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Wstęp 

Gospodarka odpadami obejmuje cały szereg czynności związanych z postępowa-

niem z odpadami, począwszy od ich wytwarzania po zagospodarowanie poprzez odzysk 

surowców wtórnych po bezpieczne dla środowiska i człowieka unieszkodliwianie. Pro-

blematyka gospodarki odpadami ze względu na ich ilość, zróżnicowany skład i właściwo-

ści jest wielce złożona a zarazem skomplikowana. Wynika to głównie z dwóch aspektów 

ściśle ze sobą powiązanych. Pierwszy dotyczy wzrostu masy odpadów wraz ze zwiększają-

cą się liczbą ludności, rozwojem gospodarczym, a także wzrostem dobrobytu społeczeń-

stwa. Drugi zaś jest związany z uciążliwością i zagrożeniem ze strony odpadów, szczegól-

nie niebezpiecznych dla środowiska, a tym samym dla człowieka. Dlatego należy dążyć do 

ustanowienia szczegółowych i precyzyjnych zasad prawnych i organizacyjnych postępo-

wania z różnymi rodzajami odpadów, co powinno mieć również przełożenie na zastoso-

wanie tych przepisów w praktyce.  

Niezwykle istotne dla obecnego stanu prawnego w zakresie gospodarki odpadami 

jest geneza tych przepisów, zarówno na poziomie międzynarodowym, unijnym, jak i kra-

jowym. Obecnie obowiązujące zasady gospodarki odpadami zostały uregulowane w usta-

wie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (u.o.o.)1 oraz ściśle z nią związaną, ustawie  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.cz.p.)2, a także 

w wielu innych ustawach i aktach wykonawczych określających zasady postępowania ze 

szczególnymi odpadami niebezpiecznymi. Przepisy zawarte w tych aktach zostały stop-

niowo implementowane właśnie z prawa międzynarodowego i unijnego.  

Ważnymi zagadnieniami omawianymi w niniejszej monografii, które składają się 

na zasady gospodarki odpadami to przede wszystkim definicja odpadów, klasyfikacja, za-

sady i hierarchia postępowania z odpadami, obowiązki podmiotów biorących udział  

w gospodarowaniu odpadami, zasady zbierania, magazynowania oraz procesów odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, zasady postępowania ze szczególnymi odpadami niebez-

piecznymi, np. medycznymi, weterynaryjnymi, PCB, zużytym sprzętem elektrycznym  

                                                           
1 T.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21. 
2 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, 2056, 2361, 2422.  

 



 

i elektronicznym itd. Gospodarka odpadami jest realizowana głównie przez gminy w ra-

mach zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku, która podobnie jak ustawa o od-

padach ulegała wielokrotnym zmianom związanym z wdrożeniem przepisów unijnych do 

prawodawstwa polskiego.  

Miarą efektywności gospodarki odpadami może być relacja pomiędzy masą odpa-

dów poddawanych procesowi odzysku, bo tylko w ten sposób można ograniczyć ich masę 

oraz wykorzystać jako surowiec wtórny, do masy odpadów podlegających składowaniu, 

które jest uznawane za najmniej efektywną metodą ich zagospodarowania. W tej sytuacji 

nawet trudno mówić o ich utylizacji, ponieważ polega to tylko na ich umieszczeniu  

w jednym miejscu i zaleganiu przez wiele lat, a jeśli jest to realizowane niewłaściwie, tzn. 

bez odpowiednich zabezpieczeń, to odpady te stanowią zagrożenie dla środowiska i czło-

wieka.  

Poza instrumentami administracyjnoprawnymi, składającymi się z całego systemu 

decyzji administracyjnych oraz innych obowiązków nałożonych na podmioty biorące 

udział w gospodarowaniu odpadami ważne są również instrumenty ekonomiczne, do któ-

rych należą różnego rodzaju opłaty oraz subwencje na dofinansowanie przedsięwzięć w 

zakresie uporządkowania lub udoskonalenia gospodarki odpadami. Wreszcie nie sposób 

wspomnieć o systemie prawnokarnym, do których zaliczamy administracyjne kary pie-

niężne, a także wykroczenia i przestępstwa związane z nielegalnym postępowaniem z od-

padami. Instrumenty te są dopełnieniem systemu gospodarki odpadami. 

Niniejsza monografia jest próbą zweryfikowania hipotezy badawczej: czy i w jaki 

sposób zmiany w prawodawstwie polskim z uwzględnieniem prawa międzynarodowego  

i unijnego wpłynęły na efektywność gospodarki odpadami w Polsce? Celem jest określenie 

zmian instrumentów prawnych na tle instrumentów ekonomicznych w odniesieniu do 

efektywności gospodarki odpadami w okresie poprzedzającym uchwalenie pierwszej 

ustawy o odpadach z 1997 r. oraz w latach 1997-2016. Przedmiotem analizy będą zatem 

regulacje prawne na poziomie międzynarodowym, unijnym i krajowym oraz wybrane 

orzecznictwo, a także dostępne dane statystyczne w zakresie gospodarki odpadami w Pol-

sce w następujących okresach: (1) lata 1980-1996 (ustawa o ochronie i kształtowaniu śro-



 

dowiska z 1980 r.), (2) lata 1997-2000 (I ustawa o odpadach); (3) lata 2001-2012 (II ustawa 

o odpadach - okres przejściowy po wejściu Polski do UE i wdrażaniu przepisów Dyrekty-

wy odpadowej z 2008 r.) oraz (4) lata 2013-2017 (III ustawa o odpadach – obowiązujący 

stan prawny).  

Efektywność gospodarki odpadami zostanie określona na podstawie analizy ilości 

odpadów poddawanych procesowi odzysku w stosunku do odpadów poddawanych 

unieszkodliwianiu, szczególnie składowaniu w poszczególnych okresach, a także analizy 

sposobów postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych, tj. opako-

waniami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz odpadami pochodzący-

mi z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Analiza powyższych instrumentów, orzecznic-

twa oraz danych statystycznych umożliwi sformułowanie postulatów w zakresie udosko-

nalenia gospodarki odpadów w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego.  



S t r o n a  | 1 

I. Wpływ gospodarki odpadami na środowisko i człowieka 

Odpady są „uciążliwym” elementem wprowadzanym do środowiska. Największe 

zagrożenia najczęściej są związane z niewłaściwą gospodarką odpadami we wszystkich 

fazach jej realizacji, tzn. zbiórki, magazynowania oraz przetwarzania, w tym unieszkodli-

wiania. Odpady są bowiem zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt, ponieważ powodują 

zanieczyszczenie wód, gleb i gruntów; trwałe skażenie wód i gleb; skażenie powietrza 

oraz negatywny wpływ na roślinność i jakość płodów rolnych. Ponadto niewłaściwa go-

spodarka odpadami przyczynia się do niszczenia walorów przyrodniczych, estetycznych  

i krajobrazowych siedlisk roślinnych, obszarów wiejskich, a także wyłączenia z użytko-

wania terenów rolnych i leśnych, zajmowanych pod składowiska odpadów. Poza aspek-

tami środowiskowymi gospodarka odpadami wpływa na sferę społeczną i gospodarczą kra-

ju, bowiem może być przyczyną: (a) napięć i konfliktów społecznych, m.in. związanych  

z lokalizacją składowisk we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego; (b) zahamowania 

rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego kraju, m.in. poprzez nieprzestrzeganie zasad 

ekorozwoju; nieracjonalnego gospodarowania zasobami surowcowymi i materiałowymi 

oraz (c) strat ekonomicznych, wynikających z degradacji środowiska i zwiększonych kosz-

tów (naprawy, rekultywacja, kary itp.)3.  

Spośród odpadów największym zagrożeniem dla środowiska i człowieka są odpady 

niebezpieczne. To zagrożenie wynika głównie z ich składu i właściwości, a także sposo-

bów transportu, unieszkodliwiania i składowania. Odpady niebezpieczne bowiem zawie-

rają wiele substancji toksycznych, np. metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, chrom, cynk), 

substancje chlorowcopochodne (dioksyny, furany, pestycydy) oraz silne toksyny (rtęć, 

azbest, PCB). Odpady niebezpieczne charakteryzują się m.in. następującymi właściwo-

ściami: wybuchowość, łatwopalność, toksyczność, rakotwórczość, mutagenność, ekotok-

syczność czy zakaźność. Substancje toksyczne wprowadzone do środowiska krążą w przy-

rodzie, powodując skażenie powietrza, wody, gleby, żywności, czyli tych zasobów, które 

                                                           
3 Zob. więcej: M. Żygadło, Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, PZITS, Poznań 2001; H. Bauman-

Kaszubska, M. Sikorski, Podstawy racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w zagrodach wiejskich. 

„Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering” 2016, nr 48, s. 9-16. 
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użytkuje człowiek4. Warto tutaj nadmienić, iż są trwałymi zanieczyszczeniami organicz-

nymi, które nie podlegają degradacji biologicznej w środowisku, czyli nie mogą być rozło-

żone na mniej szkodliwe składniki lub ich degradacja trwa nawet kilkaset lat. Należą do 

substancji silnie toksycznych dla ludzi i zwierząt. Spośród metali ciężkich najbardziej nie-

bezpiecznym jest ołów, który działa negatywnie na układ krwiotwórczy, nerwowy, ser-

cowo-naczyniowy, oddechowy, moczowy i rozrodczy. Ponadto związki ołowiu akumulują 

się w niektórych organach człowieka i w kościach, powodując neuropatię, a nawet zapa-

lenie mózgu. Metal ten powoduje także uszkodzenia układu nerwowego, czego następ-

stwem jest pogorszenie sprawności umysłowej, nadmierna ruchliwość, agresywne zacho-

wanie lub zaburzenia snu5.  

Z kolei do najbardziej znanych trwałych zanieczyszczeń organicznych poza meta-

lami ciężkimi, należą dioksyny i furany, które są 500 razy bardziej trujące niż strychnina  

i tysiąckrotnie bardziej toksyczne od arszeniku. Toksyczne działanie tych związków  

w organizmach żywych polega na powolnym uszkadzaniu rozmnażających się komórek 

wywołującym zmiany mutagenne, które mogą być przyczyną powstawania nowotworów. 

Ponadto działają teratogennie uszkadzając płód oraz alergicznie, np. chlorakna, a także 

obniżają zdolność immunologiczną organizmu (odporność na infekcje). Dioksyny ze 

względu na podobieństwo do hormonów steroidowych, negatywnie wpływają na żeński  

i męski układ rozrodczy, tarczycę i gruczoł mlekowy, a także są przenoszone z organizmu 

matki do płodu przez łożysko, a niemowlę otrzymuje je wraz z mlekiem matki6.  

                                                           
4 C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall, Podstawy ekotoksykologii, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2002, s. 213-215; zob. także: E. Zębek, The right man to information on environmental 
hazardous waste protection, (w:) “Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The 
Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society”, B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A. W. 

Bauknecht and A. Kaczyńska (red.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2009, s. 425-432.  
5 Zob. więcej: E. Sikorski (red.), Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności, Wydawnic-

twa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996; M. Gumińska (red.), Chemiczne substancje toksyczne w środo-
wisku i ich wpływ na zdrowie człowieka, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1990; E. Zębek, 

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ołowiem jako zagrożenie dla środowiska i człowieka – aspekty 
prawne, (w:) Obieg pierwiastków w przyrodzie, Monografia, tom III, B. Gaworek (red.), Instytut Ochrony 

Środowiska, Warszawa 2005, s. 805-808. 
6 Zob. więcej: S.F. Zakrzewski, Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa 1995; Z. Makles, A. 

Świątkowski, S. Grabowska, Niebezpieczne dioksyny, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2001; E. Zębek, I. 

Szafałowicz, Skutki ekologiczne emisji dioksyn na tle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. „Ochrona 

Środowiska” 2004, nr 1, s. 15-25. 
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Do trwałych zanieczyszczeń organicznych należą także pestycydy, które często 

zawierają związki rtęci. Substancje te ze względu na wysoką rozpuszczalność w tłusz-

czach, łatwo biokumulują się w tkankach tłuszczowych organizmów żywych. W miarę 

przemieszczania się w górę łańcucha pokarmowego, stężenia tych substancji mogą się 

zwiększać (nawet wiele tysięcy razy). Pestycydy zakłócają normalne funkcjonowanie bio-

logiczne, działanie hormonów, co może prowadzić do zaburzeń układu rozrodczego, nie-

prawidłowego funkcjonowania tarczycy, upośledzenia układu odpornościowego i nerwo-

wego oraz powstania nowotworów. Rtęć ponadto uszkadza mózg, powoduje zaburzenia 

wzroku, słuchu, mowy koordynacji ruchu i upośledzenie umysłowe. Kolejną silnie tok-

syczną substancją jest azbest, który może powodować pylicę płuc zwaną azbestozą oraz 

raka płuc. PCB natomiast to grupa 209 aromatycznych, syntetycznych związków che-

micznych, niewystępujących w środowisku naturalnie. Należą do trwałych zanieczysz-

czeń organicznych i są związkami rakotwórczymi, a okres ich półtrwania w środowisku 

wynosi od 10 do 15 lat7.  

Składniki odpadów niebezpiecznych występują także w odpadach komunalnych 

powstających w gospodarstwach domowych (zużyte baterie, akumulatory, termometry, 

świetlówki, przeterminowane leki, środki chemiczne). Chociaż odpady niebezpieczne 

stanowią tylko 1% odpadów komunalnych8 to zawierają wiele substancji toksycznych, np. 

metale ciężkie, azbest, rtęć. Ponadto substancje toksyczne występują w odpadach przemy-

słowych (np. PCB, metale ciężkie) oraz medycznych i weterynaryjnych (składniki zakaź-

ne, srebro, substancje silnie toksyczne), a także osadach ściekowych (metale ciężkie, pato-

geny, jaja pasożytów). W przemyśle PCB są stosowane jako płyny dielektryczne w trans-

formatorach i kondensatorach, jako plastyfikatory do farb, tworzyw sztucznych, farb dru-

karskich, papieru, kleju oraz jako składniki płynu hydraulicznego turbin gazowych i pomp 

próżniowych. PCB mogą powstawać samorzutnie podczas spalania odpadów, chlorowania 

wody pitnej i ścieków, a także w procesach bielenia celulozy chlorem9.  

                                                           
7 S.F. Zakrzewski, op. cit., s. 54. 
8 Ministerstwo Środowiska, Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Warszawa 2015, s. 11.  
9 S.F. Zakrzewski, op. cit. s. 73; zob. także: E. Zębek, M. Szwejkowska, Prawno-administracyjne problemy 
zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych przemysłowych. „Odpady i Środowisko” 2005, nr 

4(34), s. 28-39. 
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Odpady medyczne zaś poza substancjami toksycznymi, w tym też promieniotwór-

czymi stosowanymi w leczeniu nowotworów (cytostatyki), zawierają patogeny i bakterie 

chorobotwórcze, co stwarza niebezpieczeństwo skażenia nimi nie tylko ludzi i zwierzęta, 

ale także elementy środowiska, szczególnie wody10. Natomiast osady ściekowe mogą za-

wierać różne ilości metali ciężkich, tj. ołów, kadm, arsen, rtęć, chrom, miedź, nikiel, cynk 

i platyna. Ponadto mogą być skażone biologicznie, bowiem stwierdza się w nich duże ilo-

ści bakterii, wirusów i cyst, a także jaj pasożytów przewodu pokarmowego ludzi i zwie-

rząt, np. jaja Ascaris sp. (glista ludzka), Trichuris sp. (włosogłówek) lub Toxocara sp. (glista 

psia lub kocia)11. Z uwagi na właściwości zakaźne osadów ściekowych można stwierdzić, 

że mogą one być odpadem niebezpiecznym, bowiem zawarte w nich bakterie i wirusy 

chorobotwórcze mogą wywoływać zatrucia przewodu pokarmowego oraz wiele chorób u 

ludzi i zwierząt, tj. leptosporioza, gruźlica, tyfus, czerwonka, cholera, żółtaczka zakaźna, 

zapalenie rdzenia kręgowego12.  

Skażenie środowiska i człowieka składnikami odpadów niebezpiecznych może po-

wstać także podczas niewłaściwego ich unieszkodliwiania, np. spalania lub składowania. 

Spalanie odpadów powoduje bowiem powstawanie spalin i ich niebezpiecznych składni-

ków oraz popiołów i żużli zawierających toksyczne substancje. W odpadach przemysło-

wych i medycznych znajdują się znaczne ilości tworzyw sztucznych (PCW), co powoduje, 

że podczas spalania powstają polichlorowane związki organiczne, tj. dioksyny, furany  

i polichlorowane bifenyle (PCB). Ponadto spalarnie odpadów przyczyniają się do emisji 

innych silnie toksycznych substancji do powietrza, m.in. węglowodorów aromatycznych, 

metali ciężkich (np. kadmu, ołowiu, rtęci), arsenu, chlorowodoru, cyjanowodoru, tlenków 

azotu13. Dodatkowym zagrożeniem są pozostałości procesu spalania (popiół), które ze 

                                                           
10 J. Skrzypski, Litosfera – źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony, (w:) Ekologia. Jej związki z 
różnymi dziedzinami wiedzy, A. Kurnatowska (red), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997; 

zob. także: E. Zębek, M. Szwejkowska, Gospodarka odpadami medycznymi w Polsce. „Ochrona Środowiska” 

2004, nr 4, s. 20-30.  
11 A.L. Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 

1997, s. 35 i nast. 
12 C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Silby, D.B. Peakall, op. cit., s. 129.  
13 M. Kowalska, Technologie unieszkodliwiania odpadów medycznych (w:) Gospodarka odpadami medycz-
nymi, Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3R”, Warszawa 2002. 
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względu na zawartość toksycznych substancji (np. metali ciężkich) wymagają składowania 

na składowiskach odpadów niebezpiecznych.  

Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony odpadów niebezpiecznych wyni-

kają także z ich często niewłaściwego składowania. W wyniku dużego nagromadzenia 

odpadów niebezpiecznych na stosunkowo małej powierzchni składowania oddziałują one 

negatywnie na środowisko, a przede wszystkim zanieczyszczają wody powierzchniowe  

i podziemne (będące często źródłem wody pitnej), powietrze, glebę; powodują skażenie 

roślinności oraz niszczą walory estetyczne środowiska przez niekorzystne zmiany krajo-

brazu. Dużym zagrożeniem dla środowiska i człowieka jest również składowanie przeter-

minowanych środków ochrony roślin w mogilnikach, czyli betonowych zbiornikach lub 

dołach ziemnych. Większość z nich to obiekty nieprzystosowane do składowania tak tok-

sycznych odpadów, bowiem nie są wyposażone w odpowiednie urządzenia zabezpieczają-

ce przed emisjami i odciekami. W związku z tym może wystąpić niebezpieczeństwo wy-

buchu substancji o silnych właściwościach wybuchowych, np. dinitrofenoli; pożarów  

w obecności palnych oparów rozpuszczalników chemicznych oraz zatrucia ludzi i zwie-

rząt w trakcie kontaktu z substancjami toksycznymi poprzez wydzielanie silnie trujących 

gazów, np. cyjanowodoru14.  

Natomiast zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony osadów ściekowych 

wynikają głównie z dużych ich ilości, składu (związki biogenne – azot i fosfor) oraz nie-

właściwego postępowania i zagospodarowania. Niewłaściwe zastosowanie osadu z oczysz-

czalni ścieków jako nawozu na terenach rolniczych może stanowić źródło zanieczyszczeń 

gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Gleba może bowiem być zanieczysz-

czona azotanami i metalami ciężkimi. Z kolei składniki pokarmowe roślin, głównie azota-

ny i fosforany, mogą być wypłukiwane z gleby do wód powierzchniowych powodując ich 

eutrofizację oraz przenikać w głąb gleby i przyczyniać się do pogorszenia jakości wody 

pitnej. W glebach nawożonych osadami ściekowymi często stwierdza się zwiększone za-

                                                           
14 M. Biziuk (red.), Pestycydy – występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2001; zob. więcej: E. Zębek, M. Szwejkowska, Mogilniki jako zagrożenie dla środo-
wiska i człowieka. „Ochrona Środowiska” 2004, nr 2, s. 3-17.  
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wartości metali ciężkich, tj. Pb, Cu i Zn15. Metale ciężkie są zanieczyszczeniami niepodle-

gającymi biologicznemu rozkładowi i w glebach pozostają w warstwach powierzchnio-

wych przez wiele lat, przez co mogą być pobierane przez rośliny spożywane przez czło-

wieka16.  

Zagrożenia dla środowiska i człowieka związane ze składem, właściwościami 

oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, szczególnie niebezpiecznymi, są ogrom-

ne, bowiem nie tylko dotyczą zdrowia i życia ludzi, ale także sfery gospodarczej. Stąd wy-

nika potrzeba sprecyzowanych i kompleksowych regulacji prawnych na poziomie mię-

dzynarodowym, unijnym i krajowym, które przyczyniłyby się do poprawy efektywności 

gospodarki odpadami, a tym samym zmniejszenia ich uciążliwości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 A. Łukowski, Wpływ nawożenia obornikiem i osadem ściekowym z mleczarni na zawartość Pb, Cu i Zn 
we frakcjach gleby o kategorii ogronomicznej glina lekka, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-

Techniczna „Obieg pierwiastków w przyrodzie. Biokumulacja - toksyczność – przeciwdziałanie. Integracja 
europejska”, Warszawa 23.09.2005, s. 26. 
16 C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Silby, D.B. Peakall, op. cit. s. 129, zob. także: M. Szwejkowska, E. Zębek, 

Zagadnienia prawne i techniczne w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi. „Prawo  

i Środowisko” 2005, nr 4(44), s. 107-122. 
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II. Gospodarka odpadami w prawie międzynarodowym  

i unijnym 

2.1. Rys historyczny gospodarki odpadami na świecie 

Analizując rys historyczny gospodarki odpadami na świecie warto zacytować kilka 

istotnych faktów. Na wstępie należy zaznaczyć, iż w czasach prehistorycznych odpady nie 

były uciążliwe dla środowiska i człowieka, szczególnie dotyczyło to ludności prowadzącej 

wędrowny tryb życia. Wynikało to z faktu, iż powstawały w małych ilościach oraz miały 

charakter naturalny i ulegały naturalnej biodegradacji w miejscach, gdzie były wytwarza-

ne i pozostawiane. Dopiero w czasach, kiedy ludność zmieniła tryb życia na osiadły zaczę-

to dostrzegać ich uciążliwość dla otoczenia. Odpady wytwarzane przez osadników były 

składowane na ogół w pobliżu ich siedlisk w naturalnych zagłębieniach terenu, skutkiem 

czego było podniesienie się poziomu gruntu, na których zlokalizowane były osady, np. 

grunt, na którym wzniesiona była Troja, podniósł się o 1 metr w ciągu stu lat. Zaistniała 

więc wtedy potrzeba uregulowania gospodarki odpadami, co miało odzwierciedlenie w 

wydaniu w 320 r. p.n.e. w Atenach rozporządzenia wprowadzającego zakaz zasypywania 

ulic odpadami oraz jednocześnie nakazującego ich zakopywanie lub wywożenie poza gra-

nice miast do specjalnie przygotowanych do tego składowisk. W celach porządkowych 

powoływano wtedy specjalnych dozorców, których zadaniem było m.in. pilnowanie, aby 

odpady i nieczystości ciekłe były usuwane nie bliżej niż w odległości 2 km od murów mia-

sta. Wprowadzono także nakaz codziennego oczyszczania ulic przez mieszkańców17.  

Podobne problemy z odpadami miały miejsce w starożytnym Rzymie, gdzie rów-

nież wprowadzono zakaz składowania odpadów w naturalnych lub sztucznych zagłębie-

niach w pobliżu domostw, a także wyrzucania ich na ulice lub do rzek. Mieszkańcy bo-

wiem często wyrzucali odpady wprost na ulicę, co często powodowało wyrządzenie tym 

czynem szkody w postaci zranienia lub spowodowania śmierci przechodnia. W prawie 

rzymskim przeciwko takiemu domownikowi miała zastosowanie skarga actio de effusis 

                                                           
17 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1988, s. 465. 
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vel deiecti, a tym samym przysługiwała pretorska actio mixta o podwójne odszkodowanie. 

Na właścicieli nieruchomości nałożono także obowiązek oczyszczenia ulicy przed swymi 

bramami i murami, czym później zajmowały się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które 

wyłaniano w trybie przetargów publicznych. W tym celu w miastach Cesarstwa Rzym-

skiego wybudowano sieć urządzeń miejskich przeznaczonych do utrzymania czystości18. 

Ponadto zorganizowano ich wywóz na specjalne składowiska urządzane poza miastami. 

Zatem już w tamtych czasach funkcjonował pierwszy system gospodarki odpadami, pole-

gający na ich odbiorze od wytwórców i przekazaniu na składowiska odpadów19. Poza Ce-

sarstwem Rzymskim zwyczaj wylewania z domów nieczystości wprost na ulicę rozpo-

wszechniony był także w innych państwach Europy. W celu ograniczenia tego procederu 

w XIV wieku w Paryżu wydano zarządzenie, którego przepisy zabraniały wylewania nie-

czystości przez okna, bez uprzedzenia o tym za pomocą pukania20.  

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego na obszarze północnej części Europy nastąpił 

proces tworzenia regulacji prawnych związanych z ochroną stanu sanitarnego21. W śre-

dniowieczu pierwszą ustawę dotyczącą gospodarki odpadami uchwalono w Anglii przez 

Ryszarda II w 1386 r. o usuwaniu nieczystości pod groźbą kar. Kolejnym aktem prawnym 

regulującym kwestię odpadów w angielskich miastach była regulacja przyjęta przez Par-

lament Brytyjski w 1388 r. zakazująca wyrzucania odpadów do rzek. W kolejnych latach 

w celu uporządkowania gospodarki odpadami zaczęto budować składowiska odpadów na 

obrzeżach miast, co miało miejsce w Anglii, a potem w Paryżu (1539 r.) i w Wiedniu 

(1560 r.)22.  

Kolejnym etapem w rozwoju regulacji prawnych rozwiązujących problem odpa-

dów był początek XVIII wieku w trakcie rewolucji przemysłowej, co było spowodowane 

                                                           
18 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjnoprawne, Wy-

dawnictwo UŁ, Łódź 2014, s. 71 cyt. za R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycz-
nych, Warszawa 1955, A. Ginsbert-Gebert, Ekonomika gospodarki komunalnej, część I, Warszawa 1955. 
19 Z. Fołtynowicz, M. Mancewicz, Historia gospodarki odpadami, cz. 1. „Recykling” 2012, nr 9, s. 28 i nast. 
20 Por. F. Studnicki, Różnice między zwyczajem a prawem zwyczajowym, (w:) Elementy socjologii prawa, t. 

5, Prawo zwyczajowe. Wybór tekstów, A. Kojder, E. Łojko, W. Staśkiewicz, A. Turska (red.), Warszawa 

1993, s. 82 i nast. 
21 B. Zientara, Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast w dobie lokacji, (w:) Miasta doby 
feudalnej w Europie środkowo-wschodniej, A. Gieysztor, T. Rosłanowski (red.), Warszawa-Poznań-Toruń 

1976, s. 68 i nast. 
22 Z. Fołtynowicz, M. Mancewicz, op. cit., s. 24-26. 
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wielostronnym rozwojem gospodarczym, a w konsekwencji postępującą dewastację śro-

dowiska przyrodniczego, również związaną z gospodarką odpadami. W 1848 r. w Anglii 

wprowadzono dla obywateli instrukcje dotyczące postępowania na rzecz ochrony środo-

wiska, będące jednocześnie pierwszym aktem prawa środowiskowego. W akcie tym zwró-

cono szczególną uwagę na kwestię zagrożeń epidemiologicznych, które wynikały właśnie 

z zaniedbań we właściwym gospodarowaniu odpadów. Również Niemcy podjęły działania 

legislacyjne w zakresie uporządkowania tej sfery gospodarki komunalnej w postaci 

uchwalenia pruskiej ustawy z dnia 14 lipca 1893 r. o daninach komunalnych, która usta-

nowiła wprowadzenie opłat z tytułu usuwania odpadów 23.  

Jednocześnie wraz z pracami legislacyjnymi mającymi na celu uporządkowanie go-

spodarki odpadami zwrócono także uwagę na potrzebę ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

do powietrza pochodzących z przemysłu i procesów spalania, a także odpadów. Za pierw-

szy akt prawny w tym zakresie można uznać uchwaloną w 1273 r. w Anglii ustawę, której 

celem była ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem (Smoke Abatement Act), wpro-

wadzającą zakaz spalania w miastach węgla i odpadów. Fakt ten zapoczątkował wydanie 

wielu aktów prawnych w innych krajach europejskich, np. dekretu Napoleona z 15 paź-

dziernika 1810 r., który obowiązywał na terenie Francji, Belgii i Holandii24.  

We Włoszech tego rodzaju akty normatywne uchwalono w latach 1865 i 1888. 

Pierwsze pozwolenia emisyjne określające wielkości dopuszczalnych zanieczyszczeń od-

prowadzanych do środowiska wprowadzono w Niemczech od 1869 r., a potem w Luk-

semburgu od 1872 r.25 Następnie mając na względzie zdrowie mieszkańców oraz stan sani-

tarny miast uruchomiono w 1875 r. w Meanwood na terenie Anglii pierwszą spalarnię 

odpadów komunalnych, a w 1893 r. Senat hamburski podjął decyzję o wybudowaniu po-

dobnego obiektu na terenie Rzeszy Niemieckiej. W 1897 r. na terenie Anglii wykorzysta-

no po raz pierwszy ciepło ze spalania odpadów do produkcji energii elektrycznej do 

ogrzewania mieszkań. Kolejne spalarnie odpadów powstały m.in. w Danii w miejscowości 

                                                           
23 Ibidem, s. 27. 
24 J. Jendrośka, Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Fachowa ekspertyza czy procedura z udziałem 
społeczeństwa. Sytuacja w Polsce na tle tendencji światowych, Wrocław 1997, s. 8. 
25 S. Czerczek, Rys historyczny i stan aktualny. „Medycyna Pracy” 1994, nr 32(2), s. 8-15. 
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Frederiksberg w 1903 r., w Kolonii w 1906 r., we Frankfurcie w 1909 r. oraz Zurychu w 

1929 r.26. Ogółem w latach 1876-1908 w Europie wybudowano ponad 210 instalacji do 

spalania odpadów (w Anglii, Danii, Szwecji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech i Czechach) 

oraz ponad 180 w USA27. 

Następnym etapem poza wdrożeniem spalarni odpadów było wprowadzenie no-

wych rozwiązań organizacyjnych mających na celu usprawnienie procesów ich unieszko-

dliwiania. Szczególnie ważne znaczenie w tej kwestii miało zapoczątkowanie selektywnej 

zbiórki odpadów. W ostatniej dekadzie XIX wieku w Niemczech bowiem wprowadzono 

prekursorski model selektywnej zbiórki odpadów, m.in. w Poczdamie i Charlottenburgu, 

w którym rozróżniono trzy frakcje odpadów, tj. resztki potraw, popiół i pozostałe odpady 

z gospodarstw domowych (szmaty, skorupy, szkło). W tym zakresie w krajach europej-

skich stosowano wzorce amerykańskie, gdzie pod koniec XIX wieku wprowadzono trzy 

pojemnikową selektywną zbiórkę odpadów, tj. (1) materiały potencjalnie zbywalne (tek-

stylia, obuwie, szkło, metal i drewno), (2) odpady biodegradowalne, które dostarczano 

farmerom do produkcji kompostu przeznaczonego do nawożenia pól uprawnych oraz (3) 

popiół z kominków i pieców. Podobny system wprowadzono w 1900 r. w Berlinie28. Za-

tem już od czasów prehistorycznych wprowadzano instrumenty organizacyjne i prawne 

mające na celu ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska i człowieka, począwszy 

od ustanowienia przepisów sanitarnych zakazujących wylewania nieczystości bezpośred-

nio na ulice, po budowę składowisk i spalarni odpadów, aż wreszcie wprowadzenie selek-

tywnej zbiórki odpadów. 

2.2. Ogólne zasady prawa międzynarodowego i unijnego w zakresie 

ochrony środowiska a zasady gospodarki odpadami 

Zasady gospodarki odpadami są ściśle związane z ogólnymi zasadami prawa ochro-

ny środowiska obowiązującymi na poziomie międzynarodowym oraz Unii Europejskiej, 

które są wdrażane do ustawodawstw krajowych. Międzynarodowe prawo ochrony środo-

                                                           
26 Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 

194-196. 
27 Z. Fołtynowicz, M. Mancewicz, op. cit., s. 31-32. 
28 Ibidem, s. 33-35. 
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wiska jest bowiem określane jako ogół norm prawa międzynarodowego oraz utworzonych 

przez nie instytucji, które wprost lub pośrednio służą ochronie środowiska. Zadaniem re-

gulacji międzynarodowych jest tworzenie rozwiązań łączących podstawową zasadę 

wszystkich państw, jak suwerenność z koniecznością korzystania ze wspólnego środowi-

ska, a jednocześnie z potrzebą rozwoju społeczno-gospodarczego. Prawo to obejmuje 

normy mające na celu regulację zanieczyszczeń i innych szkodliwych działań wobec śro-

dowiska, a także normy, których celem jest zapobieżenie, zmniejszenie lub przeciwdziała-

nie zagrożeniom dla środowiska. W rozwoju międzynarodowego prawa ochrony środowi-

ska można wyróżnić dwa etapy następujące po: (1) Konferencji Sztokholmskiej w sprawie 

środowiska człowieka w 1972 r., gdzie przedstawiono 26 zasad dysponowania i użytkowa-

nia środowiska oraz (2) Konferencji Środowisko i Rozwój w Rio de Janeiro w 1992 r., 

gdzie uchwalono 27 zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju. Owocem obrad tych 

konferencji jest Deklaracja sztokholmska i Deklaracja z Rio, które są uznawane za najważ-

niejsze akty prawa międzynarodowego w zakresie ochrony środowiska29.  

W Deklaracji z Rio de Janeiro „Środowisko i Rozwój” została określona podstawo-

wa i najważniejsza zasada prawa ochrony środowiska - zasada zrównoważonego rozwoju 

(ang. sustainable development). Istota zrównoważonego rozwoju sprecyzowana została  

w odniesieniu zarówno do pojedynczych państw jako podmiotów prawa międzynarodo-

wego, jak i do wspólnoty międzynarodowej. Według bowiem Zasady 1 Deklaracji w pro-

cesie zrównoważonego rozwoju w centrum zainteresowania znajdują się ludzie, którzy 

mają prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą. Pozostałe 26 zasad 

Deklaracji określa środki realizacji tej zasady przez państwa, społeczeństwa, grupy etnicz-

ne i lokalne oraz pojedynczych obywateli. Należy tutaj nadmienić, iż zrównoważony 

rozwój jest oparty na trzech istotnych dla bezpieczeństwa świata i rozwoju cywilizacji 

filarach: międzynarodowym prawie praw człowieka, międzynarodowym prawie środowi-

ska oraz międzynarodowym prawie gospodarczym. Zgodnie z tą zasadą obowiązkiem każ-

dego państwa jako podmiotu odpowiedzialnego za ochronę i racjonalne użytkowanie śro-

                                                           
29 J. Ciechanowicz-McLean, Prawo ochrony środowiska jako kompleksowa dziedzina prawa – ustawa orga-
niczna? (w:) Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, P. Korzeniowski (red.), Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 55-66. 
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dowiska jest stworzenie warunków, w których obywatele będą mogli korzystać z jego wa-

lorów w sposób rzeczywisty i równoprawny. Dlatego każde państwo w celu realizacji tego 

zadania powinno opracować kompleksowe prawo krajowe, zgodne z założeniami prawa 

międzynarodowego lub w przypadku państw członkowskich ze standardami Unii Euro-

pejskiej oraz skutecznie je stosować, umożliwiając w ten sposób racjonalne korzystanie  

z zasobów nieodnawialnych, restytuowanie zasobów odnawialnych oraz nieprzekraczanie 

granicy bezpieczeństwa ekologicznego30.  

Dla koncepcji sustainable development Grupa Ekspertów ONZ z 1995 r. w raporcie 

określiła dziewiętnaście zasad i pojęć ogólnych prawa międzynarodowego w relacji do 

koncepcji trwałego rozwoju, uwzględniającej także środowisko, do których m.in. należą: 

zasady współzależności i integracji; zasady i pojęcia dotyczące środowiska i rozwoju; zasa-

dy dotyczące międzynarodowej współpracy; zasady dotyczące podejmowania decyzji oraz 

zasady dotyczące sporów i procedur ich rozstrzygania oraz wypełniania zobowiązań. Na-

tomiast wśród zasad stricte dotyczących środowiska można wymienić następujące zasady: 

(a) prawa do rozwoju; (b) prawa do zdrowego środowiska; (c) słuszności i sprawiedliwości; 

(d) suwerenności; (e) trwałego używania zasobów naturalnych; (f) zapobiegania szkodom 

w środowisku; (g) zapobiegania szkodom transgranicznym w środowisku; (h) ostrożności 

oraz (i) suwerenności nad zasobami naturalnymi31. 

