie udostępniania informacji o środowisku czy chociażby pozyskania 

danych za 2019 rok do sporządzenia sprawozdań z realizacji planów gospodarki 

odpadami, które zgodnie z zapisami ustawy o odpadach zarządy województw 

muszą wykonać do końca tego roku?  