Założenia zasady zrównoważonego rozwoju są również podstawą przy kształtowa-

niu prawa ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej przez uprawnione do tego organy 

UE na podstawie Traktatu Rzymskiego z 1957 r.32, Jednolitego Aktu Europejskiego z 1986 

r. (JAE)33 oraz Traktatu o Unii Europejskiej z 1992 r. (TUE)34. Należy tutaj nadmienić, iż 

JAE był ważnym etapem do scalania Europy, bowiem z jednej strony utrwalał dotychcza-

                                                           
30 G. Grabowska, Człowiek i środowisko w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1996, nr 1, s. 7. 
31 M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Lex 2011, 

nr 126007.  
32 Traktaty rzymskie (EWG) zostały podpisane w Rzymie w dniu 25 marca 1957 r. (Belgia, Holandia, Luk-

semburg, Republika Federalna Niemiec, Włochy i Francja) a weszły w życie 1 stycznia 1958 r. 
33 Jednolity Akt Europejski (ang. Single European Act, SEA) stanowił rewizję Traktatu Rzymskiego z 1957 r., 

został podpisany 17 lutego 1986 r. w Hadze, a wszedł w życie 1 lipca 1987 r., ostatnia aktualizacja: 

14.03.2017. 
34 Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej (Traktat UE) został podpisany 7 lutego 1992 r. a wszedł w życie 1 

listopada 1993 r. (Dz.U. C 191 z 29.7.1992). 
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sowe osiągnięcia, a z drugiej umożliwiał działania w nowej sferze stosunków międzynaro-

dowych, tj. polityki zagranicznej także w sferze ochrony środowiska35. Ponadto Traktat po 

raz pierwszy wyraźnie określił cele polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska w tytule 

Środowisko naturalne (art. 130r-t), wskazując następujące zasady: zapobiegania, likwidacji 

szkód u źródła, „zanieczyszczający płaci”, włączenia wymogów ochrony środowiska do 

procesów określania i realizacji innych polityk oraz współpracy z podmiotami trzecimi  

w tej materii36.  

Natomiast Traktat o Unii Europejskiej (TUE) ustanowił, że głównym celem UE jest 

osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju (sustainable and balanced development), 

który zakłada zrównoważenie w procesie rozwoju gospodarczego elementu społecznego, 

ekonomicznego i środowiska, które jest dominujące w całej koncepcji polityki UE. Na-

stępnie zasada ta została uwzględniona w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europej-

ską (TWE)37 w art. 2 wskazującym cele Wspólnoty jako poprawę jakości środowiska i wy-

soki poziom jego ochrony oraz przyczynienie się do harmonijnego, zrównoważonego  

i trwałego rozwoju działań gospodarczych. Natomiast art. 174 TWE stanowi, że celami 

polityki Wspólnoty w obszarze środowiska są: (1) zachowanie, ochrona i poprawa jakości 

środowiska naturalnego; (2) ochrona zdrowia człowieka; (3) rozważne i racjonalne wyko-

rzystanie zasobów naturalnych; (4) wspieranie działań na poziomie międzynarodowym, 

dotyczących regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego oraz (5) 

wysoki poziom ochrony. Polityka TWE w dziedzinie środowiska była zatem oparta głów-

nie na zasadach: ostrożności, zapobiegania, naprawiania szkód u źródła oraz „zanieczysz-

czający płaci”38.  

Zasada zrównoważonego rozwoju występuje zarówno w prawie wspólnotowym 

pierwotnym (prawie statutowym), tzn. w traktatach założycielskich, konwencjach uzu-

pełniających, aneksach do traktatów i umowach zawieranych z państwami trzecimi,  

                                                           
35 J. Boć (red.), M. Lis., B. Mielnik, K. Wójtowicz, Prawo europejskie. Część II, Kolonia Limited 2002, s. 41. 
36 M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wydanie 2, Wy-

dawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 20-21. 
37 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2 ze zm., wersja 

skonsolidowana Dz.Urz. UE z 2006 r., C 321E). 
38 M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej…, s. 22-24. 
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a także we wtórnym prawie wspólnotowym (prawo instytucjonalne) obejmującym bezpo-

średnio wiążące dyrektywy, rozporządzenia i decyzje oraz niemające takiego charakteru 

zalecenia i opinie. Akty wtórnego prawa wspólnotowego odnoszą się w sposób ogólny do 

środowiska jako całości lub szczegółowy określający środki ochrony powietrza, przyrody, 

wody, odpadów i nadmierną emisją hałasu oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagroże-

niom środowiska. Z zasadą zrównoważonego rozwoju są ściśle związane dwie zasady 

ogólne, umożliwiające jej realizację, przyjęte w treści Deklaracji Sztokholmskiej w 1972 r. 

Pierwszą zasadą jest zasada dobrego sąsiedztwa, która wskazuje na konieczność uwzględ-

niania interesów innych państw przy korzystaniu z walorów środowiska i eksploatacji 

surowców naturalnych, nawet gdy nie ma w tej sprawie wiążących instrumentów prawa 

międzynarodowego39. Druga zasada zaś jest wyrażona rzymską maksymą sic utere tuo uta-

lienum non laedas i wprowadza zakaz używania prawa do środowiska w sposób ogranicza-

jący prawa innych podmiotów. Z przedmiotowych zasad wynikają inne zasady szczegó-

łowe, tj. obowiązku międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony środowiska, racjo-

nalności przy użytkowaniu środowiska, informowania i konsultacji z innymi państwami, 

wolności badań naukowych służących ochronie środowiska, obowiązku ostrzegania i in-

formowania o zdarzeniach niebezpiecznych, odpowiedzialności międzynarodowej za 

szkody w środowisku, a także obowiązku pokojowego wykorzystania zasobów natural-

nych40.  

Kolejnymi zasadami prawa ochrony środowiska funkcjonującymi w prawie unij-

nym są: 

1. Zasada subsydiarności (pomocniczości) - określona w Jednolitym Traktacie Europej-

skim z 1986 r. Zasada ta opiera się na założeniu, że nie wolno odbierać poszczególnym 

jednostkom czy grupom ludzi i powierzać większym strukturom tego, co mogą wyko-

nać samodzielnie, gdyż jest to zaburzenie ładu społecznego. Zasada ta określa zatem 

relacje między strukturami świata politycznego i społecznego i wskazuje na naturalne 

pierwszeństwo osoby jako podmiotu działania, jak i z natury społeczeństwa, którego 

                                                           
39 L. Mering, Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym i w prawie polskim, Wydawnictwo Prawnicze 

Lex, Sopot 1999, s. 85. 
40 J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1999, s. 22-24. 
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celem jest wspólne osiąganie dóbr niezbędnych dla poszczególnych osób w ich rozwo-

ju41.  

2. Zasada powszechności korzystania z walorów środowiska - przysługuje każdemu  

i obejmuje korzystanie z publicznych zasobów środowiska.  

3. Zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyrody - sformułowana w Trakta-

cie z Maastricht z 1992 r. Zgodnie bowiem z treścią tego aktu polityka Wspólnoty do-

tycząca środowiska naturalnego ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu jego 

ochrony i stosowanie optymalnych instrumentów prawnych i organizacyjnych.  

4. Zasada prewencji - oparta jest na założeniu, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a także 

nakazuje zwalczanie negatywnych dla środowiska skutków już na etapie planowania, 

uwzględniając dostępną wiedzę, procedurę ocen oddziaływania oraz monitorowanie 

podjętych działań. Zgodnie z tą zasadą wymagane jest dokonywanie oceny potencjal-

nych skutków, jakie dana inwestycja może wywierać na środowisko.  

5. Zasada ostrożności (przezorności) - określona w Deklaracji z Rio de Janeiro. Zasada ta 

jest oparta na poglądzie, że lepiej jest reagować wcześniej, bo będzie za późno, niż 

oczekiwać na oficjalne potwierdzenie złowrogich przypuszczeń. Zatem wszystkie 

przedsięwzięcia mogące negatywnie wpływać na środowisko powinny być poprzedzo-

ne analizami, opiniami i ekspertyzami oraz powinny być zastosowane wszelkie środki 

przezorności, nawet jeśli te negatywne skutki nie są jeszcze do końca rozpoznane. Dla-

tego mając na uwadze własne możliwości, wszystkie państwa powinny szeroko stoso-

wać w ochronie środowiska podejście zapobiegawcze42.  

6. Zasada „zanieczyszczający płaci” – ma dwojaką postać: (1) sprawca zanieczyszczenia 

ponosi odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez własną działalność 

oraz (2) zanieczyszczający ponosi finansową odpowiedzialność za nieprzestrzeganie 

pełnego zakresu standardów wprowadzanych regulacją prawną. Sprawca zanieczysz-

czeń ponosi także koszty działań prewencyjnych i walki z zanieczyszczeniami oraz 

opłaty za usługi świadczone w trosce o stan środowiska, koszty szkód spowodowanych 

                                                           
41 J. Majka, Filozoia społeczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1982, s. 175. 
42 J. Jendrośka (red.), Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Centrum Prawa Ekologicznego, 

Wrocław 2001, s. 98. 
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przez zanieczyszczającego i działań rekompensacyjnych (odszkodowania), koszty 

wpłat na rzecz władz publicznych (mandaty, kary, podatki) oraz część kosztów admi-

nistracyjnych związanych z zarządzaniem środowiskiem (opłaty)43.  

7. Zasada usuwania szkód ekologicznych „u źródła” - dotyczy głównie ochrony powie-

trza i wody. W myśl tej zasady władze publiczne na wszystkich szczeblach, tzn. lokal-

nym, regionalnym i krajowym są zobligowane do podjęcia działań likwidujących skut-

ki zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania. Jest ona bardzo istotna w odniesieniu 

do ochrony powietrza, ponieważ dotyczy ustalania dopuszczalnych standardów emisji 

pyłów i gazów oraz ogranicza transport odpadów. 

8. Zasada porównywalności wyników - zobowiązuje podmioty korzystające ze środowi-

ska oraz organy ochrony środowiska do stosowania uregulowanych prawem metodyk 

referencyjnych44, a w przypadku zastosowania innych metodyk należy wykazać rów-

noważność uzyskanych wyników. Należy tutaj nadmienić, iż obowiązkiem jest tutaj 

zastosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).  

9. Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi – jest jedną  

z podstawowych zasad polityki UE. Zgodnie bowiem z art. 6 Traktatu z Maastricht 

wymagania ochrony środowiska naturalnego muszą być integralną częścią określenia  

i realizacji polityki i działań Wspólnoty, szczególnie w celu popierania zrównoważo-

nego rozwoju.  

10. Zasada uspołecznienia polityki ekologicznej – polega na zapewnieniu możliwości 

udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityki ekologicznej.  

11. Zasada dostępu do informacji „uspołecznienia” lub „partycypacji społecznej” – jest za-

warta w Deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie Środowiska i Rozwoju z 1992 r., według 

której każda jednostka powinna mieć odpowiedni dostęp do informacji o stanie  

i ochronie środowiska. 

                                                           
43 L. Gardjan-Kawa, Nowe prawo ochrony środowiska w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administra-

cji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2003, s. 47-49. 
44 Metodykami referencyjnymi są określone na podstawie ustawy poś metody pomiarów lub badań, które 

mogą obejmować w szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także 

metodyki modelowania rozprzestrzeniania się substancji oraz energii w środowisku. 
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12. Zasada kompleksowości – idea traktowania środowiska jako całości, bowiem właściwa 

jest tylko taka ochrona, która w kompleksowy sposób chroni wszystkie elementy śro-

dowiska. Zatem nie jest dopuszczalna ochrona jednego elementu środowiska kosztem 

pozostałych. Zasada ta jest realizowana poprzez instytucję pozwolenia zintegrowane-

go, ustanowienie standardów jakości środowiska oraz dopuszczenie odstępstw od gra-

nicznych wartości emisji45.  

Należy tutaj zaznaczyć, iż zasady te odnoszą się do prawa polskiego po 2004 r. 

Na zakończenie niniejszych rozważań należałoby wskazać najbardziej rozbudowa-

ny katalog zasad międzynarodowego prawa środowiska sporządzony przez A. Rosen-

cranz’a, który wymienia dwadzieścia zasad. Do nich należą: (1) sic utere tuo ut alienum 

non laedas; (2) zasada pomocniczości; (3) ochrona zróżnicowania kulturowego; (4) prawo 

człowieka do środowiska; (5) wspólne dziedzictwo ludzkości; (6) ocena oddziaływania na 

środowisko; (7) zasada międzypokoleniowej sprawiedliwości; (8) zasada suwerenności 

państw; (9) zasada "zanieczyszczający płaci"; (10) zasada udziału społeczeństwa obywatel-

skiego w zarządzaniu środowiskiem; (11) zasada notyfikacji i konsultacji; (12) zasada rów-

nego dostępu do wymiaru sprawiedliwości; (13) zasada monitoringu, sprawozdawania  

i ujawniania; (14) sustainable development; (15) zasada ostrożności; (16) zasada zrównania 

Północy z Południem; (17) zasada konstytucyjnych gwarancji do zdrowego środowiska; 

(18) zasada wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności; (19) zasada wspólnej troski 

ludzkości oraz (20) zasada wprowadzania w życie na poziomie krajowym norm prawno-

międzynarodowych46. Katalog ten można uznać za rozszerzenie i uzupełnienie wskaza-

nych uprzednio zasad prawa ochrony środowiska, które niewątpliwie wywodzą się od 

zasady zrównoważonego rozwoju i odnoszą się także do zasad gospodarki odpadami.  

Podstawowe założenia ochrony środowiska, w tym też w zakresie gospodarki od-

padami w UE zostały ustanowione w Traktacie o Unii Europejskiej z 1992 r.47 (TWE)  

                                                           
45 Zob. więcej: M. Roliński, Z problematyki zasad ochrony środowiska, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, 

nr 21, s. 145-155. 
46 A. Rosencranz, The Origin and Emergence of International Environmental Norms. “International and 

Comparative Law Review” 2003, nr 26(3), 309-320; zob. także: M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe 
prawo środowiska…op. cit.  
47 Dz.U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864. 
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w tytule XVI Środowisko naturalne. Przepisy art. 130r, odwoływały się bowiem do zasady 

przezorności, zasady wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego oraz stwarzały 

podstawy do prowadzenia współpracy z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodo-

wymi w ochronie środowiska, a także gwarantowały prowadzenie gospodarki odpadami. 

Następnie Traktat z Amsterdamu z 1997 r.48 wprowadził przepisy o umacnianiu spójności  

i ochrony środowiska naturalnego, przy uwzględnieniu zasady stałego rozwoju, zobowią-

zując w ten sposób Wspólnotę do popierania harmonijnego, zrównoważonego i stałego 

rozwoju działalności gospodarczej oraz utrzymanie wysokiego poziomu ochrony i popra-

wy jakości środowiska naturalnego, również w zakresie gospodarki odpadami. Traktat  

z Nicei z 2001 r.49 z kolei doprecyzował treść art. 175 TWE poprzez m.in. uchwalenie 

środków wpływających na zagospodarowanie przestrzenne; zarządzanie ilościowe zaso-

bami wodnymi, dostępność tych zasobów w sposób pośredni lub bezpośredni oraz na 

przeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami. Następnie Traktat  

z Lizbony50 zmienił Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnoty 

Europejskie na Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU)51. Zgodnie z art. 191 

ust. 1 TFU polityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania 

następujących celów: (a) zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 

(b) ochrony zdrowia ludzkiego, (c) ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów 

naturalnych oraz (d) promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzają-

cych do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalne-

go, w szczególności zwalczania zmian klimatu. Cele wynikające z art. 191 TFU można 

traktować jednocześnie jako cele gospodarki odpadami52.  

                                                           
48 Traktat z Amsterdamu podpisany 2.10.1997 r., wszedł w życie 1.05.1999 r. (Dz.U. C 340 z 10.11.1997). 
49 Traktat z Nicei podpisany 26.02.2001 r., wszedł w życie 1.02.2003 r. (Dz.U C 80 z 10.03.2001). 
50 Traktat lizboński podpisany 13.12.2007 r., wszedł wżycie 1.12.2009 r. (Dz.U C 306 z 17.12.2007). 
51 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU) (Dz.U. C 326 z 26.10.2013, 

str. 1-39). Określenia „Wspólnota” i „Wspólnota Europejska” zostały zastąpione wyrazami „Unia” oraz „Unia 

Europejska”. 
52 P. Korzeniowski (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2015, s. 122-123. 
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2.3. Rozwój regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami w 

prawie europejskim 

Problematyka uporządkowania gospodarki odpadami w Unii Europejskiej pod 

względem prawnym została zapoczątkowana na początku lat 70. przez uchwalenie Dyrek-

tywy Rady nr 75/442/EWG z 15 lipca 1975 r.53 w sprawie odpadów. Celem dyrektywy 

było wdrożenie zasady bliskości (the proximity principle) oraz gospodarowania odpadami 

przez regiony, w których one powstały (self-sufficiency). Nakazywały one państwom 

członkowskim zarządzać odpadami we własnym zakresie na swoim terytorium. Konse-

kwencją przyjętych celów było ograniczanie zjawiska niekontrolowanego międzynarodo-

wego przemieszczania się odpadów w ramach Wspólnoty. Przyjęte zasady objęły również 

postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Kolejnym istotnym aktem prawnym regulu-

jącym postępowanie z odpadami była Dyrektywa 78/319/EWG o odpadach niebezpiecz-

nych54 ustanawiająca zasady wspólnotowe w sprawie unieszkodliwiania odpadów niebez-

piecznych, która wraz z Dyrektywą nr 84/631/EWG55, organizującą nadzór i kontrolę 

transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych, ustanowiła podstawy nor-

matywne organizacji gospodarki odpadami. Należy tutaj zaznaczyć, że już wtedy 

uwzględniono takie postępowanie z odpadami, które zapewniało bezpieczeństwo dla 

zdrowia i życia ludzi.  

Kolejnym etapem wdrażania przepisów w celu zapewnienia bezpieczeństwa postę-

powania i przemieszczania odpadów niebezpiecznych było uchwalenie Konwencji bazy-

lejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecz-

nych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., do której Polska przystąpiła 10 stycz-

nia 1992 r.56. Konwencja miała na celu ograniczenie wywozu odpadów z państw wysoko-

rozwiniętych do innych, a także minimalizację wytwarzania wszelkich odpadów. Jako 

odpady zdefiniowano substancje lub przedmioty, które są usuwane lub których usuwanie 

                                                           
53 Dyrektywa Rady nr 75/442/EWG z 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.U. C 32 z 11.2.1975, str. 36). 
54  Dyrektywa Rady nr 78/319/EWG z dnia 20 marca 1978 r. w sprawie odpadów toksycznych i niebezpiecz-

nych (Dz.U. nr L 84 z 31.3.1978, str. 43). 
55 Dyrektywa Rady 84/631/EWG z dnia 6 grudnia 1984 r. w sprawie nadzoru i kontroli transgranicznego 

przesyłania odpadów niebezpiecznych w ramach Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 326 z 13.12.1984, str. 31). 
56 Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, 

sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 19, poz. 88).  
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zamierza się przeprowadzić, albo których usuwanie jest wymagane z mocy przepisów 

prawa krajowego. W Konwencji wyodrębniono dwie kategorie odpadów – odpady nie-

bezpieczne oraz tzw. inne odpady, które są przedmiotem regulacji transgranicznego 

przemieszczania. Odpady niebezpieczne zostały zatem określone jako odpady przemiesz-

czane przez granicę, które: (a) należą do którejkolwiek kategorii zawartej w załączniku I, 

chyba że nie odpowiadają żadnej z charakterystyk zawartych w załączniku III oraz (b) nie 

wymienione w pkt (a), lecz określone lub uznawane za odpady niebezpieczne przez usta-

wodawstwo krajowe strony eksportującej, importującej lub tranzytowej.  

Ponadto według Konwencji bazylejskiej transgraniczne przemieszczanie odpadów 

niebezpiecznych może być tylko dozwolone w trzech przypadkach: (1) państwo eksportu-

jące nie dysponuje możliwościami technicznymi, niezbędnymi urządzeniami lub odpo-

wiednimi składowiskami do usuwania danych odpadów w sposób wydajny i bezpieczny 

dla środowiska, (2) dane odpady są potrzebne jako surowiec dla przemysłowego recyklin-

gu lub odzysku w państwie importującym oraz (3) dane przemieszczanie transgraniczne 

jest zgodne z innymi kryteriami, o których zdecydują poszczególne państwa, pod warun-

kiem, że kryteria te nie będą różnić się od celów Konwencji. Transgraniczne przemiesz-

czanie w każdej sytuacji, jednakże musi być ograniczone do minimum i zgodne z zasadami 

bezpiecznego dla środowiska gospodarowania odpadami niebezpiecznymi57. Następnie 

Dyrektywa nr 84/631/EWG została zastąpiona Dyrektywą nr 91/689/EWG w sprawie od-

padów niebezpiecznych58. Celem niniejszej dyrektywy było zbliżenie ustawodawstw Pań-

stw Członkowskich w sprawie kontrolowanego gospodarowania odpadami niebezpiecz-

nymi (art. 1). 

Bardzo ważnym etapem w tworzeniu regulacji prawnych w zakresie gospodarki 

odpadami było zastąpienie pierwszej dyrektywy odpadowej nr 75/442/EWG przez Dyrek-

tywę nr 91/156/EWG59, która dookreśliła sześć bardzo istotnych zagadnień, tj.: (1) defini-

                                                           
57 J. Ciechanowicz, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warsza-

wa 1999, s. 134-138; Z. Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Wydawnictwo Dom Or-

ganizatora, Toruń 2005, 231-237. 
58 Dyrektywa Rady nr 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 

377 z 31.12.1991, str. 20-27). 
59 Dyrektywa Rady nr 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. zmieniająca dyrektywę 75/442/EWG w sprawie 

odpadów (Dz.U. L 78 z 26.3.1991, str. 32).  
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cję odpadu, (2) postępowanie z odpadami według następującej hierarchii: redukcja po-

wstawania odpadów, ponowne wykorzystanie, recykling, odzysk energii oraz składowa-

nie, (3) zagospodarowanie odpadów bez szkody dla zdrowia ludzi i środowiska, (4) utwo-

rzenie przez państwa członkowskie zintegrowanej sieci zarządzania odpadami przy zasto-

sowaniu BAT oraz samowystarczalność w gospodarowaniu odpadami, (5) właściwe 

ukształtowanie organów publicznych zarządzających odpadami przez państwa członkow-

skie oraz (6) reglamentacja ze strony właściwej władzy publicznej w odniesieniu do 

wszystkich czynności związanych z wywozem i odzyskiem odpadów. Przedmiotowa dy-

rektywa także zawierała listę materiałów, które spełniały kryterium odpadów oraz listę 

czynności kwalifikujących do gospodarowania odpadami.  

Kolejnym istotnym etapem było przyjęcie przez Komisję Europejską w 1996 r. Stra-

tegii w sprawie gospodarowania odpadami, której głównymi założeniami były: (1) 

wzmocnienie preferowanej hierarchii postępowania z odpadami, (2) wprowadzenie zasady 

„zanieczyszczający płaci” do gospodarki odpadami, co oznaczało przeniesienie przynajm-

niej części kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami na wytwórców odpadów 

oraz (3) wprowadzenie innych sposobów postępowania dla różnych rodzajów odpadów. 

Przesłanką takich zmian było przekonanie, że ówczesne metody postępowania z niektó-

rymi rodzajami odpadów znacząco oddziałujących na środowisko zostały uznane za nie-

wystarczające. W wyniku wprowadzenia takich przepisów opracowano w ciągu 10 lat 

dyrektywy regulujące postępowanie z odpadami opakowaniowymi, odpadami elektro-

nicznymi i zużytym sprzętem elektronicznym oraz z pojazdami wycofanymi z eksploata-

cji.  

Następnie w celu określenia dopuszczalnych standardów postępowania z różnymi 

odpadami uchwalono Dyrektywę nr 99/31/WE60 dotyczącą składowania odpadów oraz 

Dyrektywę nr 2000/76/WE61 odnoszącą się do ich spalania, w której określono poziomy 

substancji emitowanych do powietrza oraz do wód gruntowych. Uzupełnieniem tych re-

gulacji była uchwalona 24 września 1996 r. Dyrektywa Rady nr 96/61/WE w sprawie zin-

                                                           
60 Dyrektywa Rady nr 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. U. L182 z. 

16.7.1999, str. 1). 
61 Dyrektywa Rady nr 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz.U. L 332 z 

8.12.2000, str. 91-111). 
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tegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń (IPPC)62, której celem 

było dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości poprzez 

zintegrowane podejście do zapobiegania i ograniczenia zanieczyszczeń. Przepisy niniejszej 

dyrektywy wskazywały środki mające na celu zapobieganie, a w przypadku braku takiej 

możliwości, zmniejszenie emisji do powietrza, środowiska wodnego i gleby, łącznie ze 

środkami dotyczącymi odpadów dla działalności przemysłowej.  

Ważnym dokumentem określającym postępowanie z odpadami była Rezolucja Ra-

dy z 24 lutego 1997 r. w sprawie strategii Wspólnoty w gospodarowaniu odpadami63. Stra-

tegia owa podtrzymywała już wcześniej przyjęte podstawowe założenia postępowania  

z odpadami, tj.: (a) zapobieganie powstawaniu odpadów w celu minimalizacji ilości po-

wstających odpadów i preferencje dla ich dalszego wykorzystywania oraz (b) traktowanie 

usuwania – unieszkodliwiania odpadów jako ostateczność, która powinna być zastosowa-

na tylko wówczas, gdy żaden inny sposób postępowania z odpadami nie jest już możliwy. 

Ponadto postępowanie z odpadami powinno dążyć do osiągnięcia wysokiego poziomu 

ochrony środowiska, uwzględniając jednak rachunek kosztów i potencjalnych korzyści 

oraz potrzeby związane z funkcjonowaniem wspólnego rynku. Strategia nakazywała także 

doprecyzowanie przepisów w tym zakresie przy szczególnym uwzględnieniu zasady „za-

nieczyszczający płaci”, która nie powinna się odnosić jedynie do producentów, ale powin-

na także obejmować wszystkich beneficjentów danego produktu przekształcanego w od-

pad64.  

W systemie aktów normatywnych UE kolejnym istotnym etapem było uchwalenie 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii nr 2006/23/WE z 5 kwietnia 2006 r. w 

sprawie odpadów65, która wyznaczyła podstawowe wymagania dotyczące gospodarowania 

odpadami we Wspólnocie, rozumianego jako zbieranie, transport, odzyskiwanie i usuwa-

nie odpadów, a także nadzór nad tymi działaniami i miejscami usuwania odpadów. Głów-

                                                           
62 Dyrektywa Rady nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanie-

czyszczeniom i ich kontrol (Dz.U. nr L 257 z 10.10.1996, str. 26).  
63 Dz. Urz. C 076 z 11.03.1997, str. 1-4. 
64 M. Górski, Zasady postępowania z odpadami komunalnymi w świetle prawa, http://www.pzits-

cedeko.com. pl/referaty/Marek_Gorski.pdf (dostęp: 3.02.2018). 
65 Dz.U. L 114 z 27.04.2006, str. 9.  
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nym założeniem niniejszej dyrektywy było stworzenie podstawowych zasad prowadzenia 

tego rodzaju działań, precyzowanych następnie i rozwijanych, w miarę potrzeby, w in-

nych aktach, w szczególności w odniesieniu do różnych kategorii odpadów66.  

Kolejnym etapem legislacyjnym w UE uporządkowującym gospodarkę odpadami 

był Szósty program działań na rzecz ochrony środowiska na lata 2002-2012, szczególnie 

dwie strategie tematyczne. Pierwsza dotyczyła zintegrowanego postrzegania materiałów, 

źródeł i gospodarowania odpadami, a druga zapobiegania i recyklingu odpadów przyjęta 

21 grudnia 2005 r. przez UE. Strategia ta była oparta na dwóch założeniach związanych z 

gospodarowaniem odpadami: (1) powiązanie polityki odpadowej z polityką wykorzystania 

materiałów do produkcji dóbr oraz (2) problemem odpadów jest nie tyle brak dostępności 

materiałów, lecz oddziaływanie na środowisko spowodowane ich używaniem. W rezulta-

cie przedmiotowa strategia zakładała zbudowanie trójkąta, którego boki stanowiły odpo-

wiednio: materiał-produkt-odpad, przez co perspektywa postrzegania odpadów uległa 

rozszerzeniu na etap przed powstaniem odpadu oraz objęła etap postępowania z odpadem, 

tworząc razem zamknięty, powtarzający się cykl życia odpadów. Celem długotermino-

wym było wdrażanie idei społeczeństwa powszechnie stosującego recykling, który przy-

czynia się do unikania wytwarzania odpadów67.  

W genezie regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami można dostrzec za-

tem ich rozwój powiązany z zapewnieniem bezpieczeństwa dla środowiska i człowieka, 

poprzez wprowadzenie przepisów w zakresie definicji, zasad, hierarchii postępowania  

z odpadami oraz norm emisyjnych obowiązujących dla instalacji przeprowadzających ich 

unieszkodliwiania, a także szczególnych zasad postępowania z odpadami niebezpieczny-

mi. 

                                                           
66 M. Górski, Zasady postępowania z odpadami komunalnymi…, op. cit.  
67 Z. Bukowski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, seria: skrypty Becka, Warszawa 2007, s. 123-

125; zob. także: A. Kosieradzka-Federczyk, Priorytety Unii Europejskiej w gospodarowaniu odpadami. „Ze-

szyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i 

Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania” 2013, nr 1, s. 47-63.  
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2.4. Zasady gospodarki odpadami w UE – obecny stan prawny  

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady gospodarki odpadami w UE 

jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w 

sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy68, która obliguje państwa człon-

kowskie do wprowadzenia do prawa krajowego jej przepisów poprzez podjęcie wszelkich 

niezbędnych środków do zapewnienia pełnego osiągnięcia skutku dyrektywy zgodnie z jej 

celem nie później niż do 12 grudnia 2010 r.69 Do najważniejszych celów niniejszej dyrek-

tywy należą: (a) doprecyzowanie pojęć, tj.: odpad, odzysk i unieszkodliwianie; (b) 

wzmocnienie środków koniecznych do przeciwdziałania powstawaniu odpadów; (c) 

wprowadzenie podejścia uwzględniającego cały cykl życia produktów i materiałów, a nie 

tylko fazę odpadu; (d) zmniejszenie oddziaływania na środowisko związane z wytwarza-

niem i gospodarowaniem odpadów; (e) wzrost wartości ekonomicznej odpadów; (f) zachę-

canie do poddawania odpadów odzyskowi oraz wykorzystywania odzyskanych materia-

łów w celu ochrony zasobów naturalnych oraz (g) uściślenie zasad sprawozdawczości i 

ewidencji70. Jednakże główną ideą Dyrektywy jest stworzenie „społeczeństwa recyklingu”.  

W dyrektywie z 2008 r. zdefiniowano podstawowe pojęcia związane  

z gospodarowaniem odpadami. W myśl art. 3 pkt 1 odpadem jest każda substancja lub 

przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia 

został zobowiązany. Nie mniej jednak dyrektywa rozbudowała wyłączenia przypadków,  

w których nie stosuje się jej przepisów, tj. niezanieczyszczona gleba i inny materiał wy-

stępujący w stanie 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 (art. 2 ust. 1 lit. c). Wprowadzono także definicję 

bioodpadów jako odpady ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów, parków, odpady 

spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego ży-

wienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożyw-

                                                           
68 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 

oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L L312/3 z 22.11.2008, str. 3-30). 
69 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 125. 
70 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami. „Przegląd Komunal-

ny. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” 2013, nr 1(104), s. 47-66. 
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czego (art. 3 pkt 4). W Dyrektywie doprecyzowano także rozróżnienie między pojęciami 

„wstępnego magazynowania odpadów poprzedzającego ich zbieranie”, „zbierania odpa-

dów” i „magazynowania odpadów poprzedzającego ich przetwarzanie”. Przesłanką takiego 

rozróżnienia było założenie, że podmioty wytwarzające odpady w trakcie swojej działal-

ności nie powinny być uznawane za uczestniczące w gospodarowaniu odpadami i podle-

gają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na magazynowanie własnych odpadów poprze-

dzające ich zbieranie71.  

W Dyrektywie nr 2008/98/WE uwzględniono także wiele przepisów ułatwiających 

odróżnienie „odpadów” od „produktów ubocznych” (art. 5) oraz wskazano kryteria uzna-

nia tego, że odpad przestał być „odpadem”. Wprowadzono także nowe definicje podmio-

tów uczestniczących w procesie gospodarowania odpadami - dealera i brokera. Dealerem 

jest bowiem podmiot występujący w roli zleceniodawcy w transakcji zakupu, a następnie 

sprzedaży odpadów (art. 3 pkt 7), natomiast brokerem podmiot organizujący odzysk lub 

unieszkodliwianie odpadów w imieniu innych stron (art. 3 pkt 8). Konsekwencją wpro-

wadzenia tych pojęć było uwzględnienie specyficznej sytuacji obu grup podmiotów, które 

nie zawsze muszą mieć bezpośrednio do czynienia z odpadami czyli nie są klasycznymi 

„posiadaczami odpadów”, a jednak prowadzą działania w zakresie gospodarowania odpa-

dami i podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na gospodarowanie z możliwością 

zastąpienia takiej decyzji wpisem do rejestru72. 

W dyrektywie odpadowej zdefiniowano i uzupełniono także wiele pojęć z zakresu 

gospodarowania odpadami, tj. zapobiegania jako środków zastosowanych zanim dana sub-

stancja, materiał lub produkt staną się odpadami, które zmniejszają: (a) ilość odpadów,  

w tym również przez ponowne użycie produktów lub wydłużenie okresu żywotności pro-

duktów; (b) niekorzystne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdro-

wie ludzkie; lub (c) zawartość substancji szkodliwych w materiałach i produktach (art. 3 

pkt 12). Pojęcie to dotyczy producenta produktu, czyli każdej osoby fizycznej lub prawnej, 

która zawodowo opracowuje, wytwarza, przetwarza, obrabia, sprzedaje lub wwozi pro-

                                                           
71 M. Górski, Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska wg. stanu prawnego na koniec 
stycznia 2009 r., Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2009, s. 33. 
72 Ibidem. s. 35. 
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dukty, a także jest elementem zasady rozszerzonej odpowiedzialności za produkt. Ponadto 

zmieniono definicję pojęcia odzysku na jakikolwiek proces, którego głównym celem  

i efektem ma być spowodowanie, aby odpady służyły pożytecznemu zastosowaniu (art. 3 

pkt 15).  

Następnie w dyrektywie z 2008 r. zdefiniowano pojęcia recyklingu oraz formuły 

odzysku polegające na przygotowaniu do ponownego użycia, co oznacza, że jeżeli wyko-

rzystanie danego przedmiotu do celów ponownego użycia jest możliwe bez uprzedniego 

przygotowania go do tego, to przedmiot taki nie staje się odpadem. Doprecyzowano także 

pojęcie przetwarzania odpadów obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania,  

w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Odzysk lub unieszko-

dliwianie nie muszą bowiem być realizowane wobec odpadów bezpośrednio, ale mogą być 

to niezbędne działania do tego przygotowujące, jednak te wstępne działania mają być 

kwalifikowane tak, jak proces główny, czyli przetwarzanie odpadów celem poddania ich 

odzyskowi i ma być od strony prawnej traktowane jak odzysk. Zmodyfikowano również 

pojęcie unieszkodliwiania odpadów, czego konsekwencją jest fakt, iż przede wszystkim 

liczy się pierwotny cel procesu, jeżeli nie jest związany z wykorzystaniem odpadu to ma-

my do czynienia z unieszkodliwianiem73.  

Koncepcja „społeczeństwa recyklingu” będącą główną ideą dyrektywy odpadowej 

jest oparta na pewnych teoriach, które dotyczą realizacji celi w postępowaniu z odpadami 

oraz działaniach umożliwiających realizację szeroko rozumianego recyklingu w gospoda-

rowaniu odpadami. Koncepcję społeczeństwa recyklingu można rozpatrywać jako jeden z 

elementów filozofii społecznej, który uwzględnia uwarunkowania środowiskowe wzrostu 

gospodarczego, ale także jego ograniczenia74. „Społeczeństwo recyklingu” jest także pewną 

wartością polityczną realizowaną przez władze publiczne w polityce w ramach prawa 

ochrony środowiska, a w szczególności w przepisach dotyczących gospodarki odpadami75. 

Realizacja wyznaczonych celów kierunkowych koncepcji tej idei polega przede wszystkim 

                                                           
73 Ibidem, s. 34-36. 
74 K. Opałek, Filozofia prawa a filozofia społeczna, (w:) Problemy teorii i filozofii prawa, H. Groszyk, J. Ma-

larczyk, A. Pieniążek, W. Skrzydło, W. Śladkowski (red.), Lublin 1985, s. 195. 
75 I. Macek, Polityka ochrony środowiska w społeczeństwie nowoczesnym. „Ochrona Środowiska. Prawo i 

Polityka” 2011, nr 1, s. 20.  
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na zapewnieniu segregacji odpadów „u źródła” oraz zbieraniu i recyklingu priorytetowych 

strumieni odpadów76. W tym celu przemodelowano hierarchię postępowania z odpadami, 

która ma służyć wskazaniu kolejności priorytetów w polityce i przepisach dotyczących 

zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania nimi. Hierarchia obejmuje za-

tem następujące działania: zapobieganie, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, 

inne metody odzysku, np. odzysk energii oraz unieszkodliwianie. Przedmiotowa hierar-

chia wyznacza zatem kolejność działań priorytetowych w zakresie zastosowania najlep-

szego kompleksowego rozwiązania dla środowiska w prawodawstwie i polityce gospodarki 

odpadami. Odstępstwo od tych zasad może być tylko dopuszczalne w przypadku określo-

nych strumieni odpadów, pod warunkiem, jednak, że zostanie to uzasadnione, np. bra-

kiem możliwości technicznych, nieopłacalnością ekonomiczną i zachowaniem zasad 

ochrony77. Schemat ten jest podstawową wytyczną dla państw członkowskich przy kon-

strułowaniu systemów gospodarowania odpadami, w których powinno się popierać stoso-

wanie odpadów posegregowanych w wyniku recyklingu, a procesy składowania lub spa-

lania takich odpadów, powinny być traktowane jako ostateczność78. 

Gospodarowanie odpadami według dyrektywy odpadowej z 2008 r. powinno być 

realizowane przy zastosowaniu następujących zasad: (1) zasada ochrony zdrowia i życia 

ludzi oraz przestrzegania wymagań ochrony środowiska, (2) zasada przestrzegania hierar-

chii sposobów postępowania z odpadami, (3) zasada bliskości i samowystarczalności, (4) 

zasada „zanieczyszczający płaci” połączona z zasadą rozszerzonej odpowiedzialności pro-

ducenta oraz (5) zasada odpowiedzialności posiadacza za zgodne z prawem zagospodaro-

wanie odpadów79. Zgodnie z art. 13 niniejszej dyrektywy ochrona zdrowia ludzkiego  

i środowiska polega na stosowaniu przez państwa członkowskie niezbędnych środków  

w celu zapewnienia, aby gospodarowanie odpadami było prowadzone bez narażania 

                                                           
76 M. Duczmal, Nowa dyrektywa ramowa w sprawie odpadów 2008/98/WE. „Ochrona i Środowisko” 2008, 

nr 6, s. 28-37. 
77 Zob. więcej: P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 135-136; M. Jabłoński, 
Administracyjne podstawy kompetencji Unii Europejskiej i państw członkowskich w zakresie problematyki 
odpadów. W stronę spójnej polityki w gospodarce odpadami. „Ochrona i Środowisko” 2011, nr 6, s. 24-33.  
78 Zob. więcej: M. Jabłoński, op. cit., s. 28.  
79 M. Górski, Nowe regulacje prawne dotyczące postępowania z odpadami, w tym odpadami komunalnymi, 
Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, Mate-

riały szkoleniowe, Abrys, Poznań 2013, s. 13. 
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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. Gospodarowanie odpadami powinno być także prowadzone 

przy przestrzeganiu już uprzednio opisanej hierarchii postępowania z odpadami.  

Zasada samowystarczalności i bliskości określona w art. 16 niniejszej dyrektywy 

polega zaś na stosowaniu właściwych środków, jeśli jest to konieczne lub pożądane,  

w celu ustanowienia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji do unieszkodliwiania 

odpadów i instalacji do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospo-

darstw domowych przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik. Sieć taka również 

powinna umożliwiać unieszkodliwiane odpadów lub odzysk odpadów w jednej z najbliżej 

położonych odpowiednich instalacji, za pomocą najodpowiedniejszych metod i technolo-

gii, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia publiczne-

go.  

Z kolei zasada „zanieczyszczający płaci” wskazana w pkt 26 preambuły do Dyrek-

tywy jest uznawana za wiodącą zasadę na szczeblu europejskim i międzynarodowym,  

i oznacza, że wytwórca i posiadacz odpadów powinni gospodarować odpadami w sposób, 

który gwarantuje wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, przy jednocze-

snym ponoszeniu kosztów swojej działalności. Natomiast zgodnie z art. 15 Dyrektywy 

zasada odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami polega na stosowaniu niezbęd-

nych środków w celu zapewnienia, by każdy pierwotny wytwórca odpadów lub inny po-

siadacz odpadów dokonywał przetwarzania odpadów samodzielnie lub zlecał przetwarza-

nie dealerowi, zakładowi lub przedsiębiorstwu wykonującemu czynności przetwarzania 

odpadów lub zlecił zorganizowanie przetwarzania prywatnemu lub publicznemu podmio-

towi zajmującemu się zbieraniem odpadów.  

W przypadku, gdy odpady są przemieszczane w celu ich wstępnego przetworzenia 

od pierwotnego wytwórcy lub posiadacza do jednej z osób fizycznych lub prawnych, co 

do zasady nie następuje zwolnienie z odpowiedzialności za przeprowadzenie ostatecznego 

procesu odzysku lub unieszkodliwienia. Zatem w celu właściwego zagospodarowania od-
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padów państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić zintegrowaną i wystarczającą 

sieć instalacji do odzysku bądź unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych 

zebranych z gospodarstw domowych, uwzględniającą przypadki, w których zbieranie ta-

kie obejmuje także odpady od innych wytwórców. Instalacje do przetwarzania odpadów 

powinny natomiast działać przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik. Sieć takich 

instalacji powinna umożliwiać odzysk bądź unieszkodliwianie w jednej z najbliżej położo-

nych odpowiednich instalacji, spełniających wskazane wymagania odnośnie stosowanych 

metod i technologii80.  

 Istotnym zagadnieniem w odniesieniu do gospodarki odpadami uregulowanym 

przez dyrektywę odpadową jest określenie poziomów odzysku odpadów. W tym zakresie 

do 2020 r. ponowne wykorzystanie i recykling papieru, metalu, plastiku, szkła powinno 

osiągnąć 50% wagi zebranych (z gospodarstw domowych) odpadów tego rodzaju, a odzysk 

i recykling odpadów budowlanych powinny zostać zwiększone do minimum 70% wagi 

zebranych odpadów tego rodzaju. W odniesieniu do odpadów ulegających biodegradacji - 

do 2006 r. (w Polsce do 2010 r.), odpady komunalne tego rodzaju kierowane na składowi-

ska muszą zostać zredukowane do 75% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegają-

cych biodegradacji wytworzonych w 1995 r., a do 2009 r. (w Polsce do 2013 r.) do 50% 

całkowitej masy komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 

r. lub w ostatnim roku przed 1995 r., natomiast do 2016 r. (w Polsce do 2020 r.) muszą 

zostać zredukowane do 35% całkowitej masy komunalnych odpadów ulegających biode-

gradacji wytworzonych w 1995 r. Ponadto w odniesieniu do takich odpadów Dyrektywa 

wymaga od krajów członkowskich: (a) selektywnego zbierania, a następnie poddawania 

ich kompostowaniu, (b) przetwarzania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz (c) za-

pewnienia, aby produkty wytworzone z tych odpadów były bezpieczne dla środowiska81.  

W zakresie gospodarki odpadami poza Dyrektywą nr 2008/98/WE obowiązuje wie-

le innych aktów prawnych, do których należą: 

                                                           
80 Ibidem, s. 38. 
81 Zob. więcej: A. Ciechelska, Z. Szkop, Instrumenty ekonomiczne w gospodarce odpadami komunalnymi na 
przykładzie uprawnień zbywalnych do składowania odpadów biodegradowalnych w Anglii. „Prace Nauko-

we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 318, s. 126-136.  
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1. Dyrektywa Rady nr 86/278/EWG z 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,  

w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnic-

twie82 – celem jest uregulowanie wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie, aby  

zapobiec szkodliwemu oddziaływaniu na glebę, roślinność, zwierzęta i ludzi. Dyrek-

tywa określa limity stężeń niektórych substancji w tych osadach, a także wprowadza 

zakaz stosowania ich w niektórych przypadkach i reguluje kwestie przetwarzanie osa-

dów ściekowych. 

2. Dyrektywa Rady nr 78/176/EWG z 27 luty 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących  

z przemysłu wykorzystującego dwutlenek tytanu, zmieniona Dyrektywą Rady nr 

83/29/EWG83 – celem jest zapobieganie, stopniowe zmniejszanie i ostateczne wyelimi-

nowanie zanieczyszczeń z odpadów z przemysłu wykorzystującego dwutlenek tytanu. 

3. Dyrektywa Rady nr 91/689/EWG z 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebez-

piecznych zmieniona Dyrektywą Rady nr 94/31/WE84 – celem jest harmonizacja usta-

wodawstwa państw członkowskich w sprawie kontrolowanego gospodarowania odpa-

dami niebezpiecznymi i wspólne procedury w celu kontroli i poprawy warunków za-

rządzania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Dyrektywa określa i precyzuje defi-

nicję odpadów niebezpiecznych, przewiduje środki mające na celu zapewnienie, aby 

unieszkodliwianie i odzysk takich odpadów były kontrolowane w możliwie najpełniej-

szy sposób, jaki jest możliwy. Odpady muszą być odpowiednio opakowane i oznako-

wane w trakcie zbierania, transportu lub procesu przejściowego ich składowania. Każ-

de miejsce unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych musi być licencjonowane  

i zarejestrowane, a rejestracja i identyfikacja odpadów musi być realizowana przy za-

stosowaniu najlepszych dostępnych technik BAT. Należy unikać mieszania odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Nielegalnie transportowane 

odpady niebezpieczne w krajach członkowskich lub bez wypełnienia wszystkich for-

malności muszą być z powrotem przyjęte przez to państwo na swoje terytorium  

i unieszkodliwione w inny sposób. Dyrektywa wprowadza w ten sposób zakazy lub 

                                                           
82 Dz.Urz. L 181 z 4.07.1986, str. 6. 
83 Dz.Urz. L 32 z 3.02.1983, str. 19. 
84 Dz.Urz. L 168 z 2.07.1994, str. 32. 
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ograniczenia w międzynarodowym transporcie odpadów niebezpiecznych poza grani-

ce Wspólnoty. Odpady niebezpieczne zostały sklasyfikowane według ich potencjalne-

go zagrożenia dla środowiska na listy (czerwona, zielona i żółta). 

4. Dyrektywa Rady nr 94/62/WE z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych zmieniona Dyrektywami nr 2004/12/WE i nr 2005/20/WE85 – celem 

jest zharmonizowanie różnych krajowych przepisów dotyczących zarządzania opako-

waniami i pakowania, aby zapobiegać i ograniczać skutki ich wpływu na środowisko,  

a także zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcia przeszkód  

w handlu oraz ograniczeń dla funkcjonowania konkurencji. Dyrektywa dotyczy 

wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek Wspólnoty i wszystkich odpadów 

opakowaniowych, niezależnie, czy mają zastosowanie lub powstają w wyniku działal-

ności przemysłu, handlu, biur, sklepów, punktów serwisowych, gospodarstw domo-

wych lub na innym poziomie, a także niezależnie od zastosowanego surowca. Dyrek-

tywa ustanawia także kryteria pojęcia „opakowanie”. Według dyrektywy gospodaro-

wanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi powinno obejmować: (a) w pierw-

szym rzędzie zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych; (b) cykl życia 

(LCA) zgodny z hierarchię między wielokrotnym użytkiem, recyklingiem i odzyskiem 

opakowań; (c) odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, dla których państwa 

członkowskie mają obowiązek wprowadzić system zwrotu i/lub zbiórki zużytych opa-

kowań w celu osiągnięcia konkretnych celów dla odzysku i recyklingu opakowań; (d) 

zharmonizowane bazy danych w celu monitorowania wdrażania celów zawartych  

w dyrektywie; (e) zasadnicze wymagania w odniesieniu do składu oraz ponownego 

użycia i odzysku (w tym recyklingu) opakowań, a zwłaszcza obecności w opakowa-

niach szkodliwych metali i innych substancji mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko, które powinno być ograniczone. 

5. Dyrektywa Rady nr 96/59/WE z 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania po-

lichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)86 – ustanawia zasady 

kontrolowanego unieszkodliwiania PCB, dekontaminacji lub unieszkodliwiania urzą-

                                                           
85 Dz.Urz. L 47 z 18.2.2004, Dz.U. L 70 z 16.03.2005. 
86Dz.Urz. L 243 z 24.09.1996, str. 31 ze zm.  
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dzeń zawierających PCB i/lub unieszkodliwiania zużytych PCB w celu ich całkowite-

go zlikwidowania. Do głównych postanowień Dyrektywy należą: (a) wprowadzenie 

zakazu oddzielania PCB od innych substancji w celu ponownego użycia PCB; (b) 

wprowadzenie wymogu obowiązkowej inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB; 

(c) zapewnienie dekontaminacji/unieszkodliwiania odpowiednich urządzeń zawierają-

cych PCB; (d) wprowadzenie zakazu spalania PCB i pozbywania się odpadów PCB  

w morzu; (e) zastosowanie szczególnych metod unieszkodliwiania odpadów zawierają-

cych PCB/PCT, w tym biologiczne uzdatnianie, fizyczno-chemiczne uzdatnianie, spa-

lanie i składowanie. 

6. Dyrektywa Rady nr 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpa-

dów87 – celem jest zapobieganie lub zmniejszanie, jeśli jest to możliwe, negatywnego 

wpływu na środowisko odpadów ze składowisk, poprzez wprowadzenie rygorystycz-

nych wymagań technicznych w zakresie składowisk odpadów. Dyrektywa definiuje 

różne kategorie odpadów, tj.: odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady inne 

niż niebezpieczne i odpady obojętne, a także dozwolone rodzaje odpadów i emisji. Do 

głównych postanowień Dyrektywy należą: (a) ustanowienie standardowych procedur 

przyjmowania odpadów i standardów technicznych w celu zapewnienia bezpiecznego 

składowania odpadów różnego rodzaju; (b) promowanie przetwarzania odpadów przed 

składowaniem w celu wykorzystania wszelkich możliwości prowadzących do redukcji 

odpadów, zmniejszenie toksyczności, niebezpieczeństwa i objętości materiału, który 

zostanie zdeponowany; (c) wprowadzenie zakazu mieszania odpadów komunalnych 

lub odpadów niebezpiecznych z odpadami obojętnymi; (d) promowanie potrzeby sto-

sowania systemu identyfikacji i rejestrowania informacji w zakresie odpadów przezna-

czonych do składowania; (e) wyłączenie niektórych odpadów ze składowania; (f) 

wprowadzenie harmonogramu w celu zmniejszenia ilości substancji organicznych de-

ponowanych na składowiskach oraz wyłączenie takich odpadów ze składowania  

w perspektywie długoterminowej; (g) wprowadzenie procedury monitorowania i reje-

strowania składowanych odpadów; (h) wprowadzenie wymogu pewnych standardów 

                                                           
87 Dz.Urz.WE L 182 z 16.07.1999, str. 1-19. 
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w zakresie monitorowania operacji i pomiaru oraz kontroli parametrów; (i) wprowa-

dzenie wymogu przebudowy lub zamknięcia po upływie pewnego czasu składowisk 

odpadów, które nie spełniają określonych norm. 

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r.  

w sprawie spalania odpadów88 – celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu lub w miarę 

możliwości ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby spowodowanego 

przez spalanie lub współspalanie odpadów, a także jako potencjalne ryzyko dla zdro-

wia ludzkiego. Dyrektywa określa specyficzne cechy i warunki, jakie muszą spełniać 

spalarnie/współspalarnie odpadów. Do głównych postanowień należą: (a) promowanie 

zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia; (b) wprowadzenie wymogu uzyskania 

pozwolenia do eksploatacji spalarni i współspalarni; (c) wprowadzenie wymogu cał-

kowitego spalenia/dopalenia odpadów; (d) określenie wartości granicznych dla emisji 

do atmosfery, zarówno dla instalacji do spalania, jak i współspalania; (e) wprowadzenie 

limitów dla odpowiednich emisji, które mają być monitorowane oraz możliwości awa-

ryjnego wyłączenia.  

8. Dyrektywa Rady nr 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zmieniona Dyrektywą nr 2003/108/WE89 – 

celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektroniczne-

go przy propagowaniu ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku ta-

kich odpadów, aby zmniejszyć ich składowanie. Działania te mają również na celu po-

prawę stanu środowiska poprzez zaangażowanie wszystkich podmiotów w cykl życia 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa określa definicje odpadów 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzących z gospodarstw domowych. Do 

głównych postanowień Dyrektywy należą: (a) wspieranie projektowania i produkcji 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych, uwzględniające ułatwienia dla demontażu  

i odzysku, a zwłaszcza ponownego użycia i recyklingu, części składowych i materia-

łów; (b) ograniczenie stosowania niektórych składników i substancji w produkcji 

sprzętu elektronicznego; (c) wprowadzenie odpowiednich środków w celu zminimali-

                                                           
88 Dz.Urz. L 332 z 28.12.2000, str. 91-111. 
89 Dz.Urz. L 345 z 31.12.2003. 
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zowania ilości usuwanych WEEE jako zmieszanych odpadów komunalnych, a mate-

riały z selektywnej zbiórki WEEE powinny być przyjmowane do punktu utylizacji,  

w którym prywatny użytkownik może oddać swoje WEEE bezpłatnie; (d) ustanowie-

nie odpowiedzialności producenta, przynajmniej za finansowanie zbiórki, przetwarza-

nie, odzysk i przyjazne dla środowiska usuwanie WEEE pochodzących z gospodarstw 

domowych, składowanych w punktach zbiórki; (e) wprowadzenie wysokiego obo-

wiązkowego poziomu zbiórki, aby pomóc w stworzeniu skutecznego systemu zbiórki; 

(f) wymagania szczególnego traktowania dla WEEE oraz stworzenie infrastruktury do 

utylizacji WEEE przy zastosowaniu najlepszych dostępnych metod przetwarzania, od-

zysku i recyklingu; (g) zobligowanie producentów do dostarczenia informacji na temat 

ponownego wykorzystania i możliwości utylizacji dla każdego nowego typu sprzętu 

elektronicznego wprowadzonego na rynek; (h) ustanowienie infrastruktury kontroli  

i nadzoru; (i) sporządzanie rejestru producentów oraz gromadzenie informacji, w tym 

uzasadnione oszacowania, w skali rocznej w sprawie ilości i kategorii urządzeń elek-

trycznych i elektronicznych wprowadzonych do obrotu, zebranych na wszystkie spo-

soby, ponownie użytych, poddanych recyklingowi i odzyskanych na terytoriach pań-

stw członkowskich, oraz wywozu zebranych odpadów, według ich wagi lub, jeśli nie 

jest to możliwe, według ilości. 

9. Dyrektywa Rady nr 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii  

i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca Dyrektywę nr 

91/157/EWG90 – celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu baterii i akumu-

latorów oraz odpadów baterii i akumulatorów na środowisko. Przepisy Dyrektywy 

mają zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów, niezależnie od ich 

kształtu, pojemności, masy, składu materiału lub sposobu użycia. Do głównych posta-

nowień Dyrektywy należą: (a) zasady dotyczące wprowadzania do obrotu baterii  

i akumulatorów, a w szczególności zakaz wprowadzania do obrotu baterii i akumulato-

rów zawierających substancje niebezpieczne, tj. kadm i rtęć; (b) określenie zasad gro-

madzenia, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumula-

                                                           
90 Dz.Urz. L 266 z 26.9.2006, str. 1-14. 
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torów w celu uzupełnienia odpowiednich przepisów prawnych Wspólnoty w zakresie 

odpadów oraz promowania wysokiego poziomu zbierania i recyklingu zużytych baterii 

i akumulatorów; (c) wymagania od wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl 

życia baterii i akumulatorów, np. producentów, dystrybutorów i użytkowników koń-

cowych, a zwłaszcza podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przetwarzanie i re-

cykling zużytych baterii i akumulatorów, co ma na celu ograniczenie negatywnego 

oddziaływania na środowisko; (d) wprowadzenie zakazu przekazywania przemysło-

wych i motoryzacyjnych baterii i akumulatorów na składowiska odpadów lub do spa-

larni; (e) ustanowienie programów odbioru pozwalających na zapewnienie wysokiego 

poziomu zbiórki, co oznacza stworzenie systemów zbierania odpadów, tak aby użyt-

kownicy końcowi mogli pozbywać się zużytych przenośnych baterii i akumulatorów 

bez ponoszenia opłat; (f) wyznaczenie minimalnych celów zbiórki i recyklingu; (g) 

stworzenie systemów przetwarzania i recyklingu, które powinny wykorzystywać naj-

lepsze dostępne techniki, przy założeniu, że recykling nie powinien obejmować odzy-

sku energii; (h) wprowadzenie ustaleń dotyczących systemu etykietowania; (i) wpro-

wadzenie wymagań odpowiedzialności producenta, w tym celu wszyscy producenci 

powinni być zarejestrowani oraz ponosić koszty zbiórki, przetwarzania i recyklingu 

wszystkich zebranych baterii i akumulatorów. 

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r.  

w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola)91 – ustanawia zasady dotyczące zintegrowanego zapobiegania zanieczyszcze-

niom powstającym w wyniku działalności przemysłowej oraz zasady dotyczące kon-

troli tych zanieczyszczeń. Z zakresu odpadów Dyrektywa definiuje zmieszane odpady 

komunalne, spalarnie i współspalarnie odpadów, a także wprowadza obowiązek uzy-

skania pozwolenia. Dyrektywa nakazuje podjęcie środków niezbędnych do zapewnie-

nia, aby żadna instalacja i obiekt energetycznego spalania, spalarnia odpadów ani 

współspalania odpadów nie były eksploatowane bez pozwolenia.  

                                                           
91 Dz.Urz. L 334 z 17.12.2010, str. 17-119. 
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11. Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 

2002 r. w sprawie statystyk odpadów92 – celem jest ustanowienie ram dla tworzenia 

statystyki Wspólnoty w zakresie wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Zadaniem państw członkowskich jest utworzenie statystyki w zakresie wytwarzania, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem odpadów radioaktywnych, któ-

re są objęte innymi przepisami prawnymi. Statystyki obejmują następujące dziedziny: 

(a) wytwarzanie odpadów, (b) odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz (c) przywóz  

i wywóz odpadów, dla których nie gromadzi się danych zgodnie z rozporządzeniem 

Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyła-

nia odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar. 

12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 166/2006 z 18 stycznia 

2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanie-

czyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE93 – ustanawia zinte-

growany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (euro-

pejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych i określa za-

sady jego funkcjonowania w celu wdrożenia Protokołu EKG ONZ w sprawie rejestrów 

uwalniania i transferu zanieczyszczeń oraz ułatwienia udziału społeczeństwa w proce-

sie podejmowania decyzji dotyczących środowiska, jak również przyczyniania się do 

zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska i zmniejszania tego zanieczyszczenia. Euro-

pejski PRTR zawiera informacje dotyczące: (a) uwolnień zanieczyszczeń, które muszą 

być zgłaszane przez operatorów zakładów prowadzących pewne rodzaje działalności; 

(b) transferów poza miejsce powstania odpadów oraz zanieczyszczeń w ściekach, które 

muszą być zgłaszane przez operatorów zakładów oraz (c) uwolnień zanieczyszczeń ze 

źródeł rozproszonych.  

13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/2006 z 14 czerwca 

2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów94 – głównym celem jest stworzenie sys-

temu nadzoru i kontroli nad wszystkimi etapami przemieszczania odpadów. Prze-

                                                           
92 Dz.Urz. L 332 z 9.12.2002, str. 257 ze zm. 
93 Dz.Urz. L 33 z 4.02.2006, str. 1-17. 
94 Dz.Urz. L 190, 12.07.2006, str. 1-98. 
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mieszczanie odpadów niebezpiecznych powinno być ograniczone do minimum zgod-

nego z bezpieczeństwem dla środowiska i skutecznym zarządzaniem tymi odpadami. 

Przy przemieszczaniu odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania, powinno się 

uwzględnić zasady bliskości, priorytetu dla odzysku odpadów oraz samowystarczalno-

ści na poziomie krajowym. Ponadto powinna być ustalona zintegrowana i wystarczają-

ca sieć instalacji do unieszkodliwiania takich odpadów. Państwa członkowskie powin-

ny stosować nadzór i kontrolę przesyłania odpadów w sposób, który uwzględnia po-

trzeby ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz promuje jednolite stosowanie Rozpo-

rządzenia95.  

14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z 22 październi-

ka 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mie-

szanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej96 – celem jest zmniejsze-

nie narażenia na kontakt z rtęcią przez zakaz wywozu i obowiązek składowania. Roz-

porządzenie zabrania wywozu rtęci metalicznej, rudy rtęci, chlorku rtęci, tlenku rtęci  

i mieszanin rtęci metalicznej z innymi substancjami, w tym stopów rtęci o stężeniu 

rtęci co najmniej 95 % wagowo od dnia 15 marca 2011 r. Za odpady, które powinny 

być poddane unieszkodliwianiu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowi-

ska, uznawane są: (a) rtęć metaliczna, która nie jest już wykorzystywana w przemyśle 

chloro-alkalicznym; (b) rtęć metaliczna uzyskana w procesie oczyszczania gazu ziem-

nego; (c) rtęć metaliczna uzyskana jako produkt uboczny z górnictwa metali nieżela-

znych i operacji wytapiania oraz (d) rtęć metaliczna uzyskana z rudy rtęci we Wspól-

nocie po dniu 15 marca 2011 r. 

15. Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria 

określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE97 - ustanawia kryteria określające, kiedy 

                                                           
95 O międzynarodowym przemieszczaniu odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania au-

torka pisała w: E. Zębek, M. Raczkowski, Międzynarodowy obrót odpadami przeznaczonymi do odzysku lub 
unieszkodliwiania pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej – procedury i analiza statystyczna. 

„Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 32, s. 257-273. 
96 Dz.Urz. L 304 z 14.11.2008, str. 75-79. 
97 Dz.Urz. L 94 z 8.04.2011, str. 2-11. 
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złom żelaza, stali i aluminium, w tym również złom stopów aluminium, przestaje być 

odpadem. Rozporządzenie określa kryteria dotyczące złomu żelaza i stali oraz złomu 

aluminium. Ponadto ustanawia procedury zarządzania jakością, które obejmują udo-

kumentowanie następujących kwestii: (a) kontroli przyjęcia odpadów stosowanych ja-

ko wsad w procesie odzysku, (b) monitorowania procesów i technik przetwarzania, (c) 

monitorowanie jakości złomu otrzymanego w wyniku procesu odzysku, w tym rów-

nież pobieranie próbek i analiza, (d) skuteczności monitorowania promieniowania, (e) 

informacji zwrotnej od klientów dotyczącej zgodności z jakością złomu, (f) ewidencji 

wyników monitorowania, (g) przeglądu i ulepszania systemu zarządzania jakością oraz 

(h) szkolenia personelu98. 

Zacytowane przykładowe akty prawne można uznać za uzupełnienie przepisów Dyrekty-

wy odpadowej z 2008 r., które jednocześnie określają zasady przetwarzania odpadów oraz 

zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów często niebezpiecznych, co ma 

niewątpliwie duże znaczenie dla ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środo-

wisko, a tym samym na człowieka.  

 Ważną kwestią w zasadach gospodarowania odpadami są także przepisy karne, któ-

re sankcjonują nielegalne z nimi postępowanie. Dlatego wartym zacytowania aktem 

prawnym UE jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/99/WE z dnia 19 

listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne99, która reguluje 

prawnokarną ochronę środowiska, również w odniesieniu do negatywnego wpływu odpa-

dów na jego elementy. Dyrektywa określa rodzaje przestępstw karnych przeciwko środo-

wisku, podżeganie i pomocnictwo, odpowiedzialność i sankcje wobec osób prawnych100. 

Przesłanką uchwalenia niniejszej dyrektywy było zaniepokojenie Wspólnoty wzrostem 

przestępstw przeciwko środowisku i ich skutkami, które w coraz większym stopniu wy-

kraczają poza granice państw, w których przestępstwa te są popełniane. Takie przestęp-

stwa stanowią zagrożenie dla środowiska i w związku z tym wymagają stosownej reakcji. 

                                                           
98 Zob. także: P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami …, s. 128-130; E. Jarosz, E. 

Helios-Rybicka, Problematyka polskiego systemu prawnego dotycząca gospodarki odpadami w świetle ure-
gulowań prawnych Unii Europejskiej. „Geologia” 2007, nr 33(1), s. 109-130. 
99 Dz. Urz. L 328 z 6.12.2008, str. 28-37. 
100 Zob. także: M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska…op. cit.  
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Niniejsza dyrektywa obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia do swoich ustawo-

dawstw sankcji karnych za poważne naruszenia przepisów prawa wspólnotowego doty-

czących ochrony środowiska. Państwa członkowskie UE, w tym również i Polska, przyjęły 

niezbędne środki prawne, aby czyny zakwalifikowane przez przepisy Dyrektywy jako 

przestępstwa karne podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom.  

Za przestępstwa Dyrektywa uznaje dokonane bezprawnie i umyślnie lub będące 

skutkiem przynajmniej rażącego niedbalstwa następujące czyny:  

a) zrzucanie, emisję lub wprowadzanie takich ilości substancji lub promieniowania jonizu-

jącego do powietrza, gleby lub wody, które powodują lub mogą spowodować śmierć lub 

poważne uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości powietrza, jakości gleby lub 

jakości wody lub dla zwierząt lub roślin; 

 b) zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w tym nadzór nad tymi 

działaniami oraz późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów, w tym 

także działania podejmowane następnie w charakterze sprzedawcy lub pośrednika (zago-

spodarowanie odpadów), które powodują lub mogą spowodować śmierć lub poważne 

uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości powietrza, jakości gleby lub jakości wo-

dy, lub dla zwierząt lub roślin; 

c) przemieszczanie odpadów, jeśli działanie to wchodzi w zakres zastosowania art. 2 ust. 

35 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prze-

mieszczania odpadów101 i jest dokonywane w znacznych ilościach, bez względu na to, czy 

odbywa się w ramach jednego przemieszczenia czy kilku przemieszczeń, które okazują się 

ze sobą powiązane; 

d) eksploatację zakładu, w którym prowadzona jest działalność niebezpieczna lub w któ-

rym są składowane lub wykorzystywane niebezpieczne substancje bądź preparaty oraz 

która, poza zakładem, powoduje lub może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenie 

ciała lub znaczną szkodę dla jakości powietrza, jakości gleby lub jakości wody, lub dla 

zwierząt lub roślin; 

                                                           
101 Dz. Urz. L 190 z 12.7.2006 r., str. 1. 
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e) produkcję, przetwarzanie, obsługę, wykorzystywanie, posiadanie, przechowywanie, 

transport, przywóz, wywóz i usuwanie materiałów jądrowych lub innych niebezpiecz-

nych substancji radioaktywnych, które powodują lub mogą spowodować śmierć lub po-

ważne uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości powietrza, jakości gleby lub jako-

ści wody, lub dla zwierząt lub roślin; 

f) zabijanie, niszczenie, posiadanie lub przywłaszczanie sobie okazów chronionych gatun-

ków dzikiej fauny lub flory, z wyjątkiem przypadków, gdy postępowanie to dotyczy nie-

znacznej ilości takich okazów i ma nieznaczny wpływ na zachowanie gatunków; 

g) handel okazami chronionych gatunków dzikiej fauny lub flory, ich częściami lub po-

chodnymi, z wyjątkiem przypadków, gdy postępowanie takie dotyczy nieznacznej liczby 

takich okazów i ma nieznaczny wpływ na zachowanie gatunków; 

h) jakiekolwiek postępowanie, które powoduje znaczne zniszczenie siedliska przyrodni-

czego na terenie chronionym; 

i) produkcję, przywóz, wywóz, wprowadzanie do obrotu lub wykorzystywanie substancji 

zubożających warstwę ozonową (art. 3)102. 

Przedmiotem analizy niniejszego opracowania są przestępstwa określone w punkcie 

b) niniejszego wyliczenia, które dotyczą zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodli-

wiania odpadów, w tym nadzoru nad tymi działaniami oraz późniejszego postępowania  

z miejscami unieszkodliwiania odpadów, w tym także działań podejmowanych w charak-

terze sprzedawcy lub pośrednika (zagospodarowanie odpadów). Działania te są kwalifiko-

wane jako przestępstwa, jeśli powodują lub mogą spowodować śmierć lub poważne uszko-

dzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości powietrza, jakości gleby lub jakości wody, lub 

dla zwierząt lub roślin. Przestępstwo to zostało zakwalifikowane do przestępstw obejmu-

jących problematykę zanieczyszczeń, odpadów i innych substancji niebezpiecznych oraz 

promieniowania. Celem wprowadzenia tychże przepisów jest ściganie spowodowania lub 

możliwości spowodowania najcięższych następstw w postaci śmierci lub poważnego 

uszkodzenia ciała człowieka, znacznej szkody dla jakości powietrza, gleby lub wody,  

                                                           
102 Zob. więcej: W. Radecki, Prawo karne środowiska. Część I. Ewolucja polskiego prawa karnego środowi-
ska. „EcolHealth” 2010, nr 14(5), s. 215-220. 
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a także znacznej szkody dla zwierząt lub roślin, jeśli w postaci rzeczywistej lub chociażby 

tylko grożącej było skutkiem operacji z odpadami (art. 3 lit. b)103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
103 R. Radecki, Ochrona środowiska w europejskim prawie karnym. Część III. Lista przestępstw. „Problemy 

Ekologii” 2010, nr 14(2), s. 56-60; zob. także W. Radecki, Przestępstwa przeciwko środowisku, (w:) System 
prawa karnego, Przestępstwa przeciwko państwu i oraganom zbiorowym, tom 8, A. Marek (red.), Warszawa 

2013, s. 438-443; L. Mering, M. Pchałek, Uwarunkowania transpozycji do prawa polskiego Dyrektywy w 
sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. „Prawo i Środowisko” 2016, nr 4(56), s. 78-85. 
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III. Geneza i rozwój prawodawstwa polskiego w zakresie go-

spodarki odpadami  

3.1. Tło historyczne 

Analizując genezę przepisów w zakresie gospodarki odpadami na wstępie należy 

wskazać pierwsze doniesienia na temat regulacji prawnych w zakresie utrzymania czysto-

ści i porządku w postaci wprowadzenia całkowitego zakazu rzucania śmieci na ulice przez 

Marszałka Wielkiego Koronnego w 1743 r. W tym samym roku powstało pierwsze przed-

siębiorstwo gospodarki komunalnej o nazwie „Tabor Miejski”. Jednakże nadal nieczystości 

wywożono na rozmaite składowiska, nie uwzględniając ich wpływu na otoczenie104. Na-

stępnie w latach 30. XX wieku gospodarowaniem odpadami zajmowały się przedsiębior-

stwa użyteczności publicznej105. W okresie międzywojennym i po drugiej wojnie świato-

wej pierwszym aktem prawnym regulującym kwestie utrzymania czystości i porządku 

oraz stanu sanitarnego, które dotyczyły także gospodarki odpadami, była Państwowa za-

sadnicza ustawa sanitarna z 8 lutego 1919 r.106, którą zastąpiono Zasadniczą ustawą sani-

tarną z 19 lipca 1919 r.107  

Ustawa z 1919 r. wprowadziła ogólne zasady ochrony sanitarnej oraz obowiązki 

organów samorządowych w następującym zakresie: piecza nad czystością powietrza, gleby 

i wody, zaopatrzeniem ludności w wodę zdatną do picia i potrzeb gospodarczych, należy-

tym usuwaniem wód zużytych i nieczystości oraz odprowadzeniem wód ściekowych (art. 

3). Następnie zadania administracji związane z usuwaniem nieczystości były uregulowane 

w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczysto-

ści i wód opadowych108. W akcie tym ustalono, że usuwanie nieczystości i wód opado-

wych będzie obowiązkiem gmin. Istotne znaczenie dla realizacji tych obowiązków miało 

                                                           
104 L. Moczuło, Historia polskiego prawa gospodarki odpadami, http://naturaprotectione. 

blogspot.com/2014/06/historia-polskiego-prawa-gospodarki.html (dostęp: 8.01.2018).  
105 E. Ochendowski, Zagadnienia prawne gospodarki komunalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 1967, s. 4-5. 
106 Państwowa zasadnicza ustawa sanitarna z 8 lutego 1919 r. (Dziennik Praw, Nr 15, poz. 207). 
107 Zasadnicza ustawa sanitarna z 19 lipca 1919 r. (Dz.P.P.P., Nr 63, poz. 371). 
108 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód opado-

wych (Dz.U. z 1939 r., Nr 90, poz. 581). 
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sprecyzowanie definicji legalnej „nieczystości”. Zgodnie z art. 1 tego rozporządzenia, nie-

czystościami były wydaliny ludzkie i zwierzęce, ścieki, śmieci i odpadki gospodarcze. Za-

tem zadania te również obejmowały gospodarkę odpadami, co ma odzwierciedlenie w ka-

talogu obowiązków gmin, wśród których znajdowało się zapewnienie dostatecznej liczby 

publicznych i prywatnych urządzeń do zbierania śmieci i odpadków gospodarczych oraz 

wyznaczanie terenów, na które powinny być usuwane nieczystości i śmiecie, a także 

określały sposób ich usuwania. Rozporządzenie to również wprowadzało sankcje karne za 

naruszenie przepisów i przewidywało, że w drodze aktu prawa miejscowego można 

wprowadzić obowiązek podłączenia kanalizacji sanitarnej. Nie uwzględniono, jednakże 

kwestii postępowania z odpadami przemysłowymi (innymi niż komunalne)109. Nie mniej 

jednak należałoby wspomnieć, że w 1912 r. powstała w Polsce pierwsza spalarnia odpa-

dów w Warszawie, a następnie w 1929 r. w Poznaniu110. 

Kolejnym etapem w rozwoju przepisów „odpadowych” było uchwalenie Rozporzą-

dzenia Ministra Opieki Społecznej z 26 września 1935 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych111. W § 1 cyto-

wanego rozporządzenia określono miejsca, które musiały być stale utrzymywane  

w porządku i czystości, tj.: miejsca publiczne, miejsca prywatne, służące do ogólnego 

użytku ludności, miejsca w zabudowaniach prywatnych, służące do wspólnego użytku 

najemców oraz wszelkie place niezabudowane. Następnie w latach 50. XX w. uchwalono 

kolejną ustawę regulującą tę kwestię - ustawa z 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w miastach i osiedlach112. Nieczystościami w rozumieniu tejże ustawy były 

odpadki domowe, zmiotki uliczne, wydaliny ludzkie i zwierzęce oraz ścieki miejskie  

i wody opadowe na ulicach, placach i innych miejscach przeznaczonych do publicznego 

użytku. Przepisy niniejszej ustawy regulowały sposób postępowania z odpadkami powsta-

                                                           
109 L. Moczuło, Historia polskiego prawa gospodarki odpadami, op. cit. 
110 G. Wielgosiński, Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów. „Nowa Energia” 2011, nr 1, 

http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Ftermincz_przekszt_odpadow.pdf  

(dostęp: 3.02.2018). 
111 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z 26 września 1935 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych (Dz.U., nr 76, poz. 476). 
112 Ustawa z 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach (Dz.U., nr 27, poz. 

167 ze zm.).  



44 | S t r o n a  

jącymi w wyniku działalności produkcyjnej (np. przemysłowej, budowlanej), zepsutymi 

artykułami żywnościowymi i użytkowymi niepochodzącymi z gospodarstw domowych 

oraz szlaką i popiołem z kotłowni centralnego ogrzewania. Ustawę tę uchyliła ustawa  

z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (u.o.k.ś.)113. 

3.2. Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska - lata 1980-1996  

Pierwszym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami była ustawa o ochro-

nie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. (u.o.k.ś.). Po raz pierwszy wtedy zdefiniowano od-

pady jako zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także niebędące ściekami substancje 

ciekłe, powstające w związku z bytowaniem człowieka lub działalnością gospodarczą, nie-

przydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały, i uciążliwe dla środowiska (art. 3 pkt 

5). Definicja ta była oparta na dwóch kryteriach, tj. nieprzydatności i uciążliwości.  

Pierwsze kryterium odnosiło się do miejsca lub czasu powstania odpadów, bowiem 

zużyte przedmioty lub substancje były odpadami w znaczeniu prawnym, tylko wtedy, gdy 

były nieprzydatne w miejscu i czasie powstania lub nieprzydatne w miejscu powstania  

a przydatne w czasie powstania; lub były nieprzydatne w czasie powstania a przydatne  

w miejscu powstania. W związku z powyższym można uznać, że zużyte przedmioty lub 

substancje nie były zawsze odpadami, ale tylko wtedy, gdy były przydatne w miejscu  

i czasie powstania. Analizując drugie kryterium „uciążliwość” należy stwierdzić, iż defini-

cja odpadów nie uściśliła rodzajów tej cechy, a także nie wskazała, z czego wynikało, iż 

każdy odpad był uciążliwy. Definicja odpadów zatem nie wymagała uciążliwości szkodli-

wych, wystarczała nawet tymczasowa zwykła uciążliwość, która była zanieczyszczeniem 

odpadami, przy czym przepisy ustawy nie definiowały samego pojęcia zanieczyszczenia. 

W związku z tym można uznać, że każdy odpad był uciążliwy już tylko dlatego, że był 

odpadem. Zatem kryterium „przydatności” było niezbyt praktyczne, bowiem jakaś sub-

stancja lub przedmiot może okazać się przydatna tylko przez krótki okres czasu, a w pozo-

stałym czasie jest nieprzydatna i zajmuje miejsce, przez co daną substancję bądź przedmiot 

można uznać za odpad tylko w czasie jej nieprzydatności. Z tego względu definicja ta nie 

                                                           
113 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (t.j. Dz.U. z 1994 r., Nr 49, poz. 

196 ze zm.). 
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była zbyt uniwersalna, ponieważ nie umożliwiała identyfikacji odpadów oraz odróżnienia 

przedmiotów bądź substancji będących odpadami od tych, które nie były odpadami114.  

Według orzecznictwa o charakterze odpadów nie decydowało jedynie szkodliwe 

oddziaływanie na środowisko, lecz także uciążliwość polegająca bądź to na uniemożliwie-

niu prawidłowego wykorzystania terenu, bądź to w ogóle na naruszeniu ekosystemu, np. 

w przypadku mieszaniny ziemi i gruzu ceglanego, które według przepisów u.o.k.ś. były 

odpadem115. 

W ramach materialnoprawnej problematyki odpadów ustawodawca w rozdziale 8 

u.o.o.ś. w art. 53-57 wskazał podstawowe kierunki ochrony środowiska przed odpadami  

i innymi zanieczyszczeniami. W ten sposób obowiązek ochrony środowiska przed odpa-

dami miał miejsce w obowiązkach szczegółowych podmiotów prowadzących działalność 

związaną z wykorzystaniem środowiska116, w tym wytwarzaniem odpadów. Zgodnie bo-

wiem z tymi przepisami nałożono wiele obowiązków na jednostki organizacyjne oraz oso-

by fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, do 

których należały: (a) ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem, niszczeniem lub in-

nym ujemnym oddziaływaniem odpadów, a jako kierunek priorytetowy wskazywał na 

gospodarcze wykorzystanie odpadów; (b) likwidacja lub unieszkodliwianie, gromadzenie 

albo wylewanie w miejscach wyznaczonych na ten cel w planach zagospodarowania prze-

strzennego wszelkich odpadów, których nie można wykorzystać gospodarczo; (c) uzgad-

nianie z organem administracji sposobu usuwania i unieszkodliwiania odpadów grożących 

skażeniem lub zakażeniem i innych szczególnie szkodliwych dla środowiska; (d) zastoso-

wanie przepisów dotyczących odpadów na usuwanie i likwidację surowców, produktów  

i innych materiałów uznanych za nieprzydatne do wykorzystania gospodarczego; (e) 

określenie sposobu powtórnego wykorzystania, a w razie braku takich możliwości – spo-

sobu gromadzenia lub likwidacji zapewniającego ochronę środowiska opakowań i innych 

                                                           
114 J. Jerzmański (red.), Ustawa o odpadach. Komentarz, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002; W. 

Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008; D. Danecka, O pojęciu odpadów 
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku. „IUS NOVUM” 2016, nr 4, s. 297-314. 
115 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2000 r., sygn. akt IV SA 1123/98, Legalis, 

nr 162100.  
116 E. Radziszewski, Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz. Przepisy wykonawcze, Wy-

dawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987, s. 112-115. 
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wyrobów. Ponadto ustawodawca zobligował terenowe organy administracji państwowej 

do zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla ochrony śro-

dowiska przed odpadami, dbałości o utrzymanie porządku i czystości na terenie objętym 

ich właściwością, a także określał reguły utrzymania czystości i porządku w miastach  

i wsiach o zwartej zabudowie oraz w poszczególnych nieruchomościach117. Uznaje się, że 

celem w/w przepisów było takie postępowanie z odpadami, aby wyeliminować szkodliwe 

oddziaływanie ich organicznej cechy, a więc uciążliwości dla środowiska118. 

Uzupełnieniem regulacji zawartych u.o.k.ś. w zakresie gospodarki odpadami było 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska 

przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami119, w którym zdefiniowano wiele pojęć, tj. 

gospodarcze wykorzystanie odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów i gromadzenie od-

padów oraz wyodrębniono przepisy dotyczące zagospodarowania odpadów przemysło-

wych120. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia gospodarczym wykorzystaniem odpadów było 

wykorzystanie ich do celów produkcyjnych, rekultywacji, zagospodarowania terenu lub do 

nawożenia gleby, albo też do likwidacji obecnych lub przyszłych szkód górniczych, określo-

nych w programach ochrony terenów górniczych. Ustawodawca zatem w sposób dość ob-

szerny określił możliwości zagospodarowania odpadów, nie tylko do celów gospodarczych, 

ale także w odniesieniu do naprawiania szkód w środowisku, np. do rekultywacji terenów. 

Unieszkodliwianiem odpadów zaś według rozporządzenia z 1980 r. była likwidacja lub 

ograniczenie ich uciążliwości dla środowiska przez poddanie ich obróbce powodującej zmianę 

cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych (§ 1 pkt 2). W związku z powyższym 

unieszkodliwianie odpadów było głównie nakierunkowane na zmniejszenie ich uciążliwości 

dla środowiska, aczkolwiek nie uwzględniono uciążliwości, np. dla ludzi i zwierząt, co ma 

miejsce w przyszłych regulacjach prawnych, a sam proces polegał na ich przekształceniu  

w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, np. rozkładzie frakcji biodegradowal-

                                                           
117 W. Radecki, Ustawa o odpadach, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 29-30. 
118 J. Jerzmański, Ochrona środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami, (w:) Ustawa o ochronie 
i kształtowaniu środowiska, J. Sommer (red.), Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, Warszawa 1995, 

s. 194-198. 
119 Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i 

innymi zanieczyszczeniami (Dz.U., Nr 24, poz. 91). 
120 Zob. więcej: P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 32-38.  
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nych. Jednakże należy tutaj nadmienić, iż ustawodawca wyodrębnił i zdefiniował odpady 

szczególnie uciążliwe, tj.: odpady grożące zakażeniem – zawierające drobnoustroje chorobo-

twórcze (§ 1 pkt 4), odpady grożące skażeniem – zawierające substancje promieniotwórcze (§ 

1 pkt 5) oraz odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska – zawierające substancje uznane 

przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za trucizny lub środki szkodliwe (§ 1 pkt 6). Za-

tem rozporządzenie regulowało także odpady niebezpieczne, np. przemysłowe, medyczne 

oraz promieniotwórcze.  

Natomiast definicja gromadzenia odpadów zgodna z § 1 pkt 3 rozporządzenia z 1980 r. 

polegającego na wylewaniu odpadów ciekłych w miejscach do tego celu przeznaczonych, 

odnosiła się tylko do odpadów ciekłych, zupełnie zapominając o odpadach stałych, których 

skala wytwarzania jest o wiele większa niż tych pierwszych. Poza tym rozporządzenie w 

Rozdziale 3 § 10 wskazało dość krótką listę zasad utrzymania czystości i porządku w miastach 

i wsiach, polegających m.in. na ich usuwaniu, gromadzeniu i unieszkodliwianiu. Rozporzą-

dzenie te zostało uchylone ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach121.  

Zanim weszła w życie ustawa o odpadach z 1997 r. wcześniej uchwalono ustawę  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach122. Według  

W. Radeckiego ustawy te się uzupełniały w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie bo-

wiem z art. 19 cytowanej ustawy o odpadach gmina została zobligowana do zadań związa-

nych z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi według zasad określonych 

w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast zadania gmin 

związane z ochroną środowiska przed odpadami innymi niż komunalne określały przepisy 

o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy niniejszej ustawy. Gmina realizowała 

zadania związane z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi według przy-

jętego przez radę gminy programu ochrony środowiska. Zatem ustawodawca ściśle roz-

różnił odpady komunalne, w stosunku do których zastosowanie miały przepisy ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku oraz odpady inne niż komunalne - ustawy o odpa-

                                                           
121 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. z 1997 r., Nr 96, poz. 592 ze zm.). 
122 Dz. U. Nr 132, poz. 622. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970960592
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dach123. Analiza ewaluacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach zostanie przedstawiona w dalszej części niniejszego opracowania. 

3.3. Ustawa o odpadach z 1997 r. - lata 1997-2000  

Rok 1997 uznaje się jako przełomowy w rozwoju prawodawstwa polskiego w za-

kresie gospodarki odpadami, bowiem powstała pierwsza samodzielna ustawa o odpadach, 

która była kilkakrotnie nowelizowana przez niecałe cztery lata swego obowiązywania. 

Ustawa określała zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zasady zapobiegania 

powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwania odpadów z miejsc powsta-

wania, a także wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający 

ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Regulacje te są niejako częścią 

prawa ochrony środowiska, aczkolwiek nader ściśle związane z prawem gospodarczym  

w odniesieniu do odpadów produkcyjnych oraz z prawem w zakresie gospodarki komu-

nalnej w odniesieniu do odpadów komunalnych124.  

Ustawa z 1997 r. o odpadach zawierała 68 artykułów składających się z sześciu roz-

działów: (1) Przepisy ogólne w art. 1–6, (2) Zasady postępowania z odpadami w art. 7–24, 

(3) Opłaty i kary pieniężne w art. 25–41, (4) Międzynarodowy obrót odpadami w art. 42–

45, (5) Przepisy karne w art. 46–55 oraz (6) Przepisy przejściowe i końcowe w art. 56–68. 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy odpady zostały zdefiniowane jako wszystkie przedmioty 

oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstałe w wyniku 

prowadzonej działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu 

lub czasie, w którym powstały; za odpady uważa się również osady ściekowe. Podobnie 

jak w u.o.k.ś. definicja ta opierała się na kryterium nieprzydatności, jednakże usunięto 

kryterium uciążliwości125. Natomiast do odpadów zaliczono również osady ściekowe,  

a wyłączono z regulacji odpady promieniotwórcze. Ponadto ustawa wprowadziła odrębną 

definicję odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych (art. 3 pkt 2). Odpadami 

                                                           
123 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie IV, LEX 2016, nr. 10483. 
124 W. Radecki, Miejsce regulacji postępowania z odpadami w polskim systemie prawnym, (w:) Ustawa o 
odpadach z komentarzem, J. Jerzmański, M. Mazurkiewicz, W. Radecki (red.), Wrocław 1999; zob. także: P. 

Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami …, s. 43-46. 
125 Zob. także: J. Jerzmański (red.), Ustawa o odpadach. Komentarz, Centrum Prawa Ekologicznego, Wro-

cław 2002; W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
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komunalnymi były bowiem stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domo-

wych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach 

użytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym nieczy-

stości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mecha-

nicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych (art. 3 pkt 3). 

Ustawodawca dość obszernie określił kategorie tych odpadów ze względu na miejsce ich 

powstawania, tj. gospodarstwa domowe oraz budynki użyteczności publicznej i socjalne. 

Uwzględniono również odpady ciekłe gromadzone w tzw. szambach oraz porzucone wra-

ki pojazdów mechanicznych i odpady uliczne126.  

Odpady niebezpieczne zostały wyłączone z odpadów komunalnych i odrębnie zde-

finiowane w art. 3 pkt 2 ustawy o odpadach z 1997 r. jako odpady, które ze względu na 

swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stano-

wią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. W definicji tej za główne 

kryterium odpadów niebezpiecznych zastosowano zagrożenie nie tylko dla środowiska, 

jak to miało miejsce w poprzednich regulacjach prawnych, ale także dla życia lub zdrowia 

ludzi. W związku z tym odpady zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy podlegały klasyfikacji ze 

względu na źródła powstawania, stopień uciążliwości bądź stwarzanie zagrożeń dla życia 

lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Klasyfikację odpadów, z wyodrębnieniem odpadów 

niebezpiecznych określał Minister właściwy do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustawa zdefiniowała także dwa podmioty od-

powiedzialne za odpady, tj. (1) wytwarzających odpady jako podmioty gospodarcze oraz 

jednostki organizacyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, powodujące powstawa-

nie odpadów (art. 3 pkt 6) oraz (2) odbiorców odpadów jako podmioty gospodarcze, któ-

rym wytwarzający odpady zlecili wykonywanie obowiązku usuwania odpadów z miejsc 

ich powstawania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania (art. 3 pkt 7). 

Koncepcja postępowania z odpadami opierała się na znanej prawu wspólnotowemu 

triadzie: zapobieganie – wykorzystanie – unieszkodliwianie, określonej w art. 4 ust. 2 

ustawy o odpadach z 1997 r. Działania powodujące lub mogące powodować powstawanie 

                                                           
126 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz z 2016, s. 40. 
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odpadów powinny być bowiem planowane, projektowane i prowadzone tak, aby: (1) za-

pobiegały powstawaniu odpadów, (2) zapewniały bezpieczne dla środowiska wykorzysty-

wanie odpadów, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu, (3) zapewniały zgodny z za-

sadami ochrony środowiska sposób postępowania z odpadami, których powstaniu nie uda-

ło się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać127.  

Wykorzystanie odpadów zgodnie z art. 5 ustawy o odpadach z 1997 r. polegało na 

ich użyciu w celach: (1) przemysłowych, w tym energetycznych, budowlanych, jako su-

rowców wtórnych w całości lub w części, bezpośrednio lub przez przetwarzanie; oraz (2) 

nieprzemysłowych, a w szczególności do kształtowania powierzchni gruntów lub ich do-

stosowywania do określonych potrzeb, a także do nawożenia lub ulepszania gleby. Zatem 

ustawodawca rozszerzył zakres wykorzystania odpadów na przemysłowe uwzględniając 

cele energetyczne i surowcowe, a także na nieprzemysłowe przy rekultywacji terenów  

i jako nawóz do nawożenia gleb. Unieszkodliwianie odpadów zaś podobnie do poprzed-

nich regulacji, polegało na poddaniu ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycz-

nego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, w którym nie stwarzało zagro-

żeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Do unieszkodliwiania zaliczono także 

składowanie odpadów. 

3.4. Ustawa o odpadach z 2001 r. – lata 2001-2012  

Kolejnym etapem w rozwoju regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami 

było uchwalenie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach128. Ustawa ta w pierwot-

nym brzmieniu składała się z 80 artykułów podzielonych na dziesięć rozdziałów: (1) Prze-

pisy ogólne w art. 1–4, (2) Zasady gospodarowania odpadami w art. 5–13, (3) Plany gospo-

darki odpadami w art. 14–16, (4) Obowiązki posiadaczy odpadów w art. 17–37, (5) Szcze-

gólne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów w art. 38–43, (6) Termiczne 

przekształcanie odpadów w art. 44–49, (7) Składowanie i magazynowanie odpadów w art. 

50–63, (8) Międzynarodowy obrót odpadami w art. 64–68, (9) Przepisy karne w art. 69–79 

                                                           
127 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz z 2016, s. 40-42; zob. także: K. Grzesik-Filus, J. Mikołajczak, 

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami. „Inżynieria Środowiska” 2001, nr 6(1), s. 145-160.  
128 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst pierwotny Dz. U. Nr 62, poz. 628, t.j. Dz. U. z 2010 

r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.). 
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oraz (10) Przepisy końcowe w art. 80. Ustawa zawierała także 6 załączników dotyczących: 

kategorii odpadów (zał. 1), kategorii lub rodzajów odpadów niebezpiecznych (zał. 2), 

składników odpadów, które kwalifikują je jako odpady niebezpieczne (zał. 3), właściwości 

odpadów, które powodują, że odpady są niebezpieczne (zał. 4), działań polegających na 

wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzących do odzyskania z odpa-

dów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem (zał. 5) oraz proce-

sów unieszkodliwiania odpadów (zał. 6). 

 Definicja odpadów została określona w art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z 2001 r. 

jako każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załącz-

niku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich po-

zbycia się jest obowiązany. Jak widać definicja ta nie opierała się już – tak jak do tej pory – 

na kryterium „nieprzydatności”, lecz na kryterium przynależności do jednej z kategorii 

określonej w załączniku 1 do ustawy, których jednak posiadacz albo pozbywa się, albo 

zamierza się pozbyć lub też do których pozbycia się jest obowiązany. Należy tutaj nad-

mienić, iż ustawodawca nawiązywał w tej kwestii do dyrektywy ramowej o odpadach129. 

Załącznik nr 1 do ustawy miał charakter otwarty i dokonywał jedynie klasyfikacji odpa-

dów, co nie znaczyło, że każdy przedmiot bądź substancja spośród wymienionych w tym 

załączniku zawsze było odpadem. Przyjmuje się, że trudności związane z definicją odpadu 

były i są związane z brakiem odpowiedniego kryterium pozwalającego wyróżnić taką ka-

tegorię substancji i przedmiotów. Uznaje się, że rozstrzyga o tym termin „pozbywanie się”, 

który jednak nie został zdefiniowany przez ustawodawcę. Zatem pozbycie się odpadu mo-

że być działaniem faktycznym, zamierzonym lub nakazanym, zgodnym z prawem (np. 

przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia), bądź sprzecznym z prawem i karalnym 

(np. porzucenie w lesie). Umieszczenie bowiem przedmiotu w pojemniku na odpady, 

przekazanie firmie specjalizującej się w odbiorze odpadów albo porzucenie (często niele-

galne) mogą być działaniami mającymi na celu pozbycie się odpadów. Przedmiot staje się 

więc odpadem, gdy posiadacz nie znajduje dla niego żadnego zastosowania lub nie potrafi 

go wskazać. Definicja odpadów z art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy oparta była więc na kryte-
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rium formalnym, czyli przynależności do jednej z kategorii z załącznika 1 ustawy wraz z 

kolejną „triadą” wywodzącą się z prawa wspólnotowego: pozbywanie się, zamiar pozbycia 

się i obowiązek pozbycia się130.  

Według orzecznictwa, jeśli odpadem była każda substancja lub przedmiot należący 

do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy o odpadach z 2001 r., 

których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowią-

zany, oznaczało to, że obydwa te warunki muszą być spełnione łącznie, aby określony 

przedmiot lub substancja była odpadem w rozumieniu prawa polskiego i wspólnotowego. 

Zatem w procesie stosowania tego uregulowania należało najpierw ustalić, czy określony 

przedmiot lub substancja należała do jednej z kategorii wskazanych w załączniku nr 1 tej-

że ustawy. W przypadku odpowiedzi twierdzącej konieczne było ustalenie woli posiada-

cza bądź ustalenie, czy obowiązek pozbycia się tego przedmiotu nie wynikał z obowiązu-

jącego prawa. O istocie odpadu w zasadzie rozstrzygal termin: "pozbywanie się", które 

może być działaniem faktycznym (pozbywa się), zamierzonym (pozbyć się zamierza) lub 

nakazanym (do którego pozbycia się jest obowiązany), przy czym w prawie wspólnoto-

wym używano pojęcia „usunąć”. W konsekwencji rozstrzygnięcie o tym, czy w konkret-

nym przypadku w odniesieniu do określonej sytuacji lub przedmiotu powinny mieć zasto-

sowanie przepisy dotyczące odpadów, zależało od tego, czy w danym przypadku można 

było zasadnie stwierdzić, że posiadacz ten przedmiot lub substancję usuwał, zamierzał 

usunąć lub był obowiązany usunąć. Oznacza to, że regulacje krajowa i wspólnotowa doty-

czące gospodarki odpadami, posługiwały się pojęciem odpady w znaczeniu subiektywnym 

a nie obiektywnym. Zatem decydującym kryterium do zaliczenia przedmiotu lub substan-

cji do odpadów była intencja posiadacza (właściciela) pozbycia się tego przedmiotu lub 

substancji131.  

Ponadto dla uznania przedmiotu za odpad w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o od-

padach z 2001 r. nie miała znaczenia okoliczność, że dla jego nabywcy mogła mieć war-

tość użytkową i nadawała się do dalszego wykorzystania po poddaniu stosownym opera-

                                                           
130 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz z 2008 r., s. 56-57. 
131 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 31 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 

855/14, Legalis, nr 1272286. 
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cjom (np. wymiany niektórych części, naprawy itp.). W kontekście kwalifikacji przedmio-

tu, jako odpadu chodziło raczej o brak użyteczności zgodnie z dotychczasowym przezna-

czeniem, co jak wskazywało doświadczenie życiowe mogło mieć charakter względny - 

subiektywny (rzecz nieużyteczna dla jednej osoby może być przydatna dla innej osoby). 

W pewnych więc sytuacjach o charakterze przedmiotu jako odpadu, mogła decydować 

wyłącznie intencja zbywcy (względy subiektywne), co mogło nastręczać trudności w razie 

konieczności dokonywania precyzyjnych ustaleń, np. w postępowaniu administracyj-

nym132.  

W związku z powyższym konstrukcja definicji "odpadu" nie odwoływała się do 

cech substancji ani nie wskazywała na konkretne przedmioty, które tworzyły odpad, lecz 

odwoływała się do wzorca wskazanego w załączniku do ustawy o odpadach z 2001 r. oraz 

do faktycznego, zamierzonego lub nakazanego postępowania. Zatem załącznik wymienia-

jący kategorie odpadów nie musiał wprost wskazywać, że dana substancja lub przedmiot 

jest odpadem, wystarczające było, że możliwe było przyporządkowanie danej substancji 

do jednej z wymienionych w załączniku kategorii odpadów133.  

Należy także nadmienić, iż sama przydatność określonej substancji czy przedmiotu 

dla dalszego procesu produkcyjnego jako surowca czy ich wartość rynkowa przy sprzeda-

ży nie pozbawiała ich charakteru odpadu, skoro kwalifikacja do kategorii odpadów była 

następstwem woli lub konieczności wyzbycia się przez pierwotnego posiadacza. Istotne 

znaczenie mogło mieć wyłącznie poddanie substancji lub przedmiotu, będących odpadem, 

określonym procesom przetworzenia, w wyniku których nastąpiła zmiana cech fizycz-

nych czy chemicznych134.  

Następnie stwierdzenie określone w art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z 2001 r.  "po-

siadacz pozbywa się" odnosiło się nie do aktualnego, lecz do poprzedniego właściciela da-

nego przedmiotu. Dla uznania danego przedmiotu za odpad decydujące znaczenie miała 

                                                           
132 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2008 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 81/08, Legalis, nr 160201.  
133 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt II 

SA/Lu/17/08, LEX nr 489201. 
134 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2008 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 1086/08, LEX, nr 522572. 
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zatem wola poprzedniego posiadacza przedmiotu. Dotyczyło to na przykład sytuacji, gdy 

w pojeździe występowały bardzo liczne uszkodzenia nadwozia oraz braki wyposażenia,  

i że dotychczasowy właściciel przedmiotowego pojazdu wyzbył się go na rzecz innego 

podmiotu. W tym przypadku stwierdzano, że przedmiotowy, używany pojazd jest odpa-

dem135. Przedmiot stawał się bowiem odpadem, gdy posiadacz nie znajdował dla niego 

żadnego zastosowania, lub nie potrafił go wskazać. Nie oznaczało to, iż pojęcie odpadu, co 

do zasady, wyłączało substancje i przedmioty, które nadawały się do dalszego gospodar-

czego wykorzystania136.  

Ponadto należy nadmienić, iż zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z 2001 r., 

odpadem był także uszkodzony pojazd samochodowy. Wynikało to z faktu, iż jeżeli pier-

wotny właściciel pojazdu, uszkodzonego w wyniku zdarzenia losowego, np. kolizji dro-

gowej, wyzbył się go, to skutkowało to koniecznością uznania tegoż pojazdu za odpad137. 

Za prawidłowy uznawano sposób zagospodarowania odpadu w postaci pojazdu polegający 

na obowiązku przekazania do stacji demontażu. Zgodnie, bowiem z art. 18 ustawy z dnia 

20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji138 właściciel po-

jazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowa-

dzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. 

Ponadto w orzecznictwie podnosi się, że tylko te części pojazdów, które są zużyte lub nie 

nadają się do użytkowania stanowią odpad w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 ust. 1 

ustawy o odpadach139. 

W ustawie o odpadach z 2001 r. w porównaniu do poprzednich regulacji prawnych 

rozszerzono katalog odpadów i poza odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, którym 

zmieniono definicję, wyodrębniono następujące kategorie odpadów: 

                                                           
135 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 14 grudnia 2007 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 1857/07, Legalis, nr 280077.  
136 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2009 r., sygn. akt II 

SA/Sz 1091/09, LEX nr 589223. 
137 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 15 lutego 2008 r., sygn. akt 

IV SA/Wa 2428/07, Legalis, nr 282523.  
138 Dz.U. Nr 25, poz. 202 ze zm. 
139 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2013 r., sygn. akt II GSK 332/12, 

LEX nr 1329452. 
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1) odpady komunalne - powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojaz-

dów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecz-

nych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charak-

ter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 

3 pkt 4); 

2) odpady medyczne - powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz 

prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny (art. 3 pkt 5); 

3) odpady weterynaryjne – powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub 

świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań nau-

kowych i doświadczeń na zwierzętach (art. 3, pkt 8); 

4) odpady obojętne – nieulegające istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 

biologicznym; nierozpuszczalne, niewchodzące w reakcje fizyczne ani chemiczne, 

niepowodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi; nieule-

gające biodegradacji i niewpływające niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują, 

a ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, 

a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w 

szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, 

wód podziemnych, gleby i ziemi (art. 3 pkt 6); 

5) odpady ulegające biodegradacji – ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu 

przy udziale mikroorganizmów (art. 3 pkt 7); 

6) bioodpady - ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze  

i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia 

zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój cha-

rakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 

żywność (art. 3 pkt 3a); 

7) odpady zielone – stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji 

terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia 

ulic i placów (art. 3 pkt 8b); 
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8) odpady z wypadków – powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśni-

czej, z wyłączeniem: (a) odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważ-

nej awarii przemysłowej, (b) odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku  

w rozumieniu przepisów art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobiega-

niu szkodom w środowisku i ich naprawie140 (art. 8a).  

Definicja odpadów niebezpiecznych oparta była na kombinacji załączników 2,3 i 4, 

określających kolejno: (a) kategorie lub rodzaje odpadów niebezpiecznych; (b) składniki 

odpadów, które kwalifikują je jako odpady niebezpieczne oraz (c) właściwości odpadów, 

które powodują, że odpady są niebezpieczne (art. 3 ust. 2). Występowanie (lub domnie-

mywanie występowania) cech odpadów określonych w załącznikach nr 2, 3 i 4 miało 

dwojakie znaczenie. Z jednej strony stanowiło podstawę umieszczenia odpadu na liście 

odpadów niebezpiecznych, co było związane z zastosowaniem odpowiedniej procedury 

postępowania z takimi odpadami, która miała na celu ograniczenie negatywnego wpływu 

tych odpadów na środowisko i człowieka. Z drugiej zaś strony umożliwiało ustanowienie 

podstawy do weryfikacji klasyfikacji odpadu jako odpadu niebezpiecznego, np. w razie 

wszczęcia postępowania administracyjnego lub karnego141. 

Ustawa o odpadach z 2001 r. określała zasady postępowania z odpadami, a w szcze-

gólności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości,  

a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zasady te były podporządkowane 

ochronie życia i zdrowia ludzi oraz ochronie środowiska zgodnie z zasadą zrównoważone-

go rozwoju142. Zgodnie bowiem z art. 5 cytowanej ustawy gospodarowanie odpadami nale-

żało prowadzić zgodnie z 3 zasadami, tj.: (1) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ogra-

niczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu 

produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania; (2) zapewniać zgodny z zasadami 

ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów oraz (3) 

                                                           
140 Dz.U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227. 
141 J. Jerzmański (red.), Ustawa o odpadach. Komentarz, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, s. 

123.  
142 J. Ciechanowicz-McLean, Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Wydawnictwo LexisNexis, 

Warszawa 2003, s. 91. 
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zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 

powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.  

W przedmiotowej ustawie o odpadach wprowadzono kategorię zbiorczą gospoda-

rowania odpadami  obejmującą (art. 3 ust. 3 pkt 1) cztery operacje: zbieranie, transport, 

odzysk oraz unieszkodliwianie. W tym zakresie zrezygnowano z pojęcia gospodarczego 

wykorzystania odpadów i zastąpiono pojęciem odzysku (art. 3 ust. 3 pkt 9) jako wszelkich 

działań, niestwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polega-

jących na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzących do odzyska-

nia z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania (zał. 5).  

Odzysk odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z 2001 r. obejmował 

różne warianty, w tym recykling organiczny, co miało odzwierciedlenie w definicjach 

recyklingu. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 14 ustawy recyklingiem był taki odzysk, który 

polegał na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach  

w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu 

pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem 

odzysku energii. Natomiast recyklingiem organicznym była obróbka tlenowa, w tym 

kompostowanie, lub beztlenowa odpadów, które ulegały rozkładowi biologicznemu  

w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której 

powstawała materia organiczna lub metan, przy czym składowanie na składowisku odpa-

dów nie było traktowane jako recykling organiczny (art. 3 pkt 15).  

Natomiast unieszkodliwianie było poddaniem odpadów procesom przekształceń 

biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w 

celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarzały zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi 

lub dla środowiska (art. 3 pkt 21). Wprowadzono także pojęcie magazynowania odpadów, 

czyli czasowego przetrzymywania lub gromadzenia odpadów przed ich transportem, od-

zyskiem lub unieszkodliwianiem (art. 3 ust. 3 pkt 3). 

W ustawie o odpadach z 2001 r. zrezygnowano także z rozróżnienia wytwarzają-

cego i odbiorcy odpadów i zastąpiono ogólnym pojęciem posiadacza odpadów, czyli każ-

dego, kto faktycznie władał odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę 
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prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie 

transportu odpadów; przy czym domniemywano, że władający powierzchnią ziemi był 

posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 3 pkt 13). Bardzo 

istotną kwestią było zatem ustalenie posiadacza odpadów. Analizowana ustawa jako po-

siadacza odpadów określała bowiem każdego, kto faktycznie władał odpadami. Ze wzglę-

du na fakt, iż odpadami z reguły władał ich wytwórca, a był nim każdy, którego działal-

ność lub bytowanie powodowało powstawanie odpadów, obowiązkiem organu było prze-

de wszystkim przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego celem ustalenia posiadacza 

odpadów. Jeżeli okazało się to niemożliwe, wówczas działało domniemanie, iż władający 

powierzchnią ziemi był posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. W ta-

kim przypadku organ winien ustalić, kto jest osobą władającą143.  

W orzecznictwie przyjęto, iż określenie, że władający powierzchnią ziemi był 

posiadaczem odpadów na niej się znajdujących, nie jest wymagane, aby faktycznie nimi 

władał, w szczególności zaś był ich wytwórcą. Bez znaczenia pozostawało również to,  

w czyim imieniu i w jakim zakresie dany podmiot władał powierzchnią ziemi, na której 

znajdowały się odpady, czyli to, czy był i jest jej właścicielem, posiadaczem samoistnym, 

zależnym, czy też dzierżycielem. Tym samym każdy władający powierzchnią ziemi może 

stać się posiadaczem odpadu na niej się znajdującego bez sprawowania kiedykolwiek fak-

tycznego nad nim władztwa, co w szczególności dotyczy sytuacji, gdy nastąpiło podrzuce-

nie odpadu bez jego zgody i wiedzy. Z uwagi na to, że jest to domniemanie prawne, ciężar 

jego obalenia spoczywał na władającym powierzchnią ziemi, na której znajdowały się od-

pady144. Domniemanie, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znaj-

dujących się na nieruchomości, zostało wprowadzone w celu uniknięcia sytuacji, gdy brak 

jest podmiotu odpowiedzialnego za umieszczenie odpadów na nieruchomości (wytwórcy 

odpadów). Domniemanie to może być obalone w przypadku, kiedy możliwe jest ustalenie 

podmiotu odpowiedzialnego za składowanie odpadów. Władającego powierzchnią ziemi 

można zwolnić z odpowiedzialności za odpady tylko w jeden sposób - wykazując, że od-

                                                           
143 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2004 r., sygn. akt IV SA 

2710/03, Legalis, nr 72467.  
144 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2007 r., sygn. akt II SA/Łd 

428/07, Legalis, nr 107262. 
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padem włada lub władał faktycznie inny podmiot, czyli wskazać wyraźnie na innego po-

siadacza odpadów145.  

Posiadacz odpadów był obowiązany do postępowania z odpadami w sposób 

zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 

planami gospodarki odpadami. Zatem był on zobowiązany w pierwszej kolejności do pod-

dania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych było to niemożliwe lub nieuza-

sadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należało unieszko-

dliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki 

odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszko-

dliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny 

sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn eko-

logicznych lub ekonomicznych (art. 7 ustawy o odpadach z 2001 r.).  

Wytwórcą odpadów zaś był każdy, którego działalność lub bytowanie powodowało 

powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadzał wstępne przetwarzanie, mieszanie 

lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Ustawodawca 

w definicji tej zastrzegł, że wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług 

w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń 

oraz sprzątania, konserwacji i napraw był podmiot, który świadczył usługę, chyba że 

umowa o świadczenie usługi stanowiła inaczej (art. 3 pkt 22 ustawy o odpadach z 2001 r.).  

Wytwórca odpadów miał ustanowionych wiele obowiązków związanych z pre-

wencją i wstępną fazą procesu gospodarowania odpadami. Podmiot ten był bowiem obo-

wiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i mate-

riałów, które zapobiegały powstawaniu odpadów lub pozwalały utrzymać na możliwie 

najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczały negatywne oddziaływanie na środowi-

sko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Wytwórcę można było zwolnić z tych obo-

wiązków poprzez przekazanie odpadów kolejnej osobie (fizycznej lub prawnej) czy jedno-

stce organizacyjnej. Kiedy odpady przejmował następny podmiot (odbiorca) stawał się on 

                                                           
145 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt II 

SA/Kr 1611/16, LEX nr 2301417. 
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jednocześnie ich posiadaczem146. Zatem obowiązki reglamentacyjne posiadaczy odpadów 

można było ująć w dwie grupy: (1) związane z wytwarzaniem odpadów oraz (2) związane 

z gospodarowaniem odpadami. Polegały one głównie na obowiązku wystąpienia o zgodę 

organu administracji na prowadzenie określonych działań w postaci decyzji administra-

cyjnej. W stosunku do wytwórców odpadów decyzją taką było pozwolenie emisyjne na 

wytwarzanie odpadów bądź decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami nie-

bezpiecznymi, w stosunku zaś do posiadaczy - zezwolenie na prowadzenie wskazanej 

działalności147.  

W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z przepisami ustawy 

o odpadach z 2001 r. wytwórca był zobowiązany do uzyskania pozwolenia na ich wytwa-

rzanie. Rodzaj pozwolenia uzależniony był od źródła pochodzenia odpadów (czy pocho-

dzą od wytwórcy prowadzącego instalację, czy też od innego wytwórcy) i od ilości wy-

twarzanych odpadów. W przypadku odpadów niebezpiecznych powstających w związku 

z funkcjonowaniem instalacji pozwolenie na ich wytwarzanie było wymagane, jeśli ich 

ilość przekraczała 1 Mg/rok. Jeśli roczna ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 

wynosiła powyżej 0,1 Mg do 1 Mg wystarczyła decyzja zatwierdzająca program gospodarki 

odpadami, a w ilości do 0,1 Mg - informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach go-

spodarowania wytworzonymi odpadami. W przypadku odpadów niebezpiecznych po-

wstających poza instalacją stosowało się odpowiednio - decyzję w ilości powyżej 0,1 

Mg/rok i informację w ilości do 0,1 Mg148. W odniesieniu do procesów odzysku zgodnie  

z art. 9 ust. 4 ustawy ustawodawca dopuścił przemieszczanie odpadów w celu ich podda-

nia odzyskowi lub unieszkodliwianiu na teren innego województwa, aniżeli miejsce ich 

wytworzenia do urządzeń lub instalacji lepiej spełniających wymagania technologiczne, 

                                                           
146 J. Jerzmański (red.), Ustawa o odpadach. Komentarz…, s. 65-66. 
147 Ibidem, s. 192-195. 
148Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78). O zezwoleniach w zakresie gospodarowania odpadami autorka 

pisała w: E. Zębek, M. Szwejkowska, Pozwolenia i koncesje jako prawne instrumenty ochrony zasobów 
środowiska naturalnego. „Prawo i Środowisko” 2007, nr 4(52), s. 65-79; E. Zębek, Obowiązki i działania 
przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska przed odpadami niebezpiecznymi, (w:) Prawo ochrony 
środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, J. Ciechanowicz-McLean i T. Bojar-

Fijałkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 113-120. 
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oczywiście przy uwzględnieniu podstawowego celu określonego w art. 1 ust. 1 ustawy  

o odpadach.  

Według orzecznictwa jednak z przepisów ustawy o odpadach z 2001 r. nie wyni-

kały kryteria, według jakich należy ustalić odległości do urządzeń i instalacji zagospoda-

rowania odpadów. Art. 9 ust. 3 i 4 ustawy, który w ust. 1 stanowił, iż odpady powinny być 

w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich po-

wstawania, formułował zasadę bliskości. W odniesieniu do niesegregowanych odpadów 

komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalnych osa-

dów ściekowych art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach wprowadzał natomiast zasadę, iż te trzy 

rodzaje odpadów nie powinny przekraczać granic województwa na obszarze, którego zo-

stały wytworzone i powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w instala-

cjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której 

mowa w art. 143 poś lub w miejscach najbliżej położonych od miejsca ich wytworzenia. 

Dopuszczalność odzysku lub unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów na terenie innego 

województwa warunkowało zatem spełnienie przez instalację przeznaczoną do odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów wymagań najlepszej dostępnej techniki lub technologii 

oraz mniejsza odległość od instalacji lub miejsca położonego na obszarze tego samego wo-

jewództwa149.  

Ponadto posiadacz odpadów był zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jako-

ściowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecz-

nych. Ewidencja ta w przypadku posiadacza odpadów, który prowadził działalność w za-

kresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów obejmowała sposoby gospodarowania odpa-

dami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia (art. 36 ustawy o odpadach 

z 2001 r.). Wzór karty ewidencji odpadów określony był w załączniku 1 do Rozporządze-

nia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stoso-

wanych na potrzeby ewidencji odpadów150 . 

                                                           
149 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 

247/07, Leglis, nr 161028.  
150 Dz. U. Nr 30, poz. 213. 
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Istotną kwestią w zakresie gospodarki odpadami było usankcjonowanie działań 

niezgodnych z przepisami prawa w tym zakresie, zarówno w obszarze administracyjno-

prawnym, jak i karnoprawnym. W tym celu po raz pierwszy umieszczono administracyj-

ne kary pieniężne w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(poś)151, a w ustawie o odpadach z 2001 r. w art. 79c i d, a także znacznie rozbudowano 

przepisy o wykroczeniach w art. 69a–78 cytowanej ustawy o odpadach152. Zgodnie bo-

wiem z art. 79c ustawy ustanowiono następujące kwoty administracyjnych kar pienięż-

nych: (a) 5 000 zł – za zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części przez zarządza-

jącego składowiskiem bez wymaganej zgody; (b) 20 000 zł – za przyjęcie odpadów do skła-

dowania przez zarządzającego składowiskiem pomimo decyzji o zamknięciu składowiska; 

(c) 500 zł – za nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych przez posiadacza odpadów, 

(d) 2000 zł – za nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych w terminie przez posiada-

cza odpadów. Przy czym wysokość kary mogła być wymierzana wielokrotnie, z tym, że za 

czyny określone w pkt c) i d) - łączna jej wysokość za dany rok kalendarzowy nie mogła 

przekroczyć 10 000 zł. Artykuł zaś 79d określił procedury administracyjne wymierzania 

tychże kar153.  

Natomiast w odniesieniu do wykroczeń, w ostatecznym brzmieniu ustawy o odpa-

dach z 2001 r. dotyczyły one następujących działań:  

1) przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia niesegregowanych odpadów komunal-

nych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub komunalnych osadów 

ściekowych; poddania odzyskowi lub unieszkodliwianiu niesegregowanych odpadów 

komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub komunalnych 

osadów ściekowych niezgodnie z art. 9 ust. 3-4;  

2) unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów wetery-

naryjnych poza obszarem województwa (art. 69a); 

                                                           
151 Tekst pierwotny Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm. 
152 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz z 2016 r., s. 42-44. 
153 Zob. także: E. Zębek, U. Szymańska, Sankcje karne jako instrument ochrony środowiska przed odpadami 
niebezpiecznymi, (w:) Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, J. Kasprzak i B. 

Młodziejowski (red.), PRINT GROUP, Olsztyn 2009, s. 287-297. 
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3)  termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami lub współspalarniami odpa-

dów (art. 71); 

4)  odzysku lub spalania na statkach lub mieszania z olejami odpadowymi w czasie zbie-

rania lub magazynowania PCB154 oraz mieszanin zawierających jakąkolwiek z tych 

substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie (art. 72); 

5)  mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi w czasie ich zbie-

rania lub magazynowania, jeżeli poziom zanieczyszczeń w olejach odpadowych prze-

kraczał dopuszczalne wartości (art. 73); 

6)  stosowania nieustabilizowanych lub nieprzygotowanych odpowiednio do celu i spo-

sobu ich stosowania komunalnych osadów ściekowych lub wbrew obowiązkowi nie-

przeprowadzanie badań komunalnych osadów ściekowych lub gruntów, na których 

miały być stosowane (art. 75);  

7) przyjmowania odpadów metali innych niż metalowe odpady opakowaniowe po pro-

duktach żywnościowych: (a) bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te od-

pady lub (b) bez wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali, lub (c) wypełnia-

jąc formularz przyjęcia odpadów metali niezgodnie ze stanem rzeczywistym podczas 

prowadzenia punktu zbierania odpadów metali (art. 75a); 

8)  nieskładania informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami lub składania niekompletnej informacji w odniesieniu do 

odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej 

przez wytwórcę odpadów (art. 76a); 

9)  nieprowadzenia ewidencji odpadów wbrew obowiązkowi lub prowadzenie jej nie-

zgodnie ze stanem rzeczywistym (art. 76b); 

10)  przyjmowania odpadów do ich termicznego przekształcenia bez ustalenia ich masy 

lub nie sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w kar-

cie przekazania odpadu; lub przyjęcia odpadów niebezpiecznych do ich termicznego 

przekształcenia bez zapoznania się z opisem odpadów lub niepobierania lub nieprze-

                                                           
154 PCB według ustawy o odpadach z 2001 r. dotyczy następujących związków: polichlorowane difenyle, 

polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, monometylodichlorodifenylometan, 

monometylodibromodifeny-lometan. 
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chowywania próbek tych odpadów przez zarządzającego spalarnią lub współspalarnią 

odpadów (art. 77);  

11) unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych innymi me-

todami niż te, które prowadziły do obniżenia zawartości ogólnego węgla organicznego 

do 5% w tych odpadach lub unieszkodliwiania ich przez ich współspalanie (art. 77a); 

12) niedopełniania obowiązków przez zarządzającego składowiskiem odpadów w zakresie: 

(a) ustalenia ilości odpadów przed przyjęciem ich na składowisko lub (b) sprawdzenia 

zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpa-

du, lub (c) utrzymywania i eksploatacji składowiska odpadów w sposób zapewniający 

właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składo-

wiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pra-

cy, przeciwpożarowych, a także zasad ochrony środowiska, zgodnie z zatwierdzoną in-

strukcją eksploatacji składowiska odpadów, lub (d) odmowy przyjęcia na składowisko 

odpadów o składzie niezgodnym z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami 

lub zezwoleniem, lub (e) monitorowania składowiska odpadów w trakcie jego eksploa-

tacji i po jej zakończeniu lub prowadzenie monitorowania niezgodnie z wymaganiami, 

lub (f) przesyłania uzyskanych wyników monitorowania składowiska odpadów woje-

wódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, lub (g) powiadamiania wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska o stwierdzonych zmianach obserwowanych parame-

trów wskazujących na możliwość wystąpienia zagrożeń dla środowiska, lub (h) prze-

chowywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub 

unieszkodliwiania tych odpadów oraz przekazania ich następnemu właścicielowi lub 

zarządcy nieruchomości (art. 78).  

Wszystkie w/w wykroczenia były sankcjonowane karą aresztu lub grzywny. Zgod-

nie z orzecznictwem art. 79b ustawy o odpadach z 2001 r. nie przewidywał miarkowania 

kary ani żadnych od niej odstępstw. W związku z powyższym wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa  
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w tym przepisie, nie działał na zasadzie "uznaniowości", lecz zgodnie z art. 79d ust. 1 tej 

ustawy był zobligowany do wymierzenia kary pieniężnej w ściśle określonej wysokości155. 

Należy również nadmienić, iż ustawa o odpadach z 2001 r. była kilkadziesiąt razy 

nowelizowana. Zmiany te polegały na transpozycji prawa unijnego po wstąpieniu Polski 

do Unii Europejskiej. Nie mniej jednak trzy nowelizacje tejże ustawy uznawane są za fun-

damentalne: 

1. Pierwsza nowelizacja została wprowadzona wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 30 

lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami156, którą zastąpiono później usta-

wą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów157 doty-

cząca międzynarodowego obrotu odpadami opartego na koncepcji zawartej w rozpo-

rządzeniu WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w 

sprawie przemieszczania odpadów158 i polegała na: 

- uchyleniu rozdziału 8 ustawy o odpadach Międzynarodowy obrót odpadami, art. 69 

dotyczącego nielegalnego wywozu za granice odpadów niebezpiecznych, 

- wprowadzeniu art. 19 ustawy z 2004 r., penalizującego jako przestępstwo bezprawny 

wywóz odpadów (niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne) za granicę; 

2. Druga nowelizacja została przeprowadzona ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie 

ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw159 i polegała na: 

- uchyleniu niektórych przepisów o wykroczeniach i wprowadzeniu w ich miejsce 

nowego rozdziału 9a Kary pieniężne, przewidującego kilkanaście typów deliktów ad-

ministracyjnych, za które kary pieniężne wymierzali nie tylko wojewódzcy inspekto-

rzy ochrony środowiska, lecz także marszałkowie województw160; 

                                                           
155 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 691/16, LEX nr 2137829. 
156 Dz. U. Nr 191, poz. 1956. 
157 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 124, poz. 859, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1048 ze zm. 
158 Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, s. 1; o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów autorka pisała w: E. 

Zębek, M. Raczkowski, Międzynarodowy obrót odpadami przeznaczonymi do odzysku.., op. cit.  
159 Dz. U. Nr 28, poz. 145. 
160 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 33-35. 
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3. Trzecia nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie usta-

wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw161 i pole-

gała na: 

- wprowadzeniu nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi, opartego na 

przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listo-

pada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy162 promującej ideę 

„społeczeństwa recyklingu”, co było przedmiotem wcześniejszej analizy (patrz rozdział 

2.4. Zasady gospodarki odpadami w UE – obecny stan prawny)163.  

Ponadto zmieniono zakres przedmiotowy odpadów uzupełniając o definicję biood-

padów, a także wprowadzenie przepisów ułatwiających odróżnienie odpadów od nie-

odpadu, tzn. odróżnienia odpadów od produktów ubocznych oraz wprowadzenie kryte-

riów wskazujących przypadki, kiedy odpad przestał być odpadem. Wprowadzono także 

pojęcie produktów ubocznych i z tym związaną utratę statusu odpadów, która następuje 

po poddaniu ich procesowi odzysku, w szczególności recyklingowi, jeśli po zrealizowaniu 

takiego procesu będą spełniać określone warunki164. Inne zmiany dotyczyły m.in. trans-

portu odpadów niebezpiecznych, zezwoleń na wytwarzanie odpadów oraz ich odzysku  

i unieszkodliwiania, międzynarodowego obrotu odpadami, pojazdów wycofanych z eks-

ploatacji, składowania odpadów na składowiskach podziemnych, kompetencji organów 

ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego165.  

Regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami jak zauważył W. Radecki166 

nie ograniczały się jedynie do podstawowej ustawy o odpadach z 2001 r., ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach167, czy uprzednio wspo-

mnianej ustawy z 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami, zastąpionej ustawą  

                                                           
161 Dz. U. Nr 152, poz. 897. 
162 Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3. 
163 Por. W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz z 2016 r., s. 47.  
164 M. Górski, Nowe regulacje prawne dotyczące postępowania z odpadami…, s. 59-71. 
165 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz. Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, 

s. 43-45. 
166Ibidem, s. 50.  
167 Tekst pierwotny Dz.U Nr 132, poz. 622, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, 2056, 2361, 2422. 
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z 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. W celu bowiem implementacji 

kolejnych dyrektyw ustawodawca problematykę odpadów uwzględnił także poprzez 

uchwalenie kolejnych ustaw: (a) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpa-

dach opakowaniowych168 zastąpiona przez ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi169; (b) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obo-

wiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opła-

cie produktowej i opłacie depozytowej, nadal obowiązującą pod zmienionym tytułem tzn. 

ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej170; (c) ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji171; (d) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elek-

trycznym i elektronicznym172 zastąpiona ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym173; (e) ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych174 oraz (f) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulato-

rach175. Poza tym kwestie postępowania z odpadami zostały także zawarte w aktach pod-

stawowych, tj. Prawo ochrony środowiska z 2001 r., ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.  

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie176 oraz ustawie z dnia 3 październi-

ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko177.  

Uchwalenie ustawy o odpadach z 2001 r. stanowiło podsumowanie trwającego 

prawie 80 lat okresu tworzenia podstaw systemu prawa gospodarki odpadami i zapocząt-

kowało nowy kierunek rozwoju przyszłego modelu systemu prawa gospodarki odpadami, 

opartego głównie na przepisach prawa UE178.  

 

                                                           
168 Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm. 
169 Dz. U. poz. 888 ze zm. 
170 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 63, poz. 639, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm. 
171 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 25, poz. 202, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 803, 1948. 
172 Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.  
173 Dz. U. z 2015, poz. 1688 ze zm. 
174 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 138, poz. 865, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1849. 
175 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 79, poz. 666, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803. 
176 T.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm. 
177 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566, 1999. 
178 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami …, s. 42.  
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IV. Zasady gospodarki odpadami w prawie polskim –         

obecny stan prawny 

4.1. Konstytucja RP a gospodarka odpadami 

W odniesieniu do zasad gospodarki odpadami Konstytucja RP z 1997 r.179 nie za-

wiera regulacji prawnych bezpośrednio związanych z tym zagadnieniem. Jednakże posia-

da wiele przepisów pośrednio regulujących tę kwestię wraz z działaniami mającymi na 

celu ochronę środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem odpadów na etapie 

ich wytwarzania i składowania. Zasady gospodarki odpadami w prawie konstytucyjnym 

można rozważać w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego. Zgodnie bowiem z art. 74 

ust. 1 cytowanego aktu prawnego władze publiczne są zobligowane do prowadzenia poli-

tyki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 

Bezpieczeństwo ekologiczne jest określane jako zabezpieczenie przez każde państwo życia 

i zdrowia swoich obywateli, a także swoich zasobów naturalnych przed szkodami oraz 

zagrożeniami, których źródłem jest zanieczyszczenie środowiska. Dotyczy ono zagrożeń 

dla zachowania środowiska naturalnego człowieka na poziomie koniecznym do przetrwa-

nia i rozwoju ludzkości180. 

Bezpieczeństwo ekologiczne zatem odnosi się do zapewnienia obywatelom zaso-

bów środowiska o odpowiedniej ilości i jakości181. W tym celu należy zapewnić ochroną 

środowiska, przeciwdziałając zanieczyszczaniu i degradacji jego zasobów, co ma odzwier-

ciedlenie w art. 68 ust. 4 Konstytucji, według którego władze publiczne poza zwalczaniem 

chorób epidemicznych są zobowiązane do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skut-

kom degradacji środowiska, również w odniesieniu do negatywnego wpływu niewłaściwie 

prowadzonej lub nielegalnej gospodarki odpadami.  

                                                           
179 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 
180 J. Ciechanowicz-McLean J. (red.), Leksykon ochrony środowiska, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 15.  
181 O bezpieczeństwie ekologicznym zob. także: E. Zębek, Bezpieczeństwo ekologiczne jako podstawowa 
potrzeba społeczeństwa wobec współczesnych zagrożeń środowiska, (w:) Potrzeby jako współczesny deter-
minant treści praw człowieka, E. Ura, B. Sitek i T. Graca (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki 

Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2017, s. 241-262. 
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Ponadto pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego dotyczy nie tylko obecnych, ale 

także przyszłych pokoleń, o czym stanowi zasada zrównoważonego rozwoju, o której 

ustawodawca wspomina w art. 5 RP o brzmieniu: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodle-

głości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka  

i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapew-

nia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zatem ochrona 

zasobów środowiska zapewniająca bezpieczeństwo ekologiczne musi być realizowana 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, będącą fundamentem ochrony środowiska  

w prawie międzynarodowym, co było przedmiotem wcześniejszej analizy. W prawodaw-

stwie polskim zasada zrównoważonego rozwoju została zdefiniowana w art. 3 pkt 50 poś 

jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 

politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 

oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możli-

wości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 

zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Z tej zasady wywodzą się 

także inne zasady prawa ochrony środowiska, np. prewencji, przezorności, „zanieczysz-

czający płaci” itd., które jak już uprzednio wspomniano, niewątpliwie odnoszą się także do 

gospodarowania odpadami.  

W literaturze przedmiotu wyróżniono różne rodzaje bezpieczeństwa ekologiczne-

go, które można odnieść do zagrożeń związanych z gospodarowaniem niektórych rodza-

jów substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach przemysłowych czy medycznych  

i weterynaryjnych. W tym zakresie wyróżniono bowiem bezpieczeństwo chemiczne, bio-

logiczne, sanitarne, weterynaryjne, emisyjne i przyrodnicze182. Bezpieczeństwo chemiczne 

dotyczy przede wszystkim kwestii związanych z użyciem różnego rodzaju substancji che-

micznych oraz przeciwdziałaniem skażeniom zasobów środowiska tymi substancjami, co 

może mieć odniesienie do odpadów przemysłowych zawierających, np. metale ciężkie czy 

substancje silnie toksyczne. Bezpieczeństwo biologiczne zaś jest związane z zastosowa-

                                                           
182 W odniesieniu do definicji rodzajów bezpieczeństwa ekologicznego por. J. Rychlik, Bezpieczeństwo eko-
logiczne, (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, W. Skrzydło, S. Grabow-

ska, R. Grabowski (red.), Warszawa 2009, s. 105-107. 
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niem różnego rodzaju form ingerencji w organizmy żywe (biotechnologia), jak i wszelkie 

kwestie związane ze stosowaniem genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Bezpie-

czeństwo sanitarne dotyczy przeciwdziałania i zwalczania różnego rodzaju zagrożeń epi-

demiologicznych. Należy tutaj nadmienić, iż takie zagrożenie może być wynikiem, np. 

niewłaściwej utylizacji zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych. Bezpie-

czeństwo weterynaryjne zaś koncentruje się na zagadnieniach związanych z hodowlą 

zwierząt, zapobieganiem i zwalczaniem chorób wśród zwierząt. Jednakże dużym zagroże-

niem może być tutaj brak właściwej utylizacji, np. padłych zwierząt. Bezpieczeństwo emi-

syjne związane jest z kolei z emisją do powietrza, gleby, wody substancji szkodliwych, 

powstających w procesach produkcyjnych, czy np. podczas spalania odpadów medycz-

nych. Natomiast bezpieczeństwo przyrodnicze odnosi się do dbałości o środowisko przy-

rodnicze, a także poprawy jego stanu i przeciwdziałania jego degradacji, np. poprzez re-

spektowanie przepisów w zakresie zakazu wyrzucania odpadów do lasów. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego zatem ma służyć ochronie życia  

i zdrowia ludzi oraz ochronie środowiska. Prowadzenie odpowiedniej polityki związanej  

z gospodarką odpadami jest więc silnie związane z konstytucyjnym obowiązkiem ochrony 

środowiska oraz zagwarantowaniem bezpieczeństwa ekologicznego. Ochrona środowiska, 

odpowiednie zasady i sposób gospodarowania odpadami służą bowiem zagwarantowaniu 

bezpieczeństwa ekologicznego183.  

4.2. Ustawa Prawo ochrony środowiska a gospodarka odpadami 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001 r. uznawana jest za podstawowy akt 

prawny regulujący ogólne zasady użytkowania i ochrony zasobów środowiska, które od-

noszą się także do gospodarki odpadami. Ustawa bowiem określa zasady ochrony środowi-

ska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważo-

nego rozwoju. W szczególności dotyczy to zasad ustalania warunków ochrony zasobów 

środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska oraz kosztów 

                                                           
183 A. Surówka, Bezpieczeństwo ekologiczne a gospodarowanie odpadami w świetle prawa konstytucyjnego. 

„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 4, s. 151-167. 
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korzystania ze środowiska, a także obowiązków organów administracji oraz odpowie-

dzialności i sankcji karnych za niezgodne z prawem korzystanie ze środowiska (art. 1).  

Ustawodawca w art. 5-8 poś sprecyzował zasady prawa ochrony środowiska, które 

można również odnieść do ochrony jego zasobów przed negatywnym oddziaływaniem 

odpadów. Jako pierwszą należy wskazać zasadę kompleksowości określoną w art 5 poś, 

który stanowi, że „ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być 

realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów”. Kolejna zasada - pre-

wencji została wyrażona w art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy jako: „kto podejmuje działalność 

mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu 

oddziaływaniu”. Ściśle związana z tą zasadą jest następna zasada – przezorności, określona 

w ust. 2 tego przepisu w brzmieniu: „kto podejmuje działalność, której negatywne oddzia-

ływanie na środowisko nie jest w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezor-

nością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze”. Kolejną zasadą jest – „zanieczysz-

czający płaci” wyrażona w art. 7 poś: ,,kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi 

koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia” w odniesieniu do rzeczywistych zagro-

żeń, jak również ,,kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty za-

pobiegania takiemu zanieczyszczeniu”, dotyczącą potencjalnych zagrożeń środowiska. 

Ostatnia z omawianych zasad to zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sekto-

rowymi określona w art. 8 poś, który nakazuje, aby wszystkie polityki, strategie, plany lub 

programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, 

gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu uwzględniały politykę ochrony środo-

wiska i zasadę zrównoważonego rozwoju184.  

Analizując w/w zasady należy wskazać, iż pierwsza z nich dotyczy kompleksowego 

podejścia do ochrony zasobów środowiska, bez odrębnego traktowania poszczególnych 

zasobów środowiska. Zasada ta jest ściśle powiązana z ideą pozwolenia zintegrowanego,  

w którym należy podjąć wszelkie środki mające na celu ograniczenie i minimalizację emi-

sji zanieczyszczeń i ochronę środowiska jako całości. Ponadto ochrona jednego zasobu 

                                                           
184 Por. M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Prawo ochrony 
środowiska. Komentarz 2, C.H. Beck, Warszawa 2014. 
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środowiska nie może doprowadzać do zanieczyszczenia lub degradacji innych elementów. 

Postulatem zaś zasady prewencji jest przedsięwzięcie środków zapobiegających temu za-

nieczyszczeniu, a przezorności - zachowanie szczególnych środków zapobiegawczych, 

nawet wtedy, gdy negatywne oddziaływania przedsięwzięcia nie jest sprecyzowane ani 

nawet udowodnione.  

Zasada „zanieczyszczający płaci” zaś odnosi się do ponoszenia kosztów: (a) zanie-

czyszczenia środowiska, np. naprawiania szkód wyrządzonych w środowisku oraz (b) za-

pobiegania zanieczyszczenia środowiska, np. działań ochronnych dotyczących ogranicze-

nia emisji gazów i pyłów do powietrza (montowanie filtrów odpylających), oczyszczania 

ścieków i wód opadowych (separatory), stosowanie metod odzysku odpadów ograniczając 

ich składowanie, zabezpieczenie terenu przed podjęciem działalności wydobywczej itp. 

Natomiast zasada integracji polityki ekologicznej nakazuje tę integralność w odniesieniu 

do dokumentów planistycznych, tak aby plany były spójne ze sobą oraz ze wszelkimi ro-

dzajami działalności bytowej i gospodarczej z zachowaniem najważniejszej zasady – zrów-

noważonego rozwoju. W związku z powyższym można stwierdzić, iż zasady te również 

dotyczą zasad gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem prewencji 

przed ich negatywnym wpływem na środowisko. 

4.3. Ustawa o odpadach z 2012 r. – zagadnienia wprowadzające 

W prawodawstwie polskim obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie go-

spodarki odpadami zostały implementowane z dyrektywy odpadowej z 2008 r. do ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. (u.o.o.)185. 

Ustawę tę uznaje się za akt prawny otwierający nowy etap postępowania z odpadami  

w Polsce186. Niniejsza ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia 

ludzi, zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi, 

wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, oraz ograniczające ogólne 

skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania (art. 1 

u.o.o.). W literaturze przedmiotu uznaje się, że środki te mają dwojaki charakter: sozolo-

                                                           
185 T.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21. 
186 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz z 2016 r., s. 147. 
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giczny i sanitarny. Istota tych środków bowiem z jednej strony sprowadza się do ograni-

czenia negatywnego oddziaływania, wynikającego z szeroko rozumianej gospodarki odpa-

dami, czyli wytwarzania i gospodarowania nimi, przy czym gospodarowanie odpadami 

obejmuje zbieranie, transport, przetwarzanie, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działa-

niami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz 

działań wykonywanych w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie 

odpadami (art. 3 ust. 1 pkt 2 u.o.o.). Z drugiej strony istota tych środków dotyczy gospo-

darki zasobami w zakresie ograniczenia skutków użytkowania odpadami oraz poprawienie 

efektywności tegoż użytkowania187.  

Ustawa o odpadach z 2012 r. w wersji pierwotnej zawierała 253 artykuły, a więc 

było ich trzykrotnie więcej niż poprzedzająca ją ustawa o odpadach z 2001 r. Obecnie 

ustawa składa się z 11 działów podzielonych na rozdziały: I. Przepisy ogólne (Rozdział 1. 

Zakres ustawy, Rozdział 2. Objaśnienia określeń ustawowych, Rozdział 3. Katalog odpa-

dów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, Roz-

dział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, Rozdział 5. Utrata statusu 

odpadów); II. Zasady ogólne gospodarki odpadami (Rozdział 1. Ochrona życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, Rozdział 2. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami, Roz-

dział 3. Zasada bliskości, Rozdział 4. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, Rozdział 

5. Koszty gospodarowania odpadami, Rozdział 6. Zbieranie i transport odpadów, Rozdział 

7. Magazynowanie odpadów, Rozdział 8. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego 

do ich składowania lub magazynowania, Rozdział 9. Przekazywanie odpadów i przeno-

szenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, Rozdział 10. Przetwarzanie odpa-

dów w instalacjach i urządzeniach, Rozdział 11. Wstrzymywanie działalności posiadacza 

odpadów, Rozdział 12. Postępowanie z odpadami); III. Plany gospodarki odpadami; IV 

Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru (Rozdział 

1. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, Rozdział 2. 

Rejestr); V Ewidencja odpadów i sprawozdawczość (Rozdział 1. Ewidencja odpadów, Roz-

dział 2. Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami); 

                                                           
187 Z. Bukowski, Zakres nowej ustawy o odpadach. „Recykling 2012”, nr 2(146), s. 15-17. 
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VI Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami; VII Szczególne 

zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów (Rozdział 1. PCB oraz odpady za-

wierające PCB, Rozdział 2. Oleje odpadowe, Rozdział 3. Odpady medyczne i odpady wete-

rynaryjne, Rozdział 4. Komunalne osady ściekowe, Rozdział 5. Odpady pochodzące z pro-

cesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, Rozdział 6. 

Odpady z wypadków, Rozdział 7. Odpady metali, Rozdział 8. Statki przeznaczone do re-

cyklingu); VIII Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów 

(Rozdział 1. Składowanie odpadów, Rozdział 2. Termiczne przekształcanie odpadów, Roz-

dział 3. Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami); IX. Zadania z zakresu admini-

stracji rządowej realizowane przez samorząd województwa i przepisy szczególne w postę-

powaniu o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami; X. Przepisy karne i administra-

cyjne kary pieniężne (Rozdział 1. Przepisy karne, Rozdział 2. Administracyjne kary pie-

niężne); XI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i 

końcowe (Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących, Rozdział 2. Przepisy przej-

ściowe, dostosowujące i końcowe). Ustawa zawiera także 4 załączniki: (1) Niewyczerpują-

cy wykaz procesów odzysku, (2) Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania, (3) 

Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi oraz (4) 

Przykłady środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów.  

Ustawa o odpadach z 2012 r. nie wprowadza większych zmian w porównaniu  

z poprzednią ustawą z 2001 r., w której po wielu nowelizacjach implementowano już 

wcześniej część regulacji prawnych z dyrektywy odpadowej z 2008 r., np. definicje po-

szczególnych kategorii odpadów. Natomiast w ustawie tej w porównaniu z poprzednimi 

nastąpiły zmiany w definiowaniu podstawowych pojęć związanych z zagospodarowaniem 

odpadów, w hierarchii postępowania z odpadami oraz zasadami gospodarowania odpada-

mi, a także wprowadzono wiele nowych pojęć związanych z gospodarowaniem nimi. No-

wością są bowiem przepisy o produktach ubocznych oraz o utracie statusu odpadów,  
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a także dotyczące przetwarzania odpadów łączącego odzysk i unieszkodliwianie oraz 

czynnościach przygotowawczych188.  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach była już wielokrotnie nowelizowana 

(tab. 1). 

Tabela 1. Nowelizacje ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 

L.p. Ustawa nowelizująca  Przedmiot nowelizacji 

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi189 

zmieniono sześć artykułów ustawy o odpadach, 

dostosowując je do regulacji dotyczących opako-

wań 

2. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie usta-

wy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych 

innych ustaw190 

dodano do art. 2 pkt 12 wyłączający jej stosowanie 

do dwutlenku węgla przeznaczonego do podziem-

nego składowania w celu przeprowadzenia projek-

tu demonstracyjnego wychwytu i składowania 

3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy 

o odpadach191 

dodano art. 244a dotyczący zgody na zamknięcie 

składowiska 

4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – 

Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 

ustaw192 

nieznacznie zmieniono pięć przepisów ustawy o 

odpadach 

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy 

o bateriach i akumulatorach oraz niektórych in-

nych ustaw193 

zmieniono siedem artykułów głównie z rozdziałów 

o ewidencji i sprawozdawczości 

6. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie usta-

wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw194 

zmieniono sześć przepisów ustawy o odpadach 

7. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz niektórych innych ustaw195 

dodano nowe art. 35a, 38a i 243a oraz zmieniono 

dziesięć artykułów 

8. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz niektórych innych ustaw196 

wprowadzono niewielkie zmiany w siedmiu prze-

pisach ustawy o odpadach 

9. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 

ustaw197 

zmieniono ust. 6 w art. 41 u.o.o. 

                                                           
188 W. Radecki, Komentarz do ustawy o odpadach, wydanie z 2016 r.; zob. także: E. Zębek, Nowe zasady 
gospodarowania odpadami komunalnymi, (w:) Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokrymino-
logiczna, W. Pływaczewski, S. Buczyński (red.), Wydawnictwo Katedry Kryminologii i Polityki Kryminal-

nej, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 16-32.  
189 Tekst pierwotny Dz. U. z 2013 r., poz. 888. 
190 Dz. U. z 2013 r., poz. 1238. 
191 Dz. U. z 2014 r., poz. 695. 
192 Dz. U. z 2014 r., poz. 1101. 
193 Dz. U. z 2014 r., poz. 1322. 
194 Dz. U. z 2015 r., poz. 87. 
195 Dz. U. z 2015 r., poz. 122. 
196 Dz. U. z 2015 r., poz. 933. 
197 Dz. U. z 2015 r., poz. 1045. 
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10. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym198 

dodano art. 41a, 74a, 180a i 237a–237c, uchylono 

art. 200, 204 i 205 oraz zmieniono dwadzieścia 

cztery artykuły 

11. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-

dowisko oraz niektórych innych ustaw199 

uchylono ust. 4 w art. 42 u.o.o. 

12. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy 

o działach administracji rządowej oraz niektórych 

innych ustaw200 

zmieniono ust. 2 art. 33 u.o.o. 

13.  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufa-

nia oraz identyfikacji elektronicznej201 

zmieniono art. 65 - wpis do rejestru 

14. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie usta-

wy o działach administracji rządowej oraz niektó-

rych innych ustaw202 

zmieniono art. 24 - transport odpadów niebez-

piecznych  

15. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o 

zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

oraz niektórych innych ustaw203 

zmieniono art. 42-44, 46, 47, 50, 52 - zezwolenia 

na zbieranie odpadów i wpisu do rejestru, dodano 

102a, b i c  

16. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne204 zmieniono art. 36 - plany gospodarki odpadami, 

art. 96 – komunalne osady ściekowe, art. 126 - 

lokalizacja składowisk odpadów  

17. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie 

ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw205 

zmieniono art. 50 - wpis do rejestru, art. 52, 73, 74 

- sprawozdawczość  

18. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie usta-

wy o odpadach oraz niektórych innych ustaw206 

zmieniono art. 1 pkt 9–12, 14 i 15 oraz 20, art. 3 

(odpady niebezpieczne), art. 50, art. 52, ust. 2 art. 

58, dodano pkt 3 w ust. 1 art. 67, pkt 1a w ust. 3 

art. 67, ust. 3a art. 67, ust. 4a-4c art. 67, zmieniono 

ust 5 i dodano ust. 6 art. 67, zmieniono ust. 1 art. 

68 i dodano ust. 1a art. 69, uchylono ust. 2 art. 69, 

zmieniono ust. 3 oraz dodano ust. 3a i 3b art. 69, 

uchylono ust. 5 art. 69, dodano art. 71a, ust. 5 art. 

79, ust. 2a art. 83, zmieniono art. 110, 158-160, 

168,  dodano ust. 2 w art. 180, art. 237aa, ab, zmie-

niono art. 237b-f, uchylono ust. 4 art. 238, zmie-

niono art. 251, zał. 1 u.o.o., uchylono zał. 3 doty-

czący właściwości odpadów niebezpiecznych  

Źródło: pkt 1-12 opracowano na podstawie W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2016 r., 

s. 52-53; pkt 13-18 na podstawie analizy zmian u.o.o. - baza LEX. 

  

                                                           
198 Dz. U. z 2015 r., poz. 1688. 
199 Dz. U. z 2015 r., poz. 1936. 
200 Dz. U. z 2015 r., poz. 2281. 
201 Dz.U. z 2016 r., poz. 1579. 
202 Dz.U. z 2016 r., poz. 1954. 
203 Dz.U. z 2017 r., poz. 785. 
204 Dz.U. z 2017 r., poz. 1566. 
205 Dz.U. z 2017 r., poz. 2056. 
206 Dz.U. z 2017 r., poz. 2422. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001954
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000785
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002056
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002422
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Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 można stwierdzić, iż nowelizacje usta-

wy o odpadach z 2012 r. były związane ze zmianami wprowadzonymi do innych ustaw  

w zakresie prawa geologicznego i górniczego, utrzymania czystości i porządku, zapobiega-

nia zanieczyszczaniu morza, zasad funkcjonowania samorządu gminnego, dostępu do in-

formacji o stanie i ochronie środowiska oraz ustaw regulujących postępowanie ze szcze-

gólnymi rodzajami odpadów, tj. odpady opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny, zużyte baterie i akumulatory czy pojazdów wycofanych z eksploatacji, które 

także wynikały z konieczności implementacji przepisów unijnych w tym zakresie. Zmia-

ny te bowiem dotyczyły m.in. regulacji w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowy-

mi, składowisk odpadów, postępowania z osadami ściekowymi, klasyfikowania i transpor-

tu odpadów niebezpiecznych, a w najszerszym zakresie - zezwoleń na zbieranie i przetwa-

rzanie odpadów, ewidencji i sprawozdawczości wprowadzonych ustawą z dnia 24 listopa-

da 2017 r.  

Na szczególną uwagę zasługuje także projekt nowelizacji ustawy o odpadach z 2018 

r. i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska207. Przesłanką opracowania tego projektu były 

pojawiające się nagminnie nieprawidłowości w gospodarce odpadami, polegające na wzro-

ście liczby pożarów odpadów zgromadzonych na składowiskach odpadów. Straż Pożarna 

odnotowała bowiem 85 interwencji do tych przypadków do 28 maja br., podczas gdy w 

latach 2016 i 2017 miało miejsce odpowiednio 117 i 132 interwencji. Propozycje Minister-

stwa Środowiska w zakresie zmian obowiązujących przepisów mają na celu bowiem 

„uszczelnienie” systemu gospodarowania odpadami oraz ograniczenie przypadków niele-

galnego postępowania z nimi. Pierwszym elementem projektu jest wprowadzenie gwaran-

cji finansowych dla podmiotów prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbie-

rania, magazynowania i przetwarzania odpadów. Taka gwarancja ma być ustanawiana 

przed rozpoczęciem działalności i obejmie zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie od-

padów, aż do zakończenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, co ma zapo-

biec porzucaniu odpadów po zakończeniu działalności. Ponadto gwarancja ta ma dotyczyć 

                                                           
207 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.  1688, z 2017 r., 

poz. 1566, 1567, z 2018 r., poz. 88, 650). 
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działań związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Wysokość 

gwarancji ma być uzależniona od masy i rodzaju odpadów208.  

Kolejnym elementem projektu jest nałożenie obowiązku prowadzenia monitoringu 

wideo obiektu, w którym są magazynowane lub składowane odpady, co ma ułatwić nad-

zór nad tą działalnością oraz ustalenie przyczyny i ewentualnych sprawców pożaru. 

Uszczegółowione zostaną także wymagania w odniesieniu do gromadzonych odpadów 

poprzez wprowadzenie obowiązku wskazywania w decyzjach administracyjnych dopusz-

czalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów, maksymalnej masy jednocześnie 

magazynowanych odpadów oraz środków ochrony przeciwpożarowej. W projekcie zapro-

ponowano także skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 

roku. Zwócono bowiem uwagę, że okres trzy letni magazynowania odpadów powoduje 

nagromadzenie zbyt dużej ich masy, co powoduje trudności w ich unieszkodliwaniu  

i skłania do działań nielegalnych, np. podpaleń. Ponadto skrócenie okresu magazynowania 

wymusi na przedsiębiorcach większą aktywność w poszukiwaniu zbytu na odpady209. 

W projekcie nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska zaproponowano 

zmianę zakresu uprawnień organów ochrony środowiska do wydawania zezwoleń na 

zbieranie odpadów w instalacji lub innym miejscu ich magazynowania, których całkowita 

pojemność przekracza 3 000 ton na rok – organem właściwym do wydania takiej decyzji 

ma być właściwy marszałek województwa. Ponadto wydanie zezwolenia na zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów będzie uzależnione od uzyskania pozytywnej opinii Państwowej 

Straży Pożarnej (PSP) przed rozpoczęciem działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

Rozszerzono także przesłanki dla odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie od-

padami, dla osób fizycznych i prawnych, np. jeżeli wysokość i forma zabezpieczenia fi-

nansowego nie zapewni pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów lub gdy podmiot 

był już wcześniej karany. Kolejnym elementem projektu jest wprowadzenie wymogu po-

siadania tytułu prawnego do nieruchomości w formie aktu własności, co ma ograniczyć 

proceder nielegalnego gospodarowania odpadami oraz ułatwienie organom administracji 

                                                           
208 Ministerstwo Środowisko, Nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami skierowane do Sejmu z 

26.06.2018, https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/nowe-regulacje-w-zakresie-gospodarki-

odpadami-skierowane-do-sejmu/ (dostęp: 10.07.2018). 
209 Ibidem. 



S t r o n a  | 79 

egzekwowania przepisów i działania podmiotów zgodnie z wydanymi decyzjami admini-

stracyjnymi210.  

W projekcie przewidziano również nowe kryteria wymierzania kar administracyj-

nych za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, które 

będą obliczane na podstawie ilości nagromadzonych odpadów oraz stawki opłaty. Kary te 

mają być wyższe dla podmiotów, u których wielokrotnie wybuchały pożary, przez zasto-

sowanie dodatkowego mnożnika pozwalającego zwiększyć wymiar kary. Projekt ten 

przewiduje także wzmocnienie skuteczności działań kontrolnych Inspekcji Ochrony Śro-

dowiska poprzez umożliwienie prowadzenia tzw. kontroli krzyżowych na obszarach nie-

legalnych działań, które obejmują obszar kilku województw. Ich realizacją będą zajmowa-

ły się wyspecjalizowane zespoły składające się z inspektorów z różnych terytorialnie wo-

jewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Ponadto kontrole będą odbywały się  

w systemie całodobowym, a interwencyjne bez wcześniejszego zawiadomienia. Rozsze-

rzono także uprawnienia inspektorów ochrony środowiska, bowiem podczas czynności 

kontrolnych będzie możliwość użycia dronów. WIOŚ podczas kontroli będzie mógł wy-

dać decyzję wstrzymującą działalność stwarzającą zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo 

zagrożenie zniszczenia środowiska w rygorze natychmiastowej wykonalności. Projekto-

wane zmiany także obejmują rozszerzenie monitoringu środowiska poprzez powołanie 

centralnych laboratoriów badawczych z wyspecjalizowanymi oddziałami działającymi 

ponadregionalnie w strukturze GIOŚ. Działania te pozowlą na optymalizację i elastycz-

ność badań monitoringowych i wykonywania pomiarów i analiz na potrzeby prowadzo-

nych czynności kontrolnych211.  

Zdaniem Ministra Środowiska H. Kowalczyka propozycje zmian legislacyjnych 

miałyby przeciwdziałać przypadkom nielegalnego postępowania z odpadami (np. poprzez 

podpalenia składowisk odpadów) w przyszłości poprzez wzmocnienie kontroli działalno-

ści podmiotów zbierających, magazynujących i przetwarzających odpady przez rozszerze-

nie kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska, pozwalających skutecznie wykrywać  

i zwalczać nadużycia w tym zakresie. Rozwiązania te mają na celu zabezpieczyć i upo-

                                                           
210 Ibidem. 
211 Ibidem. 
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rządkować system gospodarki odpadami. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 wrze-

śnia 2018 r.212  

4.4. Definicja i klasyfikacja odpadów 

Definicja odpadów 

W początkowej fazie gospodarki odpadami najważniejszą kwestią jest zaklasyfiko-

wanie danej substancji lub przedmiotu do kategorii odpadu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.o.o. 

odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamie-

rza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Zatem należy zauważyć, że 

definicja odpadu w prawodawstwie polskim jest identyczna z regulacjami na poziomie 

unijnym, ze względu na to, iż pojęcie to musi być jednolite na całym obszarze stosowania 

prawa europejskiego213. Definicja odpadów jest uznawana za podstawowy element ochro-

ny środowiska w UE przed skutkami powstawania odpadów i ich gospodarowaniem. 

Przedmioty lub substancje określane jako „odpady” podlegają zatem kontroli ze strony 

wspólnotowego prawodawstwa w zakresie odpadów, którego celem jest ochrona środowi-

ska, a także życia i zdrowia ludzkiego. W związku z powyższym, rozróżnienie między 

tym, co jest odpadem, a tym co nim nie jest, ma charakter kluczowy214.  

W porównaniu do poprzedniej ustawy o odpadach z 2001 r. definicja odpadów za-

chowała podwójny mechanizm, ale nie ma już odniesienia do załącznika nr 1 ustawy, któ-

ry obecnie ma inną postać i dotyczy odzysku odpadów. Z jednej strony o mianie odpadu 

decydują wskazane przypadki wyłączeń stosowania regulacji w stosunku do wskazanych 

substancji czy przedmiotów (np. ścieków, niektórych rodzajów biomasy czy mas ziem-

nych lub gleby). Wyłączenia te dotyczą statusu prawnego gruntów (zwłaszcza gleby) oraz 

biomasy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego głównie wykorzystywanej do produkcji 

energii. W przypadku gruntów w porównaniu do poprzedniej ustawy o odpadach czę-

ściowo zrezygnowano z wymogu formalnego potwierdzenia przeznaczenia wydobytej 

                                                           
212 Ibidem. 
213 M. Górski, Definicje podstawowych pojęć Cz. II. „Przegląd Komunalny” 2008, nr 12(207), http://e-

czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunalny/2008-12-371/prawo-ochrony-srodowiska-2605/problemy-z-

definicjami-9231 (dostęp: 2.02.2018). 
214 D. Danecka, op. cit., s. 299. 
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ziemi, ponieważ dotychczas wymagało to decyzji administracyjnej lub musiało wynikać  

z m.p.z.p. Obecnie dotyczy to jedynie mas ziemnych i skalnych przemieszczanych  

w związku z wydobywaniem kopalin. Generalnie nie uważa się za odpad gruntu, jeżeli nie 

został on przemieszczony (wydobyty). Za odpady nie są także uznawane odpady prze-

mieszczane w obrębie wód powierzchniowych, ale pod warunkiem zachowania celów 

określonych w art. 2 pkt 7 u.o.o., czyli związanych z gospodarowaniem wodami lub dro-

gami wodnymi itd. Jednak takie odpady nie mogą wykazywać cech niebezpiecznych.  

W przypadku biomasy nowością jest możliwość uznania bezpośrednio za surowiec lub 

paliwo (dotychczas była najczęściej traktowana jako odpad). Z drugiej strony cechą kwali-

fikującą odpad jest ocena zachowania podmiotu władającego danym odpadem, gdzie decy-

dujące znaczenie ma wola, zamiar lub obowiązek pozbycia się odpadów215.  

Definicja odpadów jest zatem oparta na triadzie: pozbycia się, zamiaru pozbycia się 

oraz zobowiązania do pozbycia się. W ten sposób definicja uwzględnia pojęcie „pozbycia 

się” występującego w trzech wariantach. Pierwszy dotyczy faktycznej czynności dokona-

nej przez posiadacza substancji lub przedmiotu, drugi – zamiaru, a trzeci – obowiązku po-

zbycia się odpadu. W odniesieniu do pierwszej sytuacji, pozbycie się odpadów może na-

stąpić celowo, jak i przypadkowo, ale także poprzez poddanie substancji lub przedmiotu 

odzyskowi lub unieszkodliwieniu, co dowodzi o zaistnieniu gospodarowania odpadami216. 

Należy tutaj zaznaczyć, że przy ocenie sytuacji, w której mamy do czynienia z pozbywa-

niem się odpadu, nie ma znaczenia czy substancja lub przedmiot są zbywalne. Zatem  

w tym przypadku jest nieistotne, czy obrót daną substancją generuje przychód, stratę czy 

też jego wartość handlowa jest zerowa. Poza tym pozbycie się odpadów może nastąpić 

niekoniecznie tylko za wiedzą jego posiadacza, ale także i bez niej217. Drugi wariant jest 

związany z zamiarem pozbycia się odpadów, a trzeci dotyczy zobowiązania prawnego do 

pozbycia się substancji lub przedmiotu. Jednakże często istnieje niepewność, czy mamy do 

                                                           
215 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami…., s. 49. 
216 Ibidem, s. 50. 
217 B. Rakoczy (red.), K. Karpus, Ustawa o odpadach…., s. 25-26.  
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czynienia z czynnością pozbycia się odpadów i dlatego każdy przypadek powinno się roz-

patrywać indywidualnie218.  

Z powyższej analizy wynika, że w zasadzie każdy przedmiot i każda substancja jest 

odpadem, bowiem nie mamy jasnych przesłanek pozwalających uprawdopodobnić, bądź 

też zakwestionować istnienie owego zamiaru. Definicja ta nie jest uznawana za formalną, 

bowiem nie wskazuje zamierzonego lub nakazanego postępowania, ale ma charakter su-

biektywny. Elementem subiektywnym jest pojęcie pozbywania się odpadów, które nie 

zostało w ustawie zdefiniowane. Podstawowym problemem jest bowiem wskazanie, kiedy 

dochodzi do „pozbywania się” substancji lub przedmiotu w innych sytuacjach, jeśli żaden 

przepis prawa nie nakazuje wyraźnego takiego zachowania. W związku z tym w takim 

przypadku należy dokonać oceny przejawów woli i zachowań kolejnych posiadaczy takie-

go przedmiotu lub substancji. O tym, czy dany przedmiot staje się odpadem przesądza 

ocena zachowania się tzw. wytwórcy odpadów219. Dlatego często występuje wiele wątpli-

wości w odniesieniu do zakwalifikowania substancji lub przedmiotu jako odpad, co ma 

odzwierciedlenie w analizowanym poniżej orzecznictwie.  

Według wyroku NSA z 2012 r. główną przesłanką do uznania za odpad jest "pozby-

cie się", które w istocie oznacza zmianę sposobu użytkowania wskazanego przedmiotu, 

czyli użytkowanie w inny sposób, niż nakazuje to przeznaczenie danego przedmiotu,  

a nowy sposób użytkowania mógłby wywoływać niekorzystne oddziaływanie na środowi-

sko. "Pozbycie się" rozumiane więc jest jako przekazanie (zbycie) przedmiotu innemu 

podmiotowi, który będzie ten przedmiot wykorzystywał w zasadniczo odmienny od pier-

wotnego sposób. Przy czym, w razie wątpliwości, czy dany przedmiot jest odpadem wsku-

tek zmiany sposobu jego użytkowania, należy mieć na względzie ogólne cele postępowa-

nia z odpadami - ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrów-

noważonego rozwoju i wobec tego indywidualizować badanie przesłanki "pozbycia się" ze 

                                                           
218 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2008 r., s. 83; A. Pacek-Łopalewska, Ustawa o 
odpadach. Komentarz, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2013, s. 46-47.  
219 W. Radecki, Komentarz do ustawy o odpadach, wydanie z 2008 r., s. 79. 
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względu na negatywne oddziaływanie tego sposobu użytkowania na człowieka lub środo-

wisko220.  

O uznaniu danego przedmiotu za odpad w świetle art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o.o. decyduje 

co do zasady wola posiadacza. Dany przedmiot staje się zatem odpadem, gdy posiadacz nie 

znajduje dla niego żadnego zastosowania lub nie potrafi go wskazać. Nie oznacza to jed-

nak, że pojęcie odpadu, co do zasady, wyłącza substancje i przedmioty, które nadają się do 

dalszego gospodarczego wykorzystania. Zatem zawsze organ właściwy przed wydaniem 

decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do 

składowania lub magazynowania, w sytuacji, gdy osoba ta podnosi, iż wykorzysta zgroma-

dzone odpady na cele własne, winien zbadać, czy istnieje możliwość ich odzysku221. 

Następnie należy podkreślić, iż wolę pozbycia się określonego przedmiotu (sub-

stancji) należy łączyć z kryterium jego zaistniałej nieprzydatności, która z kolei wynika ze 

zmiany sposobu użytkowania przedmiotu polegającej na użytkowaniu go w inny sposób 

aniżeli nakazuje to jego przeznaczenie. Do kategorii odpadów włączyć należy nie tylko te 

przedmioty, które ich dotychczasowy posiadacz uważa za zbędne i których chciałby się 

wyzbyć, ale także te podlegające powtórnemu gospodarczemu wykorzystaniu, po podda-

niu ich procesowi odzysku. Z tego względu pozbycie się przedmiotu nie można zawężać 

do sytuacji, gdy dotychczasowy posiadacz pozbywa się danego przedmiotu w celu jego 

definitywnego unieszkodliwienia lub przetworzenia. Sytuacja, w której przedmiot po 

okresie jego użytkowania przestaje być wykorzystywany w pierwotnym celu, powinna 

być traktowana jako wyraźna przesłanka, że dotychczasowy posiadacz tego przedmiotu 

miał zamiar jego pozbycia się222.  

Ponadto należy zaznaczyć, że pozbywanie się odpadu przez posiadacza może być 

działaniem faktycznym ("pozbywa się"), zamierzonym ("pozbyć się zamierza") lub naka-

zanym ("do którego pozbycia się jest obowiązany"), które powinny być interpretowane 

                                                           
220 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2012 r., sygn. akt II OSK 1071/11, 

Legalis nr 552004.  
221 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 lipca 2016 r., sygn. akt II SA/Lu 

160/16, Legalis nr 1539409.  
222 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt II OSK 2274/15, Legalis nr 

1632616.  
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nie tylko w świetle zasadniczego celu dyrektywy, którym jest ochrona zdrowia ludzi  

i środowiska przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi przez zbieranie, transport, 

unieszkodliwianie, magazynowanie oraz składowanie odpadów, ale także w świetle tego, 

że polityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom 

ochrony i opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawcze-

go223. W kwestii formalnej w celu uznania zamiaru pozbycia się odpadów lub dalszego 

wykorzystania nie wystarczy subiektywne przekonanie wytwórcy, a tym samym złożenie 

przez niego stosownego oświadczenia, a także faktyczne dalsze wykorzystanie przez wy-

twórcę. Konieczne jest w takiej sytuacji indywidualne rozpatrzenie danego przypadku 

przez uprawniony organ z uwzględnieniem konkretnych okoliczności faktycznych224.  

W związku z powyższym w literaturze przedmiotu wymieniane są różne przyczy-

ny trudności zaklasyfikowania pozostałości procesu produkcyjnego jako odpadu. Pierwszą 

jest brak skonstruowanych obiektywnych kryteriów pozwalających wyróżnić taką grupę 

substancji lub przedmiotów i zakwalifikować je jako odpady. Aby stwierdzić bowiem czy 

dochodzi do powstania odpadu, konieczne jest rozstrzygnięcie, w jakich okolicznościach  

i dla kogo dana substancja lub przedmiot staje się odpadem, co jest bezpośrednio związane 

ze stopniem rozwoju społeczności, w której dochodzi do jego wytworzenia. Kolejną przy-

czyną istniejących trudności w zdefiniowaniu odpadu jest brak pomimo znacznej regulacji 

ustawowej kompleksowego opracowania całości zagadnienia225.  

 

Klasyfikacja odpadów 

Bardzo istotną kwestią natury prawnej po uznaniu danego przedmiotu lub substan-

cji za odpad jest odpowiednia jego klasyfikacja. Każdy odpad należy bowiem zakwalifiko-

wać do określonej grupy, co pozwala na wyodrębnienie go ze strumienia odpadów i pod-

                                                           
223 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt II OSK 

2642/15, LEX nr 2340972; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 

dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt II SA/Go 168/10, LEX nr 674125. 
224 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt II 

SA/Ol 601/17, LEX nr 2376371. 
225 J. Jerzmański, Ustawa o odpadach…, s. s. 51-52; K. Lew-Gliniecka, Pojęcie i rodzaje odpadów w prawie 
polskim. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2010, nr 2, s. 78; M. Górski, Podstawowe zasady postępo-
wania z odpadami, http://www. zgora.pios.gov.pl/wpcontent/uploads/2014/03/Prof.-Marek-G%C3%B3rski 

Gospodarowanie-odpadami.pdf (dostęp: 24.07.2015).  



S t r o n a  | 85 

dania odzyskowi, powtórne wykorzystanie lub w odpowiedni sposób unieszkodliwianie226. 

W celu uporządkowania gospodarki odpadami mającej oczywiście na względzie ochronę 

środowiska i człowieka, klasyfikacja taka powinna odzwierciedlać genezę odpadów, ich 

właściwości, ekologiczną szkodliwość, użyteczność oraz masowość ich wytwarzania. Pod-

stawą każdej klasyfikacji są odpowiednio dobrane kryteria o charakterze fizykochemicz-

nym, biologicznym, technologicznym i ekologicznym. Zatem klasyfikacji odpadów można 

dokonać na podstawie różnych kryteriów, tj. źródło pochodzenia, sferę powstawania, kry-

terium surowcowe, stan skupienia, skład chemiczny, toksyczność, stopień zagrożenia dla 

środowiska czy stopnień przydatności do dalszego wykorzystania227.  

Przy klasyfikacji odpadów w oparciu o kryterium toksyczności i zagrożenia dla 

środowiska przyjmuje się, że o ich szkodliwości decyduje: (a) składnik najniebezpieczniej-

szy, który jednocześnie determinuje przynależność odpadów do odpowiedniej kategorii 

szkodliwości i określa technologię jego utylizacji, (b) toksyczność i szkodliwość odpadu 

dla organizmów żywych, (c) właściwości rakotwórcze substancji odpadowych, (d) zagro-

żenie dla wód powierzchniowych i gleby na podstawie wielkości dopuszczalnych zanie-

czyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych, (e) zanieczyszczenie atmosfery przez 

odpady pylące, wydzielające pary lub gazy szkodliwe i o nieprzyjemnym zapachu oraz (f) 

łatwość zapłonu228.  

Odpady można również sklasyfikować ze względu na stopień szczególnego zagro-

żenia na: odpady grożące zakażeniami zawierające drobnoustroje chorobotwórcze, jaja 

pasożytów itd.; odpady grożące skażeniami zawierające substancje promieniotwórcze; od-

pady szczególnie szkodliwe dla środowiska zawierające substancje uznane przez Ministra 

Zdrowia za trucizny lub środki szkodliwe, a także surowe produkty i inne materiały 

uznane za nieprzydatne do wykorzystania gospodarczego. Natomiast ze względu na wła-

ściwości odpadów o różnym udziale frakcji organicznej, można wyróżnić odpady: (a) mi-

neralne - znikoma ilość (do 1%) substancji organicznej, (b) organiczno-mineralne - 5-50% 

                                                           
226 J. Jerzmański (red.), Ustawa o odpadach…, s. 52-53. 
227 Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2007, s. 22-24. 
228 P. Matczak, Problemy ekologiczne jako problemy społeczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 

2000, s. 48-49. 
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substancji organicznej, (c) organiczne - więcej niż 50% substancji organicznej229. 

Uwzględniając charakter i właściwości odpadów dzielimy je na odpady niebezpieczne, 

odpady przemysłowe oraz odpady komunalne i komunalnopodobne.  

Zgodnie z ustawą o odpadach z 2012 r. można wyróżnić klasyfikację odpadów ze 

względu na miejsce ich powstawania (odpady komunalne, bioodpady, odpady zielone, 

medyczne, weterynaryjne i odpady z wypadków) oraz ze względu na ich skład i właściwo-

ści (odpady niebezpieczne, obojętne i ulegające biodegradacji) (art. 3 u.o.o.)230. Definicje 

w/w odpadów są niemal identyczne do tych z ustawy o odpadach z 2001 r. w ostatecznej 

wersji po częściowej implementacji przepisów unijnych, zawierające jedynie niewielkie 

zmiany i uzupełnienia.  

W porównaniu do poprzedniego stanu prawnego definicję odpadów komunalnych 

rozszerzono o część dotyczącą odpadów zmieszanych. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o.o. 

opadami komunalnymi są zatem odpady powstające w gospodarstwach domowych,  

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpa-

dów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na 

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domo-

wych; a także zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunal-

nymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła 

w sposób znaczący ich właściwości. W ujęciu literaturowym odpady komunalne są zróż-

nicowane ze względu na ich skład, właściwości, stopień szkodliwości oraz miejsce po-

wstawania. Wśród tych odpadów wyróżniamy bowiem: odpady bytowe z gospodarstw 

domowych, odpady wielkogabarytowe (wraki samochodów, pralki, lodówki, meble, itp.), 

odpady uliczne zbierane stale i sezonowo (zmiotki i zawartości koszy ulicznych, śnieg, 

lód), odpady z terenów zieleni i inne związane z jej pielęgnacją, gruz z remontów i roz-

biórki domów oraz innych prac budowlanych, a także odpady z obiektów infrastruktury 

miejskiej i obiektów przemysłowych231.  

                                                           
229 Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, wydanie z 2007 r., s. 25. 
230 O klasyfikacji odpadów autorka pisała w: U. Szymańska, E. Zębek, Ochrona środowiska naturalnego jako 
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014. 
231 J. Toruński, Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie” 2010, nr 87, s. 31-47.  
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W ustawie o odpadach z 2012 r. zmieniono również w niewielkim stopniu defini-

cję odpadów niebezpiecznych, a właściwie kryteria uznania za odpad niebezpieczny. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.o.o. odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej 

grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, przy uwzględnieniu: (1) źródła ich powstawania; (2) 

właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w Rozpo-

rządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w Rozporządzeniu (UE) nr 2017/997232, oraz przepisach 

wydanych na podstawie art. 3 ust. 5; (3) składników odpadów, dla których przekroczenie 

wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są 

odpadami niebezpiecznymi określone w zał. 4 do u.o.o. Zatem odpady są klasyfikowane 

jako niebezpieczne ze względu na ich źródło powstawania, właściwości oraz składniki  

o ile zostały przekroczone stężenia graniczne tych substancji. W odniesieniu do art. 4 ust. 

1 pkt. 2 u.o.o. wcześniej właściwości klasyfikujące odpady niebezpieczne były określone  

w zał. 3 do ustawy  i obejmowały 15 cech takich odpadów, tj. H1 wybuchowe, H2 utlenia-

jące, H3-A wysoce łatwopalne, H3-B łatwopalne, H4 drażniące, H5 szkodliwe, H6 tok-

syczne, H7 rakotwórcze, H8 żrące, H9 zakaźne, H10 działające szkodliwie na rozrodczość, 

H11 mutagenne, H12 odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwal-

niają toksyczne lub bardzo toksyczne gazy, H13 uczulające, H14 ekotoksyczne i H15 od-

pady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób wydzielić 

inną substancję, np. w formie odcieku, która ma którąkolwiek spośród cech wymienio-

nych powyżej.  

Obecnie ustawodawca w tym zakresie odsyła do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dy-

rektywy233, którego celem było ujednolicenie klasyfikacji odpadów niebezpiecznych we 

wszystkich krajach członkowskich UE. W zał. III do rozporządzenia określono 15 właści-

wości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne, tj.:  

                                                           
232 Rozporządzenie Rady (UE) nr 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotok-

syczne” (Dz. Urz. L 150 z 14.6.2017, str. 1-4). 
233 Dz.Urz. L 365 z 19.12.2014, str. 89–96. 
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HP 1 Wybuchowe – odpady, które w wyniku reakcji chemicznej, mogą wydzielać gaz  

o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować niszczenia  

w otoczeniu, a także odpady pirotechniczne, odpady wybuchowego nadtlenku organicz-

nego i wybuchowe samoreaktywne odpady; 

HP 2 Utleniające - odpady, które mogą, zazwyczaj poprzez utlenianie, spowodować zapa-

lenie się innych materiałów lub przyczynić się do ich spalenia;  

HP 3 Łatwopalne:  

— łatwopalne odpady ciekłe: odpady ciekłe o temperaturze zapłonu poniżej 60°C lub od-

padowy olej gazowy, olej napędowy i lekkie oleje opałowe o temperaturze zapłonu > 55°C 

oraz ≤ 75°C;  

— łatwopalne odpady piroforyczne ciekłe i stałe: stałe lub ciekłe odpady, które nawet  

w małych ilościach mogą ulec zapaleniu w ciągu pięciu minut po wejściu w kontakt  

z powietrzem;  

— łatwopalne odpady stałe: odpady stałe, które łatwo ulegają zapaleniu lub w wyniku 

tarcia mogą powodować zapalenie lub przyczyniać się do spalania;  

— łatwopalne odpady gazowe: odpady gazowe, które łatwo ulegają zapaleniu w powietrzu  

w temperaturze 20°C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa;  

— odpady reagujące z wodą: odpady, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne  

w niebezpiecznych ilościach;  

— inne łatwopalne odpady: wyroby aerozolowe łatwopalne, łatwopalne odpady samona-

grzewające się, łatwopalne nadtlenki organiczne i łatwopalne odpady samoreaktywne;  

HP 4 Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu: odpady, 

które w wyniku naniesienia mogą powodować podrażnienie skóry lub uszkodzenie oczu;  

HP 5 Działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane aspiracją - 

odpady, które mogą działać toksycznie na narządy docelowe na skutek jednokrotnego lub 

powtarzanego narażenia, lub które powodują ostre skutki toksyczne na skutek aspiracji;  

HP 6 Ostra toksyczność - odpady, które mogą spowodować ostrą toksyczność po podaniu 

drogą pokarmową lub po naniesieniu na skórę lub po narażeniu inhalacyjnym;  
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HP 7 Rakotwórcze - odpady, które wywołują raka lub zwiększają zachorowalność na nie-

go;  

HP 8 Żrące - odpady, które w wyniku naniesienia działają żrąco na skórę;  

HP 9 Zakaźne - odpady zawierające żywe drobnoustroje lub ich toksyny, o których wia-

domo lub, co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby 

u ludzi lub innych żywych organizmów;  

HP 10 Działające szkodliwie na rozrodczość - odpady działające szkodliwie na funkcje 

rozrodcze i płodność u dorosłych osobników płci męskiej i żeńskiej oraz powodujące tok-

syczność rozwojową u potomstwa;  

HP 11 Mutagenne - odpady, które mogą spowodować mutację, tj. trwałą zmianę w ilości 

lub strukturze materiału genetycznego w komórce;  

HP 12 Uwolnienie gazów o ostrej toksyczności - odpady, które uwalniają gazy o ostrej 

toksyczności w zetknięciu z wodą lub kwasem;  

HP 13 Uczulające - odpady zawierające jedną lub więcej substancji, o których wiadomo, że 

działają uczulająco na skórę lub na układ oddechowy;  

HP 14 Ekotoksyczne - odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóź-

nione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska;  

HP 15 Odpady mogące wykazywać niebezpieczne właściwości wymienione powyżej, któ-

re nie były bezpośrednio widoczne w odpadach pierwotnych.  

Natomiast w odniesieniu do składników kwalifikujących odpady jako niebezpiecz-

ne warto wspomnieć, że regulacja art. 5 u.o.o. nawiązuje do niebezpieczności odpadów  

w znaczeniu nie ich właściwości, lecz stężenia tychże substancji. Jeżeli został ustalony 

próg stężenia substancji niebezpiecznych, powyżej którego odpady uznawane są za nie-

bezpieczne, to zakaz z art. 5 obejmuje działania polegające m.in. na rozcieńczaniu odpa-

dów, mieszaniu odpadów ze sobą lub mieszaniu odpadów z innymi odpadami, substan-

cjami i materiałami234. Zatem w ten sposób wprowadzono wyraźny zakaz mieszania odpa-

dów niebezpiecznych z materią niebędącą odpadem235. 

                                                           
234 W. Radecki, Komentarz o odpadach, wydanie IV z 2016, LEX. 
235 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami…., s. 52. 
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W ustawie o odpadach z 2012 r. pozostałe definicje odpadów, tj. bioodpadów, od-

padów zielonych, medycznych, weterynaryjnych, odpadów z wypadków, odpadów obo-

jętnych oraz odpadów ulegających biodegradacji nie uległy zmianom i mają identyczne 

brzmienie jak w ostatecznej wersji ustawy o odpadach z 2001 r., co było przedmiotem 

wcześniejszej analizy (patrz rozdział 3.4. Ustawa o odpadach z 2001 r. - lata 2001-2012). 

 

Produkt uboczny i utrata statusu odpadu 

 W ustawie o odpadach z 2012 r. istotną kwestią w gospodarowaniu odpadami jest 

wprowadzenie pojęcia produktu ubocznego i utraty statusu odpadu. Zgodnie z art. 10 

u.o.o za produkt uboczny uznawany jest przedmiot lub substancja, powstająca w wyniku 

procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być 

uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione 4 warunki:  

1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;  

2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego prze-

twarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;  

3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produk-

cyjnego;  

4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne,  

w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wy-

korzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do 

ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi. 

Ustawodawca zatem w art. 11 ust 6 u.o.o. przewiduje możliwość doprecyzowania 

kryteriów, jakie mają być spełnione przez substancje lub produkt, aby można było zakla-

syfikować je jako produkt uboczny. Jednakże kumulatywne spełnienie wskazanych wyżej 

warunków każdorazowo należy oceniać indywidualnie, ponieważ nawet takie same sub-

stancje lub produkty końcowe można uzyskać w różniących się technicznie procesach 

produkcyjnych. Pierwszą kwestią, jaka wymaga rozważenia w procesie kwalifikacji danej 

substancji jako odpadu, produktu ubocznego lub produktu pierwotnego, jest możliwość 

stwierdzenia celowości wytworzenia danej substancji w ramach procesu produkcyjnego. 
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Uznaje się, że najbardziej klarownym kryterium wymagającym spełnienia zakwalifikowa-

nia substancji lub produktu jako produktu ubocznego jest zgodność z wymogami prawa. 

Ilekroć zatem na posiadaczu substancji lub przedmiotu będzie spoczywał obowiązek po-

stąpienia z nimi jak z odpadem (np. unieszkodliwienie lub poddanie procesowi odzysku 

przy użyciu określonych metod), można stwierdzić, że mamy do czynienia z odpadem.  

W przeciwieństwie do faktu, jeśli na posiadaczu nie ciąży obowiązek prawny powzięcia 

konkretnych czynności wobec pozostałości procesu produkcyjnego, nadanie statusu pro-

duktu ubocznego jest zgodne z prawem236.  

Kolejną przesłanką jest wykorzystanie takiego odpadu jako produktu przy zacho-

waniu zasad ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Przy ocenie spełnienia tychże 

wymogów odnośnie wykorzystania w zakresie produktu, należy zwrócić uwagę na zgod-

ność specyfikacji substancji stanowiącej pozostałość procesu produkcyjnego ze specyfika-

cjami technicznymi substancji podobnych, które występują na rynku. O spełnieniu tej 

przesłanki w zakresie ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi może również świad-

czyć spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktu, które zostały określone 

w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów237. Zgodnie  

z art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy za produkt bezpieczny uznawany jest produkt, który  

w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach 

jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od 

rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie 

stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się 

pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczą-

cych ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Z kolei sformułowanie „nie doprowadzi do ogól-

nych negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi” uprawnia do wysunięcia 

tezy o konieczności dokonania każdorazowego bilansu korzyści i zagrożeń płynących  

z zaklasyfikowania pozostałości procesu produkcyjnego jako odpadu lub produktu ubocz-

nego. Zdarzyć się może bowiem, że substancja lub przedmiot będą przynosiły większą 

                                                           
236 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2013 r., s. 82. 
237 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).  
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korzyść pod względem ekonomii środowiskowej również przez fakt niewywoływania ne-

gatywnych skutków oddziaływania na środowisko po nadaniu jej statusu odpadu238.  

Zgodnie z orzecznictwem sama możliwość dalszego wykorzystania przedmiotów 

lub substancji powstających ubocznie w ramach procesu produkcyjnego nie oznacza, że 

nie stanowią one odpadu w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.o.o. Aby bowiem taki stan rzeczy 

zaistniał konieczne jest wystąpienie warunków dalszego ich wykorzystania, w tym przede 

wszystkim warunku pewności dalszego ich wykorzystania w ramach określonego procesu 

produkcyjnego. Uzależnienie zatem dalszego wykorzystania takich przedmiotów lub sub-

stancji od zdarzeń przyszłych i niepewnych (np. wystąpienia określonej koniunktury go-

spodarczej) bez stworzenia jakiegokolwiek profilu i procesu produkcji oraz bez podjęcia 

jakichkolwiek działań wskazujących na rzeczywistość realizacji takiego zamiaru nie speł-

nia wymogu pewności ich wykorzystania239.  

W ramach postępowania z produktami ubocznymi ustawodawca w art. 13 u.o.o. 

wskazał dwa podstawowe wymagania. Pierwsze dotyczy wprowadzenia zakazu łącznego 

magazynowania produktów ubocznych i odpadów oraz magazynowania produktów 

ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania lub składowania odpadów. 

Zadaniem tej regulacji jest zatem ułatwienie organom kontrolnym monitorowania wyko-

rzystania produktów ubocznych podobnych do odpadów. Drugie zaś wskazuje na możli-

wość utraty przez pozostałość procesu produkcyjnego statusu produktu ubocznego, jeśli 

przestają być spełnione warunki określone w już uprzednio cytowanym art. 10 u.o.o. lub 

wymagania sformułowane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kryteriów doty-

czących uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wydanym przez ministra 

właściwego do spraw środowiska. Zatem ustalenie, czy dana substancja lub produkt jest 

odpadem czy produktem ubocznym powinno być przedmiotem ustaleń w postępowaniu 

indywidualnym. Uznanie za produkt uboczny podlega zgłoszeniu marszałkowi wojewódz-

twa240.  

                                                           
238 A. Pacek-Łopalewska, op. cit., s. 88; W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2013 r., s. 

83. 
239 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2013 r., sygn. akt II 

SA/Bd 469/13, Legalis nr 793722.  
240 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami…, s. 48.  
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Wymogi formalne dotyczące zgłoszenia zawarte zostały w art. 11 u.o.o., do których 

należą m.in. obowiązek przedstawienia dowodów potwierdzających spełnienie warunków 

z art. 10 u.o.o., dokładne określenie danych podmiotu zgłaszającego (adres, NIP, REGON, 

imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zgłaszającego wniosek) oraz danych dotyczących 

substancji lub przedmiotu zgłaszanego do uznania za produkt uboczny (wskazanie masy  

i rodzaju przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz 

określenie miejsca ich wytworzenia). W myśl ustanowionego w art. 11 ust. 4 u.o.o. do-

mniemania o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, uznanie za produkt uboczny następu-

je w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia. Należy tutaj zaznaczyć, że istnieje 

możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zgłoszenia, który podnosi w formie decyzji mar-

szałek województwa241.  

 Natomiast utrata statusu odpadów zgodnie z art. 14 u.o.o. może nastąpić na skutek 

poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, jeżeli spełnione są łącznie następujące wa-

runki: (a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, (b) 

istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie; (c) dany przedmiot lub 

substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz 

wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu oraz 

(d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla 

życia, zdrowia ludzi lub środowiska. Ponadto muszą być spełnione wymagania określone 

przez przepisy Unii Europejskiej. W tym przypadku nie przewidziano jednak żadnej do-

datkowej procedury weryfikacyjnej, co w praktyce oznacza, że decydujące znaczenie będą 

miały postanowienia decyzji administracyjnych zezwalających na dokonanie odzysku (re-

cyklingu). Powinny one kwalifikować taki odzysk jako proces końcowy (R 3 lub R5 a nie 

jako R12) 242, co będzie przedmiotem dalszej analizy.  

 

                                                           
241 Zob. więcej: W. Iskra, Odpad a produkt uboczny w świetle prawa, (w:) Aktualne problemy prawa gospo-
darowania odpadami, E. Olejarczyk, A. Kuc, M. Suski (red.), Dobrewydawnictwo.pl, Katowice 2016, s. 37-

51.  
242 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami…., s. 58. 
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4.5. Zasady i hierarchia sposobów postępowania z odpadami 

Zasady gospodarowania odpadami 

Model systemu prawa gospodarki odpadami opiera się na zasadach, mających na 

celu osiągnięcie ustawowych zasad postępowania z odpadami. Przepisy dotyczące ogól-

nych zasad gospodarki odpadami zawarte zostały w dziale II w art. 16–33 ustawy o odpa-

dach z 2012 r. Zasady te stanowią uściślenie zasad prawnych ochrony środowiska uregu-

lowanych w uprzednio już analizowanej ustawie poś.  

W literaturze przedmiotu uważa się, że zasady gospodarki odpadami uregulowane 

w u.o.o. spełniają dwie zasadnicze funkcje: (1) funkcję porządkującą system prawa gospo-

darki odpadami oraz (2) funkcję ochrony środowiska. Zatem zasady gospodarki odpadami 

realizują następujące cele: (a) maksymalne zmniejszenie ilości odpadów podczas wszelkiej 

działalności gospodarczej oraz bytowania ludzi, (b) natychmiastowe włączenie pozostało-

ści poprodukcyjnych ponownie do produkcji, (c) odzysk surowców z odpadów zebranych, 

(d) stosowanie procesów unieszkodliwiania odpadów oraz (e) składowanie odpadów  

w sposób uporządkowany przy zapewnieniu minimalnego wpływu na środowisko. Treść 

tychże zasad wyznacza prawidłowe postępowanie z odpadami, zarówno teoretyczne, jak  

i praktyczne243. 

Ustawodawca w u.o.o. wymienia następujące zasady prawa ochrony środowiska: 

1. Zasada zrównoważonego rozwoju 

W odniesieniu do odpadów uważa się, że realizacja tej zasady w gospodarce odpa-

dami oznacza proces systematycznego wprowadzania rozwiązań nie tylko technologicz-

nych, ale przede wszystkim prawnych, które w sposób strategiczny zapewniają ochronę 

środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju244.  

2. Zasada kompleksowości 

Zasada ta została określona w art. 16 u.o.o., zgodnie z którym gospodarkę odpadami 

należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

Jednocześnie gospodarka odpadami nie może powodować zagrożeń dla wody, powietrza, 

                                                           
243 K. Szuma, Wybrane problemy gospodarowania odpadami w świetle założeń Deklaracji RIO+20 „Przy-
szłość, jaką chcemy mieć”. „Białostockie Studia Prawnicze” 2013, nr. 14, s. 113-125. 
244 Ibidem, s. 117. 
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gleby, roślin lub zwierząt; powodować uciążliwości przez hałas lub zapach, a także wywo-

ływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znacze-

niu, w tym kulturowym i przyrodniczym. Przepis ten formułuje ogólną zasadę gospodarki 

odpadami, która zgodnie z art. 3 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy obejmuje wytwarzanie, zbie-

ranie, transport, przetwarzanie odpadów, tj. odzysk i unieszkodliwianie, w tym czynności 

poprzedzające te operacje; nadzór nad tymi działaniami; postępowanie z miejscami 

unieszkodliwiania odpadów, a także działania wykonywane w charakterze sprzedawcy 

odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Należy tutaj zaznaczyć, iż czynności skła-

dające się na gospodarkę odpadami muszą być prowadzone w sposób zapewniający ochro-

nę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Ustawodawca tutaj uwzględnił więc zasadnicze 

idee ochrony środowiska wyrażające się w ochronie podstawowych komponentów środo-

wiska, ochronie przed uciążliwościami dla środowiska oraz ochronie niektórych obsza-

rów, do których należy zaliczyć tereny wiejskie oraz miejsca o szczególnym znaczeniu, 

np. kulturowym (parki kulturowe i zabytki) i przyrodniczym (obszary i obiekty prawem 

chronione).  

Treść art. 16 u.o.o. jest uzupełnieniem zasady kompleksowości wyrażonej w art. 5 

poś. Jak już uprzednio wspomniano, ochrona jednego lub kilku elementów przyrodni-

czych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów. Za-

sada kompleksowości gospodarki odpadami zakłada zatem konieczność realizowania 

ochrony jednego lub kilku elementów środowiska z uwzględnieniem ochrony pozosta-

łych. Traktowanie środowiska jako całości oznacza sytuację, w której poprawna jest tylko 

taka ochrona, w której choćby wyróżnionym przedmiotem działania ochronnego był tyl-

ko jeden element środowiska, dotyczy jednocześnie wszystkich pozostałych elementów. 

Zatem kompleksowe podejście w gospodarce odpadami oznacza, że na środowisko składają 

się wszystkie elementy przyrodnicze w ich wzajemnym powiązaniu, przy jednoczesnym 

traktowaniu środowiska jako całości, które jest też przedmiotem ochrony przed negatyw-

nym oddziaływaniem gospodarki odpadami na jego elementy. W porównaniu z ustawą  

z 2001 r. nowością jest brak odwoływania się do zasady zrównoważonego rozwoju a wy-

raźne wskazanie rodzajów niektórych uciążliwości (hałas, odory) czy terenów szczególnie 
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narażonych (tereny wiejskie i miejsca o szczególnym znaczeniu kulturowym czy przyrod-

niczym) 245.  

3. Zasada zapobiegania powstawaniu odpadów  

Zasada ta jest punktem wyjściowym w hierarchii postępowania z odpadami wska-

zanej w dalszej części niniejszego opracowania i oznacza, że należy w taki sposób postę-

pować z odpadami, aby w pierwszej kolejności zapobiec ich powstawaniu. W tym celu 

odpady powinny być poddane obróbce i usunięciu w sposób, który nie będzie stwarzał  

w przyszłości zagrożenia dla środowiska przy użyciu nie tylko regulacji prawnych, ale 

również nowoczesnych technologii oraz metod produkcji uwzględniających wymagania 

prawa gospodarki odpadami. Zasada zapobiegania powstawaniu odpadów została określo-

na w art. 18 ust. 1 u.o.o., która oznacza, że każdy, 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 mate-

riałów, 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. Natomiast od-

pady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejno-

ści jest obowiązany poddać odzyskowi (art. 18 ust. 2).  

Zapobieganie powstawaniu odpadów może odbywać się poprzez unikanie ich wy-

twarzania oraz zastosowaniu recyklingu, pozwalającego na odzysk surowców wtórnych  

z tych odpadów, przez co skutecznie można zmniejszyć ich ilość. Ustawodawca zdefinio-

wał to pojęcie w art. 3 ust. 1 pkt 33 u.o.o. jako środki zastosowane w odniesieniu do pro-

duktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające: (a) ilość 

odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używa-

nia produktu; (b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko  

i zdrowie ludzi oraz (c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale. 

4. Zasada prewencji w gospodarce odpadami 

                                                           
245 Ibidem, s. 118. 
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Zasada ta jest ściśle powiązana z zasadą zapobiegania powstawaniu odpadów i zasa-

dą kompleksowości, która uwzględnia docelowo dużą redukcję ilości odpadów. Zatem 

celem tej zasady jest również zmniejszenie ilości odpadów i ich toksyczności w procesach 

produkcji oraz w gotowych wyrobach. Jednakże, pomimo zastosowania metod recyklingu 

w procesach gospodarki odpadami powstają tzw. odpady resztkowe. W związku z tym 

zasady gospodarowania odpadami muszą być tak zmodyfikowane, aby w jak największym 

stopniu wykorzystać tego rodzaju pozostałości246. Nie mniej jednak wszystkie odpady 

stwarzają zagrożenie dla środowiska, stąd należy zastosować wszelkie możliwe instrumen-

ty prewencyjne prawa mające na celu sterowanie działaniami gospodarczymi w ten spo-

sób, aby możliwie jak najwcześniej zapobiegać powstaniu ich negatywnych skutków247, a 

tym samym dążyć do przeciwdziałania tym negatywnym oddziaływaniom poprzez stop-

niową eliminację oraz ograniczenie tych skutków obecnie i w przyszłości. Zatem w zasa-

dzie prewencji należy podjąć wszelkie działania zmierzające do niedopuszczenia do po-

wstania odpadów.  

Zdaniem M. Górskiego zasada prewencji powinna zobowiązywać podmioty oddzia-

łujące na środowisko do przestrzegania wymogów ochrony jeszcze przed podjęciem dzia-

łalności; stosowania metod i technologii dla środowiska najkorzystniejszych (przede 

wszystkim tzw. czystych technologii, wykluczających powstawanie lub poważnie zmniej-

szających zakres uciążliwości dla środowiska); a także przestrzegania zasad szczególnej 

ostrożności przy podejmowaniu działań o nieznanym wpływie na środowisko248. 

 Do realizacji założeń wynikających z zasady prewencji niezbędne jest ustalenie 

ogólnych celów dotyczących gospodarowania odpadami. Prawo w tym zakresie ustanawia 

w szczególności ramy formalne do zapobiegania, redukowania oraz w miarę możliwości, 

eliminowania odpadów „u źródła”249. 

5.  Zasada przezorności w gospodarce odpadami 

                                                           
246 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 212. 
247 A. Erechemla, Strategia w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu. „Odpady  

i Środowisko” 2011, nr 1, s. 18–21. 
248 M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 123-125. 
249 M. Michalak, Zasada przezorności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. „Przegląd 

Prawa Ochrony Środowiska” 2009, nr 2, s. 137–140. 
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Zasada ta, jak już uprzednio wspomniano polega na tym, że dopuszczalne jest ogra-

niczenie bądź zakaz prowadzenia działalności mogącej spowodować szkody środowiskowe 

także w sytuacji, gdy ta możliwość nie została jeszcze w pełni, naukowymi metodami, 

dowiedziona i wykazana. Zasada ta w odniesieniu do gospodarki odpadami została okre-

ślona w art. 32 ust. 1 i 33 ust. 1 u.o.o. W myśl art. 32 ust. 1 cytowanej ustawy 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: (a) hierarchii sposobów postępowania z odpadami, polegającego 

na niewysegregowaniu odpadów nadających się do odzysku spośród odpadów przezna-

czonych do unieszkodliwiania; (b) zakazu dotyczącego postępowania z odpadami niebez-

piecznymi; (c) zakazów określonych w art. 23 ust. 2250; (d) obowiązku określonego w art. 

27 ust. 2, czyli uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów bądź kon-

cesji na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane itd. przez podmioty, 

którym wytwórca lub posiadacz może zlecić obowiązek gospodarowania odpadami; (e) 

wymagań dotyczących eksploatacji instalacji lub urządzeń do przetwarzania odpadów oraz 

(f) zakazu przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami. Wstrzymanie dzia-

łalności stanowi sankcję administracyjną, będącą jednym z instrumentów zasady przezor-

ności w gospodarce odpadami.  

Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 1 u.o.o., posiadacz odpadów jest obowiązany do po-

stępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, w tym do 

prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powsta-

jące w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami go-

spodarki odpadami. Instrumentem prawnym zasady przezorności są plany gospodarki od-

padami uregulowane w art. 34-40 u.o.o.251  

                                                           
250 Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 u.o.o. odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Zakazuje się zbie-

rania poza miejscem wytwarzania: (1) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przezna-

czone do składowania; (2) komunalnych osadów ściekowych; (3) zakaźnych odpadów medycznych; (4) za-

kaźnych odpadów weterynaryjnych; (5) zmieszanych odpadów komunalnych; (6) odpadów zielonych.  
251 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 215. 
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Działania oparte na zasadzie przezorności powinny mieć zastosowanie w sytuacji 

prawdopodobieństwa wystąpienia poważnych zagrożeń spowodowanych przez odpady 

oraz konieczności zachowania równowagi pomiędzy kosztami działań, a uzyskanymi 

dzięki temu rezultatami. Zasadę przezorności w gospodarce odpadami należy stosować, 

gdy istnieją przesłanki, że możliwe skutki spowodowane przez odpady dla środowiska, 

zdrowia ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego mogą mieć niebezpieczny wpływ lub też 

mogą one nie spełniać standardów ochrony środowiska. Obowiązywanie tej zasady jest 

możliwe w przypadku zaistnienia potencjalnego ryzyka związanego z odpadami, nawet  

w sytuacji, gdy to ryzyko nie może być w pełni udowodnione, udokumentowane lub jego 

skutki nie mogą być w pełni ustalone z uwagi na niewystarczający stan danych nauko-

wych i wiedzy technicznej252. 

6. Zasada bliskości w gospodarce odpadami 

Zasada ta została określona w art. 9 u.o.o., w myśl którego odpady powinny być 

poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstania. Przepis ten ozna-

cza zakaz nieuzasadnionego przemieszczania odpadów odnoszący się do wszystkich eta-

pów gospodarowania odpadami253. Zgodnie z tą zasadą odpady, z uwzględnieniem hierar-

chii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności powinny być poddawane 

przetwarzaniu w miejscu ich powstania (art. 20 u.o.o.).  

Zgodnie z art. 21 u.o.o. wprowadzono zakaz wywozu odpadów zmieszanych ko-

munalnych poza granice regionu. Celem tego jest uniemożliwienie działań pozornych.  

W ten sposób zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz unieszko-

dliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza 

obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Ponadto zakazuje się przetwa-

rzania zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komu-

nalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych, o ile są one przeznaczone do składowania, a także odpadów zielonych poza 

                                                           
252 Ibidem, s. 218.  
253 M. Górski, Zasada bliskości w przepisach o gospodarowaniu odpadami. „Przegląd Komunalny” 2010, nr 

1(22), s. 28-29. 
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obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone 

(art. 20 u.o.o.).  

Zakaz dotyczy także przywozu na teren województwa wyżej wymienionych odpa-

dów, wytworzonych poza nim, do celów obejmujących stosowanie komunalnych osadów 

ściekowych oraz unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpa-

dów weterynaryjnych. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze wo-

jewództwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, pod warunkiem, że odległość od 

miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego wo-

jewództwa jest mniejsza niż odległość do miejsca ich zastosowania położonego na obszarze 

tego samego województwa (art. 20 ust. 5 u.o.o)254.  

W poprzedniej ustawie o odpadach z 2001 r. priorytetem było zagospodarowanie 

odpadów w miejscu ich powstawania oraz dopuszczone było przekazywanie odpadów do 

najbliżej położonych miejsc spełniających kryteria najlepszych dostępnych technik.  

W nowej ustawie hierarchia postępowania z odpadami ma charakter nadrzędny. W sto-

sunku do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania złagodzono zasadę 

bezwzględnej regionalizacji poprzez dopuszczenie możliwości wywozu tych odpadów do 

instalacji zastępczych255.  

W literaturze przedmiotu funkcjonuje kilka poglądów na temat zasady bliskości. 

Na przykład według M. Górskiego, zasada ta zakłada, że każde przemieszczenie wskazanej 

kategorii odpadów może powodować zagrożenie poszerzenia uciążliwości przez nie po-

wodowanych i z tego powodu powinno być ono ograniczane – jeżeli tylko jest to możliwe, 

odzysk lub unieszkodliwianie należy przeprowadzić w miejscu powstania odpadów256. 

Natomiast w ocenie W. Radeckiego, założeniem jest, że odpady powinny być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstania. Dopiero wtedy, kiedy jest to 

niemożliwe, odpady mogą być przewożone w inne miejsca257.  

                                                           
254 Por. J. Jerzmański, Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne. „Przegląd Komunalny” 2010, nr 9, s. 28-

29. 
255 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami…, s. 60-61.  
256 M. Górski, Zasada bliskości …., s. 28. 
257 W. Radecki, Ustawa o odpadach, wydanie z 2008 r., s. 115. 
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Zasada ta jest realizowana poprzez: (a) tworzenie polityki gospodarowania odpa-

dami zgodnie z zasadą prewencji; (b) ulepszanie sposobów wykorzystywania zasobów śro-

dowiska; (c) uchwalanie krajowych programów zapobiegania powstawaniu odpadów; (d) 

wyznaczanie norm środowiskowych obejmujących metody recyklingu oraz (e) uproszcze-

nie prawodawstwa dotyczącego odpadów poprzez ustanowienie bardziej przejrzystych 

definicji oraz zharmonizowaniu i zintegrowaniu wszystkich przepisów reglamentacyjnych 

dotyczących odpadów258.  

Zasada bliskości ponadto powinna się przyczynić do unikania wytwarzania odpa-

dów w takim zakresie, w jakim jest to możliwe pod względem technicznym oraz będzie 

akceptowalne ekonomicznie. Odpady muszą w związku z tym być kierowane do procesów 

produkcyjnych położonych w bliskiej odległości ich powstania, chyba że jest to ekono-

micznie nieuzasadnione. Celem priorytetowym w postępowaniu z odpadami jest unikanie 

wytwarzania odpadów, co oznacza w pierwszej kolejności stosowanie technologii mało-

odpadowych259.  

W ustawie o odpadach z 2012 r., jednakże przewidziano wyjątki od tej zasady,  

a mianowicie odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu  

w miejscu ich powstania, powinny być przy uwzględnieniu najlepszej dostępnej techniki 

lub technologii, przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu. Przepisy te dotyczą odpadów komunalnych, pozostało-

ści z sortowania odpadów komunalnych, komunalnych osadów ściekowych, a także odpa-

dów medycznych i weterynaryjnych260. Zatem dopuszczone jest unieszkodliwienie zakaź-

nych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze woje-

wództwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji,  

w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego wo-

jewództwa, lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych261.  

                                                           
258 A. Erechemla, Przykłady upraszczania prawa ochrony środowiska. „Prawo i Środowisko” 2008, nr 3, s. 2-

14. 
259 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 235.  
260 W. Radecki, Komentarz do ustawy o odpadach, wydanie z 2008 r., s.117-118; zob. także: J. Jerzmański, 

Zasada bliskości w gospodarce odpadami. „Przegląd Komunalny” 2010, nr 2(221). 
261 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 245.  
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7. Zasada likwidacji odpadów „u źródła” 

Zasada ta jest ściśle związana z zasadami prewencji, przezorności oraz bliskości. 

Powiązanie tych zasad opiera się na założeniu, według którego odpady powinny być zago-

spodarowane lub likwidowane w miejscu możliwie najbliżej położonym dla ich powsta-

nia. Zasadę likwidacji odpadów „u źródła” odzwierciedla treść już uprzednio analizowane-

go art. 20 u.o.o. Zasadniczym celem tejże zasady jest ograniczenie do minimum negatyw-

nego oddziaływania odpadów, a tym samym ma ona charakter przedłużenia zasady pre-

wencji i zasady przezorności. Oznacza to, że koszty poniesione na redukcję odpadów  

„u  źródła” dają wymierne korzyści wynikające z ograniczenia zanieczyszczenia i jego 

szkodliwego oddziaływania. W tej sytuacji bardziej opłacalne jest zapobieganie powsta-

waniu odpadów „u źródeł” niż ich usuwanie po pewnym czasie262.  

Zapobieganie odpadom wymaga zatem opracowywania „czystych” technologii oraz 

doskonalenie procesów produkcji, które nie będą emitowały zanieczyszczeń. Zasadniczym 

bowiem celem tych przedsięwzięć w gospodarce odpadami jest ograniczenie ilości odpa-

dów lub ich całkowite wyeliminowanie „u źródła”. Zasada likwidacji odpadów „u źródła” 

ich powstania oparta jest bowiem na generalnej strategii UE, która zakłada funkcjonowa-

nie efektywnych kosztowo rozwiązań w gospodarce odpadami, wspomagających realizację 

instrumentów prawnych, które przewiduje zasada bliskości263. 

8. Zasada selektywnej zbiórki 

Zasada ta została wskazana w art. 10 u.o.o., zgodnie z którym odpady powinny być 

zbierane w sposób selektywny. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych jest zobowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz 

ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Za-

sada ta jest uważana za jeden z najważniejszych obowiązków gminy, aby zapewnić wa-

runki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunal-

                                                           
262 K. Górka, B. Poskrobko, Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 1987, s. 114-115. 
263 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 223; zob. także: Z. Jakubczyk, Zasada 
likwidacji zanieczyszczeń u źródła, (w:) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, B. Fiedor 

(red.), C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 263-265. 
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nych264, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

z 1996 r.  

9. Zasada gospodarowania odpadami 

Zasada ta oznacza powiązanie gospodarki odpadami z gospodarką przestrzenną, 

która odnosi się do legalności postępowania z nimi z uwzględnieniem gospodarki odpa-

dami oraz przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym (art. 63 ust. 2 u.o.o.). Zasadniczo 

oznacza to, że procesy odzysku i unieszkodliwiania muszą odbywać się w miejscach do 

tego celu przeznaczonych265. 

10. Zasada niepogarszania jakości odpadów 

Zasada ta polega na zakazie mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów 

oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. W ustawie u.o.o. 

dopuszczalne jest jedynie mieszanie takich odpadów, pod warunkiem, że spełnione zosta-

ną dwa warunki: (1) celem mieszania odpadów jest poprawa bezpieczeństwa procesów 

odzysku lub (2) na wskutek unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu; nie 

nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia lub środowiska266. 

11. Zasada bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń w gospodarce odpadami 

Zasada ta ma miejsce wówczas, gdy w wyniku eksploatacji instalacji i urządzeń nie 

będą przekraczane standardy emisyjne oraz gdy pozostałości w wyniku działalności zwią-

zanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem będą poddawane tym procesom z zachowa-

niem przepisów u.o.o.267 

12. Zasada nakazu poddawania odpadów odzyskowi lub unieszkodliwianiu tylko  

w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania 

Zasada ta polega na zakazie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instala-

cjami lub urządzeniami spełniającymi określone warunki. Jednakże przewidziano wiele 

wyjątków od tej zasady, np. w odniesieniu do posiadaczy odpadów prowadzących odzysk 

za pomocą działań określonych jako R10 w załączniku nr 5 do ustawy; osób fizycznych 

prowadzących kompostowanie na potrzeby własne; spalania zgromadzonych pozostałości 

                                                           
264 M. Górski, Czy gmina może zabronić sortowania. „Przegląd Komunalny” 2009, nr 11/(218). 
265 W. Radecki, Komentarz do ustawy o odpadach, wydanie z 2016 r. 
266 Ibidem. 
267 Ibidem. 
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roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, a także jeżeli na terenie gminy nie jest pro-

wadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich 

spalanie nie narusza odrębnych przepisów268. 

13. Zasada zakazu postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami u.o.o. 

Zasada ta została określona w art. 8 u.o.o., według którego dozwolone jest tylko ta-

kie postępowania z odpadami, które jest zgodne z postanowieniami zawartymi w ustawie 

o opadach oraz z innymi przepisami o ochronie środowiska269. 

14. Zasada ochrony zdrowia i życia ludzi oraz przestrzegania wymagań ochrony środowiska 

Zasada ta wynika przede wszystkim z uprzednio już analizowanego art. 16 u.o.o. 

Wedle niej gospodarka odpadami ma służyć ochronie środowiska i nie może stwarzać za-

grożenia dla życia i zdrowia człowieka. 

15. Zasada postrzegania hierarchii sposobów postępowania z odpadami  

Zasada ta wynika z art. 17 i 18 u.o.o. i wprowadza następującą hierarchię postępo-

wania z odpadami: zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie powstawania odpa-

dów oraz ich uciążliwości dla ludzi i środowiska, odzysk odpadów substancji, przedmio-

tów i produktów wraz z ich wykorzystaniem oraz unieszkodliwienie odpadów. Zasada ta 

odwołuje się do głównej idei gospodarowania odpadami w UE, tj. „społeczeństwa recy-

klingu”, traktującego odpady jako zasoby. 

16. Zasada rozszerzonej odpowiedzialności posiadacza 

Zasada ta została określona w art. 22 u.o.o., zgodnie z którym koszty gospodarowa-

nia odpadami powinny być ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez 

obecnego, lub poprzedniego posiadacza odpadów. W przypadkach określonych w przepi-

sach odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi wskazany w tych przepisach 

producent produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju. 

17. Zasada odpowiedzialności posiadacza za zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów 

Zasada ta dotyczy wytwórców odpadów, którzy zgodnie z art. 20 ust. 1 u.o.o. są 

zobowiązani do zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadów. Jednakże  

w przypadku, gdy nie jest on w stanie wykonać nałożonego obowiązku, powinien zlecić 

                                                           
268 Ibidem. 
269 Zob. więcej: W. Radecki, Komentarz do ustawy o odpadach, wydanie z 2016 r. 
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zagospodarowanie odpadów innemu podmiotowi, który jest wyspecjalizowany w tym za-

kresie270.  

 

Hierarchia postępowania z odpadami  

Z zasadami gospodarki odpadami ściśle związana jest hierarchia sposobów postę-

powania z odpadami określona w art. 17 u.o.o., zgodnie z którym należy postępować  

z odpadami zgodnie z następująca kolejnością:  

1) zapobieganie powstawaniu odpadów;  

2) przygotowywanie do ponownego użycia;  

3) recykling;  

4) inne procesy odzysku;  

5) unieszkodliwianie. 

Hierarchia ta wyznacza przede wszystkim kolejność działań podejmowanych w po-

stępowaniu z odpadami, co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy przyjmujemy, że hie-

rarchia ta tworzy pewien ciąg działań regulowanych w prawie. Zachowanie właściwej 

kolejności tych działań pozwala bowiem na osiągnięcie celów, które wynikają z ogólnych 

w/w zasad gospodarki odpadami271. Tak określona hierarchia postępowania z odpadami ma 

również na celu stworzenie środków prawnych promujących ideę „społeczeństwa recy-

klingu” dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów 

jako surowca. Wymaga to zapewnienie segregacji „u źródła” oraz zbierania i recyklingu 

priorytetowych strumieni odpadów272. Istotą tych środków jest przede wszystkim ograni-

czenie negatywnego oddziaływania, wynikającego z wytwarzania i gospodarowania odpa-

dami, obejmującego zbieranie, transport, przetwarzanie, łącznie z nadzorem nad tymi 

działaniami, a także ograniczenie skutków gospodarowania odpadami oraz poprawienie 

efektywności tego procesu273.  

                                                           
270 O zasadach w gospodarce odpadami zob.: M. Górski, Nowe regulacje prawne w zakresie postępowania z 
odpadami – nowa ustawa o odpadach, (w:)  Zarządzanie gospodarką odpadami. Nowe regulacje prawne, Z. 

Grabowski (red.), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2012, s. 59-73.  
271 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 232. 
272 M. Górski, Aktualne regulacje prawne w…, s. 36. 
273 Z. Bukowski, Zakres nowej ustawy o odpadach…, s. 16. 
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Z przedstawionej hierarchii wynika, że w pierwszej kolejności konieczne jest pod-

jęcie takich działań, które pozwolą uniknąć powstawanie odpadów. Jest to bowiem w in-

teresie przedsiębiorców, ponieważ realizacja tej zasady wiąże się z wykorzystaniem  

w większym stopniu surowców, co przekłada się na zmniejszenie kosztów nabycia no-

wych surowców oraz zmniejsza ilość ubytków, co z kolei zmniejsza koszty odbioru odpa-

dów. Jeżeli jednak zupełne wykluczenie powstawania odpadów nie jest możliwe, zasadne 

jest rozważenie odzysku, np. poprzez ponowne użycie, recykling, czy odzysku energii. 

Jako ostateczne rozwiązanie wymieniane jest składowanie odpadów. Zatem zgodnie  

z przedmiotową hierarchią przede wszystkim należy zapobiegać powstawaniu odpadów,  

a jeśli nie jest to możliwe, wówczas ponowne wykorzystanie oraz recykling ma pierw-

szeństwo przed odzyskiem energii z odpadów, o ile są to najbardziej ekologiczne z dostęp-

nych metod. Efektem takiego podejścia ma być najlepszy dla środowiska wynik całkowity, 

co w niektórych przypadkach może jednak oznaczać odstąpienie od hierarchii postępo-

wania z odpadami, ale tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione wykonalnością techniczną, 

opłacalnością ekonomiczną i ochroną środowiska274.  

Według przedmiotowej hierarchii w pierwszej kolejności należy podjąć wszelkie 

działania mające na celu zapobiec powstawaniu odpadów. W załączniku nr 5 u.o.o. wska-

zane zostały przykłady środków służących zapobieganiu powstawania odpadów, które 

podzielono na trzy grupy. Pierwsza grupa obejmuje środki, które mogą mieć wpływ na 

warunki ramowe związane z wytwarzaniem odpadów, w drugiej grupie – środki mogące 

mieć wpływ na fazę projektu, produkcji i dystrybucji, a w trzeciej grupie - środki, które 

mogą mieć wpływ na fazę konsumpcji i użytkowania.  

Według zał. 5 u.o.o. do pierwszej grupy takich środków zaliczone zostały następu-

jące działania: (a) wykorzystanie środków planowania lub innych instrumentów ekono-

micznych wspierających efektywne wykorzystanie zasobów; (b) promocja badań i rozwo-

ju w obszarze pozyskiwania czystszych i bardziej oszczędnych produktów i technologii 

oraz upowszechnianie i wykorzystywanie wyników takich badań i rozwoju oraz (c) opra-

cowywanie na wszystkich poziomach skutecznych i przydatnych wskaźników presji na 

                                                           
274 A. Mostowska, Ł. Budziński, J. Wilczyńska (red.), Ustawa o odpadach. Komentarz, Legalis 2014.  
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środowisko związanych z wytwarzaniem odpadów, przy czym celem tych wskaźników 

ma być przyczynienie się do zapobiegania powstawaniu odpadów, od porównywania pro-

duktów na poziomie Wspólnoty, przez działania podjęte przez władze lokalne, po środki 

ogólnokrajowe. W drugiej grupie wymienione są m.in. następujące działania: (a) promocja 

ekoprojektowania (systematycznego uwzględniania aspektów środowiskowych przy pro-

jektowaniu produktu z zamiarem poprawienia charakterystyki oddziaływania, jakie dany 

produkt wywiera na środowisko przez cały cykl życia); (b) dostarczanie informacji o tech-

nikach zapobiegania powstawaniu odpadów z zamiarem ułatwiania wprowadzania najlep-

szych dostępnych technik; (c) organizacja szkoleń dla właściwych organów w zakresie 

wprowadzania wymogów dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów do decyzji 

wydawanych na podstawie u.o.o. oraz ustawy poś. W trzeciej grupie występują m.in.: (a) 

instrumenty ekonomiczne, tj. zachęty do czystych zakupów lub wprowadzenie obowiąz-

kowej zapłaty przez konsumentów za dany artykuł lub element opakowania, który  

w przeciwnym wypadku byłby wydawany bezpłatnie; (b) kampanie informacyjne oraz 

informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub konkretnej grupy konsumentów; (c) 

promocja wiarygodnego etykietowania ekologicznego oraz (d) porozumienia z sektorem 

przemysłu275. 

Drugim sposobem postępowania z odpadami według hierarchii jest przygotowanie 

produktu do odzysku, czyli ponownego wykorzystania, z tym, że dotyczy to produktów, 

które już zostały wyrzucone przez ich ostatniego posiadacza, stąd formalnie kwalifikują się 

jako odpady. Wyróżnienie takiego poziomu w hierarchii ma na celu uświadomienie pod-

miotom odpowiedzialnym za gospodarowanie opadami, że istnieje możliwość wyłączenia 

tych produktów ze strumienia odpadów, a ich sortowanie, oczyszczenie oraz naprawa 

pozwala na wykorzystanie ich przez inne podmioty. Kolejnym sposobem postępowania  

z odpadami jest powtórne wykorzystanie odpadów w drodze recyklingu materiałowego 

poprzez ulepszanie technologii powtórnego wykorzystania materiałów odpadowych. 

Wspomaganiem tego procesu jest optymalizacja systemów zbierania i segregowania odpa-

                                                           
275 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 241.  
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dów, jak również zmniejszanie kosztów recyklingu odpadów oraz tworzenie rynków zby-

tu dla surowców wtórnych276.  

Następnie ustanowione są inne procesy odzysku, np. odzysk metali, natomiast koń-

cowym etapem w hierarchii jest ich unieszkodliwianie poprzez spalanie i składowanie, 

które dotyczy tylko tych odpadów, które nie nadają się do odzysku. Należy tutaj nadmie-

nić, iż w trakcie postępowania z odpadami zgodnie z przedmiotową hierarchią należy tak-

że uwzględnić najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 poś. 

Zgodnie z cytowanym przepisem technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 

zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, 

przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: (a) stosowanie substancji o ma-

łym potencjale zagrożeń; (b) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; (c) za-

pewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; (d) 

stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku po-

wstających odpadów; (e) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; (f) wykorzystywanie porów-

nywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej 

oraz (g) postęp naukowo-techniczny.  

Definicja legalna najlepszej dostępnej techniki została określona w art. 3 pkt 10 poś 

jako najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod pro-

wadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wiel-

kości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie 

możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość. Przy czym technika 

oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projekto-

wana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana; dostępne techniki - techniki  

o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzi-

nie przemysłu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz ra-

chunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzą-

cy daną działalność może uzyskać; a najlepsza technika - najbardziej efektywną techniką 

w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości. Wymogi te 

                                                           
276 A. Kosieradzka-Federczyk, op. cit., s. 55. 
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stanowią w istocie dość ogólne wyliczenie pożądanych cech takich instalacji, a ocena 

spełnienia wymagań przez daną technologię ma jednak charakter uznaniowy277.  

4.6. Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami 

Rodzaje podmiotów w gospodarowaniu odpadami 

Bardzo istotną kwestią w gospodarowaniu odpadami są podmioty biorące udział  

w tym procesie. W prawodawstwie polskim wyróżniamy 4 takie podmioty, tj. wytwórcę, 

posiadacza, sprzedawcę i pośrednika w obrocie odpadami. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 

u.o.o. wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje po-

wstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, 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 sprzą-

tania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa  

o świadczenie usługi stanowi inaczej. Należy tutaj nadmienić, iż ustawodawca dokładnie 

nie zdefiniował sformułowania "charakter lub skład". W związku z tym zgodnie z orzecz-

nictwem przy interpretacji tego przepisu nie jest rażącym błędem przyznanie, że zmiana 

charakteru lub składu odpadów następuje także wtedy, gdy zmienia się konsystencja, 

kształt, forma i ich objętość i że takie zmiany następują w toku procesu technologicznego 

w zakładzie, zatem jest on jednocześnie wytwórcą odpadów. Tymczasem w niektórych 

procesach nie dochodzi do zmiany charakteru ani składu odpadów komunalnych, lecz 

jedynie do zmiany ich objętości, np. podczas przeładunku odpadów komunalnych zmie-

szanych z pojazdów zbierających te odpady do kontenerów z jednoczesnym ich zagęsz-

czeniem. W takiej sytuacji podmiot prowadzący przedmiotową działalność nie może być 

uznany za wytwórcę tego typu odpadów278.  

Za wytwórcę odpadów uważa się między innymi tego, kto przeprowadza mieszanie 

odpadów lub podejmuje inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych 

                                                           
277 J. Jerzmański, Zasada bliskości…, s. 25.  
278 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2009 r., sygn. akt II OSK 1829/08, Legalis 

nr 225388. 
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odpadów, co pozostaje aktualne także wówczas, gdy takim czynnościom poddawane są 

m.in. odpady powstające w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, re-

montu obiektów przez różne podmioty. Mieszanie odpadów, względnie podejmowanie 

innych działań powodujących zmianę ich pierwotnego składu, należy do sfery faktów  

i obejmuje wszelkie zdarzenia, a nie wyłącznie te, które są związane z prowadzeniem 

działalności w zakresie gospodarki odpadami279.  

Kolejnym podmiotem w gospodarowaniu odpadami jest ich posiadacz, zdefiniowa-

ny w art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o.o. jako wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna 

oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej będąca w posiadaniu 

odpadów. Ponadto domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 

odpadów znajdujących się na nieruchomości. Zgodnie z orzecznictwem w świetle treści 

normatywnej posiadaczem jest każdy wytwórca odpadów, który faktycznie włada odpa-

dami (może być to zarówno ich wytwórca, jak i każdy inny podmiot). Pojęcie władania 

odnosi się generalnie do stanu faktycznego. Władać czymś, oznacza mieć faktyczne 

władztwo nad rzeczą - możliwość nią rozporządzania. Władanie nie musi być związane 

bezpośrednio z określonym tytułem prawnym do rzeczy. Oznacza to, iż w świetle u.o.o., 

pomimo iż szereg wynikających z niej obowiązków przypisano bezpośrednio wytwórcy 

odpadów, co może wiązać się, np. z własnością rzeczy, pojęcie posiadacza odpadów po-

wiązano ze stanem faktycznym. Zatem posiadaczem jest generalnie osoba, która w danym 

momencie może rzeczą rozporządzać. W tym świetle zawarte w art. 3 ust. 3 pkt 13 u.o.o. 

domniemanie wydaje się logicznym następstwem przyjętej koncepcji. Wynika z niego, iż 

dopuszczalne jest założenie, że posiadaczem odpadów jest władający powierzchnią ziemi, 

przy czym, pod pojęciem tym należy rozumieć właściciela. Logiczne wydaje się ustano-

wienie ustawowego domniemania, iż właściciel nieruchomości może rozporządzać odpa-

dami znajdującymi się na jego terenie280. 

Należy także zauważyć, iż zgodnie z definicją odpadu posiadacz jest zobowiązany 

do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca, które nie jest przeznaczone do ich skła-

                                                           
279 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 września 2016 r., sygn. akt  

II SA/Kr 748/16, Legalis nr 1542968. 
280 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 2275/05, Legalis nr 281334.  
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dowania lub magazynowania. Natomiast obalenie tego domniemania prawnego może na-

stąpić tylko poprzez wskazanie, że odpadem faktycznie władał inny podmiot. Domniema-

nie z art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o.o. przemawia za tym, że posiadaczem spornych odpadów jest 

władający nieruchomością, na której zostały one zgromadzone, czyli jej właściciel. Jednym 

ze skutków domniemania prawnego wskazanego w cytowanym przepisie jest przerzuce-

nie ciężaru dowodu na osobę władająca powierzchnią ziemi, na której znajdują się odpady. 

Natomiast nie ma znaczenia dowodzenie, że władający powierzchnią ziemi nie wytworzył 

odpadów, skoro nie prowadzi to do ustalenia tożsamości innego ich posiadacza281.  

Ponadto wprowadzone przez ustawodawcę domniemanie prawne odpowiedzialno-

ści za odpady władającego powierzchnią gruntu zanieczyszczonego odpadami, zdejmuje  

z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był faktycz-

nym wytwórcą odpadów. Nie pozwala im jednak zignorować dowodów wskazujących na 

odpowiedzialność innej osoby282. Również w doktrynie przyjmuje się, że domniemanie to 

może być obalone w przypadku, kiedy możliwe jest ustalenie podmiotu odpowiedzialnego 

za składowanie odpadów. Omawiane domniemanie wprowadzone bowiem zostało przez 

ustawodawcę w celu uniknięcia sytuacji, gdy brak jest podmiotu odpowiedzialnego za 

umieszczenie odpadów na nieruchomości. Oznacza to, że władającego powierzchnią ziemi 

można zwolnić z odpowiedzialności za odpady wykazując, że odpadem włada lub władał 

faktycznie inny podmiot, czyli wskazując wyraźnie na innego posiadacza odpadów283. Ta-

kie samo stanowisko jest przyjmowane w orzecznictwie, w którym stwierdza się, że po-

siadaczem odpadów jest osoba władająca nieruchomością, na której zgromadzone są odpa-

dy, w celu określenia podmiotu odpowiedzialnego za właściwe zgodne z prawem pozbycie 

się odpadów284. Władający gruntem muszą bowiem mieć świadomość dbałości o stan swo-

                                                           
281 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt II OSK 516/15, Legalis 

nr 1577459.  
282 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Gd 

195/14, Legalis nr 1058470.  
283 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2008 r., s. 327. 
284 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt II 

SA/Lu 889/10, Legalis nr 341958; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 

lipca 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 127/16, LEX nr 2098249. 
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ich nieruchomości i odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za działania osób trzecich pro-

wadzących do zanieczyszczenia ich nieruchomości odpadami285. 

Definicja posiadacza odpadów ma kategorię zbiorczą, co oznacza, że posiadaczem 

odpadów może być każdy niezależnie od tytułu prawnego do odpadu, a nawet bez takiego 

tytułu. W porównaniu do ustawy o odpadach z 2001 r. zrezygnowano z pojęcia władania 

zastępując posiadaniem. Zasadniczo posiadaczami odpadów nie są więc podmioty trans-

portujące, pośrednicy i sprzedawcy286. Sprzedawcą odpadów (dealer) zgodnie z art. 3 ust. 1 

pkt 27 u.o.o. jest natomiast podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we wła-

snym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiada-

nie. Pośrednikiem w obrocie odpadami (brokerem) jest każdy, kto organizuje przetwarza-

nie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje 

odpadów fizycznie w posiadanie (art. 3 ust. 1 pkt 20 u.o.o.). 

 

Ogólne obowiązki podmiotów w gospodarowaniu odpadami 

Przepisy u.o.o. w sposób obszerny regulują obowiązki tych podmiotów oraz orga-

nów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami. W gospodarce odpadami 

organy administracji są obciążone przede wszystkim obowiązkami o charakterze regla-

mentacyjnym, związanymi z ustaleniem sposobu postępowania z odpadami oraz obowiąz-

kami kontrolno-nadzorczymi. Głównym adresatem obowiązku właściwego gospodarowa-

nia odpadami jest ich posiadacz. Z punktu widzenia przepisów posiadaczy odpadów moż-

na podzielić na dwie zasadnicze grupy: (1) posiadaczy „legalnych”, czyli takich, którzy 

posiadając odpady działają na podstawie uzyskanej zgody na gospodarowanie odpadami, 

bądź też wyraźnie z obowiązku uzyskania tej zgody zostali zwolnieni oraz (2) posiadaczy 

„nielegalnych”, którzy wymaganej zgody nie mają i nie podlegają też zwolnieniom z obo-

wiązku jej uzyskania. Rozróżnienie to jest związane z określeniem możliwości i warun-

                                                           
285 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 3167/16, LEX nr 2400905; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 

maja 2014 r., sygn. akt II SA/Po 121/14, LEX nr 1495362.  
286 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami…, s. 58. 
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ków przekazywania odpadów pomiędzy posiadaczami i ustaleniem zasad przekazywania 

odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami287.  

Ponadto posiadacz odpadów jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi woje-

wództwa, właściwemu odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodaro-

wania odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady 

inne niż niebezpieczne (art. 8 ust. 1 u.o.o.). Ze względu na fakt, iż wytwarzanie odpadów 

(poza kilkoma wyjątkami) wymaga uzyskania decyzji lub złożenia informacji o wytwarza-

nych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami celem określenia 

możliwości zapobiegania ich powstawaniu, określenia ich ilości i sposobu prawidłowego 

zagospodarowania, łącznie z magazynowaniem, wytwórca powinien dopełnić powyższe 

obowiązki. Należy tutaj nadmienić, iż wytwórca odpadów może je zagospodarować we 

własnym zakresie lub przekazać odpady w tym celu innemu posiadaczowi, pod warun-

kiem jednak, że kolejny posiadacz spełnia wymagania formalne, czyli posiada zezwolenie 

na gospodarowanie odpadami. Zgodnie z orzecznictwem wytwórca odpadów zostaje 

zwolniony z obowiązku zagospodarowania odpadów tylko w przypadku, gdy zleci ich 

zagospodarowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie288, czyli podmio-

towi posiadającemu wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.  

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z 2012 r. wytwórca odpadów lub kolejny 

posiadacz odpadów odpowiadają za właściwe zagospodarowanie odpadów i mają obowią-

zek uzyskania odpowiedniej zgody na prowadzenie swojej działalności. Wytwórca odpa-

dów ma ustanowionych zatem wiele obowiązków związanych z prewencją i wstępną fazą 

procesu gospodarowania odpadami289. Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mo-

gące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować  

i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i mate-

riałów, 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 (art. 18 u.o.o). 

                                                           
287 J. Jerzmański (red.), Ustawa o odpadach… , s. 103. 
288 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2011 r., sygn. akt II 

SA/Sz 581/11, Legalis nr 385238.  
289 J. Jerzmański (red.), Ustawa o odpadach… , s. 105. 
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Wytwórca odpadów powinien gospodarować odpadami w sposób, który gwarantuje wy-

soki poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, czyli ograniczać i zmniejszać nega-

tywne skutki wytwarzania i przetwarzania odpadów. Ponadto wytwórca odpadów powi-

nien dążyć do ograniczenia wykorzystania zasobów oraz stosować działania zgodne z hie-

rarchią postępowania z odpadami290.  

W odniesieniu do ustawy z 2001 r. nastąpiła radykalna zmiana w wymaganych 

uprawnieniach w gospodarowaniu odpadami. W tym zakresie nastąpiła zmiana nazw de-

cyzji administracyjnych na zezwolenie na zbieranie i zezwolenie na przetwarzanie odpa-

dów i częściowo ich treści oraz zawartości wniosku, a także modyfikacje w następujących 

kwestiach: 

a) w przesłankach odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia; 

b) konieczności dołączenia do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

o ile jest wymagana;  

c) zmianie zasad ustalania kompetencji organów – nowy element wypełnianie wyrobisk 

oraz nowy zakres uzgodnień w prowadzeniu RIPOK-ów;  

d) wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów polegających na unieszkodliwianiu 

odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych wymaga zgody Głównego 

Inspektora Sanitarnego;  

e) określeniu nowych zasad wygaśnięcia zezwolenia; 

f) wprowadzeniu nowego katalogu zwolnień od wymogu posiadania zezwolenia na zbie-

ranie odpadów lub ich przetwarzanie;  

g) rezygnacji z decyzji odnoszącej się do etapu wytwarzania odpadów oraz z wymogu 

składania informacji o wytwarzanych odpadach i zezwolenia na transport291.  

Obowiązki reglamentacyjne posiadaczy odpadów zaś można ująć w dwie grupy – 

związane ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Polegają one głównie na obowiązku 

wpisu do rejestru oraz uzyskaniu zgody organu administracji na prowadzenie określonych 

działań w postaci decyzji administracyjnej w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. 

                                                           
290 M. Górski, Zmiany w systemie zgód na wytwarzanie odpadów. „Przegląd Komunalny” 2010, nr 4, s. 28-

29; P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 197-199. 
291 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami…, s. 62.  
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Rejestr obejmuje wszystkie podmioty zawodowo uczestniczące w szeroko rozumianej go-

spodarce odpadami łącznie z etapem poprzedzającym wytworzenie odpadów. Rejestr 

podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarują-

cych odpadami prowadzi marszałek województwa292. Ponadto podmioty te są zobligowane 

do prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów.  

 

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów  

Zasady dotyczące wydawania zezwolenia na zbieranie odpadów oraz na przetwa-

rzanie odpadów zostały uregulowane w art. 41-48 ustawy o odpadach z 2012 r. Według 

art. 41 ust. 1 u.o.o. bowiem prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania 

odpadów wymaga uzyskania zezwolenia293. Zatem wymaganymi uprawnieniami w zakre-

sie gospodarki odpadami jest uzyskanie decyzji administracyjnych na ich zbieranie i prze-

twarzanie. Zasadą jest, że wydaje się odrębne zezwolenie na zbieranie odpadów i odrębne 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów, możliwe jest jednak zezwolenie łączne na zbiera-

nie i przetwarzanie, jeśli z takim wnioskiem wystąpi posiadacz odpadów. Do zezwolenia 

łącznego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obu odrębnych zezwoleń294.  

Zgodnie z orzecznictwem ustawodawca nakładając obowiązek posiadania zezwole-

nia na szeroko pojęte gospodarowanie odpadami (obrót, wykorzystanie, przetwarzanie, 

transport, utylizację itd.) odwołuje się do kwestii faktycznego władztwa konkretnych 

podmiotów nad tymi odpadami, niezależnie od formalno-prawnego tytułu własności po-

szczególnych podmiotów do tych odpadów. W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że 

podmiot gospodarujący odpadami powinien posiadać stosowne zezwolenie na legalne wy-

konywanie usług zakontraktowanych w ramach umowy z kontrahentem dostarczającym 

surowce do produkcji. Natomiast z uwagi na to, że cytowana ustawa nie zawiera przepi-

sów pozwalających na przeniesienie na inny podmiot zezwoleń na prowadzenie działalno-

ści w zakresie gospodarowania odpadami, to podmiot gospodarujący nie ma podstaw żądać 

od innej spółki (dostawcy surowców do produkcji) stosownego pozwolenia, którego ta - z 

                                                           
292 Ibidem, s. 52.  
293 Zob. więcej: M. Górski, Nowe przepisy o odpadach. Reglamentacja wytwarzania odpadów. „Przegląd 

Komunalny” 2013, nr 3, s. 24-30.  
294 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2008 r., s. 41. 
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uwagi na administracyjny charakter takiego zezwolenia, jako indywidualnej decyzji - nie 

może uzyskać w imieniu i na rzecz tego podmiotu, jak również nie może przenieść na nie-

go uprawnień wynikających z własnego zezwolenia295.  

Zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane na wniosek posiadacza odpadów 

zgodnie z przepisami art. 42 ust. 1 u.o.o., określającego katalog danych, które powinny być 

zawarte w przedmiotowym wniosku. Podobnie jak w innych wnioskach na początku na-

leży wskazać numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpa-

dów, o ile został nadany. Następnie we wniosku należy wyszczególnić rodzaje odpadów 

przewidzianych do zbierania, wskazać miejsca zbierania odpadów oraz miejsce i sposoby 

magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów, szczegółowy opis stosowanej 

metody lub metod zbierania odpadów, a także możliwości technicznych i organizacyjnych 

pozwalających na należyte wykonanie działalności w zakresie zbierania odpadów, zwłasz-

cza przy uwzględnieniu kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz 

liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń spełniających wymagania ochrony śro-

dowiska.  

We wniosku należy również wskazać przewidywany okres wykonywania działalno-

ści w zakresie zbierania odpadów, czynności podejmowane w ramach monitorowania  

i kontroli działalności objętej zezwoleniem, a także czynności, które zostaną podjęte  

w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony 

terenu, na którym działalność ta była prowadzona, i wreszcie informacje wymagane na 

podstawie odrębnych przepisów. Przepis art. 42 ust. 1 u.o.o. określa zatem zakres podmio-

towy postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, gdzie adresa-

tem jest posiadacz odpadów. We wniosku ustawodawca wprowadził elementy opisowe 

takie jak: szczegółowy opis metody zbierania odpadów, przedstawienie możliwości tech-

nicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie 

zbierania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub prze-

szkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiada-

                                                           
295 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi - I Wydział Cywilny z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt I ACa 

120/13, Legalis nr 747098. 
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jących wymaganiom ochrony środowiska, a także opis czynności podejmowanych w ra-

mach monitorowania i kontroli działalności oraz czynności, które zostaną podjęte po za-

kończeniu tej działalności296. 

Wnioskodawca jest zobowiązany także do wskazania przewidywanego okresu wy-

konywania działalności w zakresie zbierania odpadów jednak nie dłuższego niż 10 lat oraz 

wyszczególnienie rodzajów odpadów. Samo wyszczególnienie powinno się odbywać  

z zastosowaniem kodów z katalogu odpadów z uwzględnieniem oznaczenia odpadów nie-

bezpiecznych. Spis odpadów może podlegać wstępnej weryfikacji pod względem bezpie-

czeństwa życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. Wniosek ten może zostać odrzucony  

w przypadku, gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające w stosunku do usta-

lenia zagrożeń dla środowiska i człowieka, co skutkuje wezwaniem wnioskodawcy do po-

dania podstawowego składu chemicznego odpadów oraz ich właściwości według załączni-

ka nr 3 do ustawy297.  

Należy, jednakże nadmienić, iż nieprawidłowym jest przenoszenie treści przepisów 

odnoszących się jedynie do wniosku, na kwestię związaną z treścią zezwolenia w zakresie 

zbierania odpadów i wywodzenie z treści przepisów wniosków odnoszących się do treści 

zezwolenia na zbieranie odpadów. Analiza przywołanego powyżej przepisu prowadzi do 

oczywistego wniosku, że materia zawarta w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach wskazuje na 

elementy, które dotyczą nie zezwolenia na zbieranie odpadów, a wniosku o uzyskanie 

zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów. Ustawodawca nieprzypadkowo rozdzielił 

regulacje dotyczącą treści wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów od regu-

lacji obejmującej treść zezwolenia na zbieranie odpadów298. 

Zakres przedmiotowy zezwoleń na przetwarzanie odpadów został więc określony  

w art. 41 ust. 1 u.o.o. Podobnie jak w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów, adre-

satem zezwoleń jest posiadacz odpadów, który jest zobowiązany na tych samych zasadach 

wskazać we wniosku wszystkie dane dotyczące procesu przetwarzania odpadów oraz 

                                                           
296 B. Rakoczy (red.), Ustawa o odpadach. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, s. 149. 
297 Ibidem, s. 150-152. 
298 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO 2812/11, Legalis nr 458433. 
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przewidywany okres przetwarzania odpadów oraz wyszczególnić ich rodzaje299. We wnio-

sku na ich przetwarzanie ustawodawca wprowadził elementy opisowe, tj. szczegółowy 

opis stosowanej metody przewarzania, 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 godzi-

nowej mocy przerobowej. Ponadto wniosek powinien także określać czynności podejmo-

wane w ramach monitorowania i kontroli tejże działalności oraz czynności, które zostaną 

podjęte po jej zakończeniu300.  

Szczególnym rodzajem zezwolenia na przetwarzanie odpadów są zezwolenia do-

tyczące instalacji do termicznego przekształcania odpadów, które wymagają podania do-

datkowych danych, tj. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecz-

nych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanie-

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

ciężkich. W tym przypadku słusznie ustawodawca wprowadził dodatkowe środki ostroż-

ności, bowiem w/w substancje należą do trwałych zanieczyszczeń organicznych i silnie 

toksycznych, które nie rozkładają się w środowisku naturalnym, a prowadzą do silnego 

skażenia wód, gleby i powietrza, a tym samym żywności spożywanej przez ludzi i zwie-

rzęta301. Dodatkowo do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne 

przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów należy również dołączyć świadectwo 

stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo skła-

dowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych 

procesów przetwarzania odpadów. Zgodnie z orzecznictwem na odzysk odpadów, który 

jest przetwarzaniem wymagana jest zgoda. Każda decyzja ostateczna wyrażająca zgodę na 

odzysk odpadów powinna precyzyjnie określić, jakich odpadów dotyczy, jak i na jakie 

działania w ramach odzysku te odpady mogą być wykorzystane302.  

                                                           
299 B. Rakoczy (red.), Ustawa o odpadach. Komentarz…, s. 149. 
300 Ibidem, s. 149-152. 
301 Zob. więcej w: E., Zębek, I. Szafałowicz, Skutki ekologiczne emisji dioksyn…, s. 20; E. Zębek, M. Szwej-

kowska, Mogilniki jako zagrożenie…, s. 12. 
302 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1979/09, Legalis 

nr 354700. 
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Ustawodawca w punktach 12 i 13 art. 42 u.o.o. wskazał również dodatkowe wy-

magania odnośnie odpadów zakaźnych i odpadów pochodzących z przetwarzania tytanu. 

W przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaź-

nych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów we wnio-

sku należy także wskazać informacje określone w art. 95 ust. 9 u.o.o. Dotyczy to danych 

technicznych instalacji lub urządzenia wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) insta-

lacji lub urządzenia; nazwy i adresu lub siedziby producenta; dokładnego opisu procesu 

unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów; wskazania metody okre-

sowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania; wymagań doty-

czących pojemników lub worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w zgłasza-

nym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia, a także masy unieszkodliwianych 

odpadów w okresie roku. Podobnie jest w przypadku zezwoleń na unieszkodliwianie za-

kaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Jest to bardzo ważne z punktu widze-

nia ochrony środowiska, bowiem te rodzaje odpadów są zaliczane do odpadów niebez-

piecznych, ponieważ zgodnie z zał. nr 3 do u.o.o. charakteryzują się zakaźnością, czyli 

zawierają drobnoustroje chorobotwórcze oraz toksycznością (szczególnie cytostatyki, kli-

sze rentgenowskie, amalgamat dentystyczny czy uszkodzone termometry rtęciowe). Nie-

właściwe postępowanie z takimi odpadami może spowodować zagrożenie sanitarno-

epidemiologiczne oraz silne skażenie środowiska substancjami toksycznymi i promienio-

twórczymi303. 

Natomiast w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów pochodzących z pro-

cesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich skła-

dowanie w celu ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdro-

wia ludzi oraz dla środowiska, należy także podać informacje określone w art. 98 ust. 1 

u.o.o. Informacje te są związane z: (a) właściwościami fizycznymi łącznie z określeniem 

postaci (stała, szlam, płynna lub gazowa) oraz właściwościami chemicznymi, biochemicz-

nymi i biologicznymi odpadów; (b) toksycznością, trwałością fizyczną, chemiczną i biolo-

giczną odpadów; (c) akumulowaniem i biotransformacją składników odpadów w organi-

                                                           
303 Zob. więcej w: E. Zębek, M. Szwejkowska, Gospodarka odpadami medycznymi…, s. 24. 
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zmach żywych lub osadach; (d) podatnością odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne  

i biochemiczne oraz wzajemnymi oddziaływaniami w danym środowisku z innymi sub-

stancjami organicznymi i nieorganicznymi; (e) położeniem geograficznym składowiska 

odpadów wraz z charakterystyką przyległych obszarów; (f) sposobem opakowania oraz 

stosowanymi sposobami ograniczania rozprzestrzeniania się odpadów oraz (g) środkami 

ostrożności podjętymi w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska. Ponadto w przed-

miotowym wniosku należy uwzględnić informacje wymagane na podstawie odrębnych 

przepisów.  

Zgodnie z orzecznictwem we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzia-

łalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy określić potencjalny 

zakres zamierzonej działalności w odniesieniu do poddawanych odzyskowi odpadów po-

przez wskazanie ich rodzajów i ilości. Chociaż ustawodawca nie nakłada na wnioskodaw-

cę obowiązku podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, ale 

daje organowi prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o powyższe dane, to nie mniej 

jednak wydaje się, że w przypadku odzysku komunalnych osadów ściekowych, wniosek 

powinien zawierać także informacje o ich składzie chemicznym, określać dawki, jakie 

będą stosowane na gruntach w zależności od rodzaju gruntu i sposobu jego użytkowania,  

a także zakres częstotliwości stosowania. Ustawa o odpadach wymaga także wskazania 

miejsca i sposobu magazynowania odpadów i nie ma tu żadnego znaczenia, przez jak długi 

okres mają być magazynowane te odpady, nawet jeżeli to magazynowanie wynikałoby  

z technologicznych, organizacyjnych lub atmosferycznych uwarunkowań niezbędnych do 

ich zagospodarowania304.  

Ustawodawca także w obawie o stan środowiska w niektórych przypadkach, gdy 

określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady 

mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, nakazał, aby właściwy 

organ wezwał wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwo-

ści odpadów. W takim przypadku do wniosku należy także dołączyć decyzję o środowi-

skowych uwarunkowaniach instalacji do unieszkodliwiania odpadów (art. 42 ust. 4 u.o.o.). 

                                                           
304 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r., sygn. akt VI 

SA Wa 577/05, Legalis nr 110842.  
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Decyzja środowiskowa jest środkiem prawnym uregulowanym w ustawie o udostępnianiu 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 2008 r. (u.o.o.ś.) i określa środowiskowe 

uwarunkowania przedsięwzięcia już na etapie planowania305. Wymóg ten dotyczy szcze-

gólnie takich przedsięwzięć, które należą do kategorii mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko wskazane odpowiednio w § 2 i 3 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko306.  

Pierwsza grupa przedsięwzięć wymaga przeprowadzenia raportu oceny oddziaływa-

nia na środowisko, uregulowanego w art. 59 ust. 1 u.o.o.ś. i do takich przedsięwzięć zali-

czamy, np. instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym 

składowiska odpadów niebezpiecznych, a także instalacje do unieszkodliwiania odpadów 

innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych i chemicznych, czy 

obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Do tych drugich należą m.in. przed-

sięwzięcia związane z grzebaniem zwłok zwierzęcych, instalacje związane z odzyskiem 

lub unieszkodliwianiem odpadów inne niż w § 2 pkt 41-47 z wyłączeniem instalacji do 

wytarzania biogazu rolniczego czy miejsc retencji powierzchniowej odpadów oraz rekul-

tywacji składowisk odpadów; unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych innych niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 48 i 49, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów wy-

buchowych innych niż w § 2 ust. 1 pkt 41. W każdym razie instalacje związane z odzy-

skiem lub unieszkodliwianiem odpadów niemal zawsze wymagają decyzji środowiskowej, 

ponieważ należą do przedsięwzięć I lub II grupy307.  

Zgodnie z orzecznictwem organ orzekając w sprawie udzielenia zezwolenia na zbie-

ranie odpadów nie może poprzestać na wymaganiach, których spełnienie nie wynika  

z konkretnych przepisów prawa i musi wykazać, że zamierzona działalność może stano-

wić zagrożenie. Dopiero zidentyfikowane, poważne i kwalifikowane zagrożenie dla życia 

                                                           
305 Zob. także: G. Dobrowolski, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Wydawnictwo Dom Organi-

zatora, Toruń 2011; M. Bar, J. Jendrośka, W. Lenart, Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji bu-
dowlanej. Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2009. 
306 Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm. 
307 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2008 r., s. 205. 
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lub zdrowia ludzi lub dla środowiska może być podstawą decyzji odmownej. Zatem organ 

może odmówić wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarza-

nie odpadów w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami mógłby 

spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska308.  

Właściwość rzeczową w odniesieniu do wydawania zezwoleń na przetwarzanie od-

padów określono w art. 41 ust. 3 u.o.o. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez organ właściwy odpo-

wiedni ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. Organem właściwym 

jest marszałek województwa w następujących przypadkach: (a) dla przedsięwzięć mogą-

cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 2008 r., (b) dla odpadów innych niż nie-

bezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu 

terenów niekorzystnie przekształconych, jeśli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapa-

dlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska 

lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg oraz (c) dla regionalnych instalacji do prze-

twarzania odpadów komunalnych.  

Pierwszy przypadek dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko i wymagających, jak już uprzednio wspomniano, przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. W drugim przypadku ustawodawca nawiązał do procesu 

odzysku polegającego na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, któremu 

poddawane są odpady inne niż niebezpieczne przy spełnieniu kryterium ilości odpadów 

oraz pojemności wyrobiska lub zapadliska. Zgodnie z art. 6 pkt 17 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze309 wyrobiskiem górniczym jest przestrzeń w nieru-

chomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych. Jednakże ten 

proces odzysku nie został ujęty w zał. nr 1 u.o.o., co stwarza trudności kwalifikowania 

                                                           
308 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 

182/14, Legalis nr 1103985.  
309 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2126. 
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terenów do tej kategorii i możliwości wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów310. 

Trzeci przypadek dotyczy RIPOK-ów, czyli regionalnych instalacji przetwarzania odpa-

dów komunalnych zdefiniowanych w art. 35 u.o.o., co będzie przedmiotem dalszej anali-

zy niniejszego opracowania.  

W pozostałych przypadkach zezwolenie jest wydawane przez starostę. Kolejnym or-

ganem ochrony środowiska jest regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku 

wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na 

terenach zamkniętych. Natomiast przetwarzanie odpadów polegające na unieszkodliwia-

niu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych wymaga 

zgody Głównego Inspektora Sanitarnego (art. 41 u.o.o). Zezwolenie na zbieranie odpadów 

i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, jednak nie dłuższy 

niż 10 lat (art. 44 u.o.o.)311.  

Zgodnie z orzecznictwem organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów nie jest uprawnionym do żądania przedłożenia dokumentów potwierdzających, 

że powstały produkt spełnia określone wymagania, np. zezwolenia czy opinii wymaga-

nych na gruncie odrębnych przepisów. Prawodawca nie nałożył bowiem obowiązku okre-

ślenia we wniosku źródła powstawania odpadów, utożsamianego z koniecznością zamiesz-

czenia tam listy konkretnych podmiotów, które - jako wytwórcy odpadów (czy upraw-

nieni do obrotu) - będą je dostarczać wnioskodawcy do przetworzenia. Używane nato-

miast w u.o.o. pojęcie źródła odpadów należy rozumieć jako opisany w sposób abstrakcyj-

ny sposób powstawania odpadów312.  

W odniesieniu do odpadów wydobywczych zgodnie z orzecznictwem odpady inne 

niż odpady wydobywcze mogą wchodzić w zakres stosowania Dyrektywy Rady nr 

1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów313 tylko w sytua-

                                                           
310 B. Rakoczy (red.), op. cit., s. 144-146. 
311 Zob. także: M. Szwejkowska, E. Zębek, Obowiązki reglamentacyjne podmiotów w zakresie gospodarki 
odpadami w kontekście prawno-administracyjnym i środowiskowym, (w:) Problemy pogranicza prawa ad-
ministracyjnego i prawa ochrony środowiska, M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), 

Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 363-378. 
312 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 2927/16, Legalis nr 1602978. 
313 Dz.Urz. WE L z 182 z 1999, str. 1 ze zm. 
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cji, gdy trafiają one na składowiska w celu unieszkodliwiania odpadów, a nie w przypad-

ku, gdy odpady te są poddawane odzyskowi. Art. 10 ust. 2 Dyrektywy nr 2006/21/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania od-

padami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę nr 

2004/35/WE314 należy interpretować w ten sposób, że nie skutkuje on objęciem przepisami 

Dyrektywy Rady nr 1999/31/WE - wypełniania wyrobiska kamieniołomu odpadami in-

nymi niż odpady wydobywcze, w przypadku, gdy proces ten stanowi odzysk tych odpa-

dów. Wykorzystywanie nieodpowiednich odpadów w celu wypełniania wyrobisk po-

eksploatacyjnych powodowałoby znacznie bardziej niekorzystne skutki dla środowiska, 

niż gdyby wypełnienie zostało dokonane innymi materiałami. Tymczasem art. 3 pkt 15 

Dyrektywy nr 2008/98 określa w szczególności „odzysk” odpadów jako proces, którego 

głównym wynikiem jest to, aby dane odpady służyły użytecznemu zastosowaniu, poprzez 

zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte do speł-

nienia danej funkcji. Motyw 19 wspomnianej dyrektywy wpisuje się w te same ramy, gdyż 

wskazuje, że pojęcie „odzysku” różni się, pod kątem oddziaływania na środowisko od po-

jęcia „unieszkodliwiania” przez zastępowanie zasobów naturalnych w gospodarce. Tym-

czasem jak wskazano w motywie 19 Dyrektywy nr 2008/98 nie jest możliwe sklasyfiko-

wanie danej czynności jako odzysku, jeżeli klasyfikacja ta nie odpowiada faktycznemu 

oddziaływaniu tej czynności na środowisko, które to oddziaływanie jest uważane na pod-

stawie hierarchii postępowania z odpadami zawartej w art. 4 ust. 1 tej dyrektywy za lepszą 

opcję w przypadku odzysku niż w przypadku unieszkodliwiania odpadów. Z powyższego 

wynika, że odpady inne niż odpady wydobywcze mogą wchodzić w zakres stosowania 

Dyrektywy nr 1999/31, tylko w sytuacji, gdy trafiają one na składowiska w celu unieszko-

dliwiania odpadów, a nie w przypadku, gdy odpady te są poddawane odzyskowi315. 

Ustawodawca w ustawie o odpadach z 2012 r. przewidział możliwość odmowy, cof-

nięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. 

Zgodnie z art. 46 u.o.o. to pierwsze może nastąpić w przypadku, gdy zamierzony sposób 

gospodarowania odpadami może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

                                                           
314 Dz.Urz. UE L z 102 z 2006, str. 15 ze zm. 
315 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2016 r., sygn. akt C-147/15, Legalis nr 1482882.  
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dla środowiska, a także jeśli jest on niezgodny z planami gospodarki odpadami lub z prze-

pisami prawa miejscowego. Ponadto właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów w procesie termicznego przekształcenia odpadów lub ich skła-

dowania, jeśli kierownik spalarni odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik 

składowiska odpadów nie posiadają świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie 

gospodarowania odpadami tymi metodami.  

Zgodnie z orzecznictwem organ obowiązany jest odmówić wydania zezwolenia  

w każdym przypadku stwierdzenia niezgodności zamierzonego sposobu gospodarki odpa-

dami z wymaganiami przepisów o odpadach. Skoro ustawodawca nie wskazał w powoła-

nym przepisie, że chodzi tylko o wymagania przepisów ustawy, to przez "przepisy o odpa-

dach" rozumieć trzeba także inne regulacje dotyczące zasad odzysku lub unieszkodliwia-

nia odpadów, stanowiące część obowiązującego porządku prawnego. Przykładem może 

być odzysk odpadów polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych 

(tj. zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części 

tych wyrobisk), który wymaga spełnienia określonych wymogów. Pierwszy i najistotniej-

szy z nich stanowi, że prowadzenie wspomnianej działalności jest możliwe pod warun-

kiem, że planowane działania są lub będą określone w trybie przepisów o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, w trybie przepisów prawa budowlanego albo w decy-

zji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji zgodnie z poś lub ustawą 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zatem planowana działalność polegająca, np. na 

odzysku odpadów przy wykorzystaniu zbiornika wód stojących powstałego z wyrobiska, 

musi być dla danego terenu przewidziana między innymi w istniejącym miejscowym pla-

nie zagospodarowania przestrzennego316.  

Należy także podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem okoliczność bycia wytwórcą 

odpadów powoduje, że nie może on składować odpadów w miejscu wytworzenia odpa-

dów, co nie może wpłynąć na ocenę zastosowania przepisu art. 46 ust. 1 pkt 3 u.o.o.  Ma-

gazynowanie odpadów nie jest więc autonomiczną formą gospodarowania odpadami  

i zawsze stanowi część większego procesu - wytwarzania, zbierania lub przetwarzania 

                                                           
316 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 20 lipca 2009 r., sygn. akt II SA/Op 

149/09, Legalis nr 221675. 
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odpadów. Dopuszczalność magazynowania odpadów powinna zatem wynikać z posiada-

nego zezwolenia na wspomniane formy gospodarki odpadami. Z definicji wytwórcy odpa-

dów wynika, że jeżeli wytwórca odpadów zamierza je umieścić na działce, która nie jest 

miejscem wytworzenia odpadów, to okoliczność powoduje, że nie można zakwalifikować 

zaplanowanej działalności jako "wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę". 

Zatem dopuszczalność magazynowania odpadów w danym miejscu powinna wynikać  

z posiadanego zezwolenia na w/w formy gospodarki odpadami. Miejsce i sposób magazy-

nowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów powinna określać decyzja (je-

żeli jest wymagana) związana z gospodarką odpadami (tj. zezwolenie na zbieranie odpa-

dów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane) 317.  

Cofnięcie zezwolenia zaś na zbieranie lub przetwarzanie odpadów może nastąpić  

w sytuacji, gdy posiadacz odpadów naruszył przepisy ustawy w zakresie działalności obję-

tej zezwoleniem lub działał niezgodnie z wydanym zezwoleniem i pomimo wezwania do 

niezwłocznego zaniechania naruszeń, dalej działał niezgodnie z przepisami i wydanym 

zezwoleniem (art. 47 ust. 1 u.o.o.). Cofnięcie analizowanego zezwolenia jest jednoznaczne  

z zakończeniem działalności objętej tym zezwoleniem. Należy tutaj nadmienić, iż posia-

dacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest zobowiązany do usunięcia odpadów  

i skutków prowadzonej działalności na własny koszt. Ponadto nie ma możliwości wydania 

zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jeżeli wniosek dotyczy 

uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu zezwolenia i nie minęły 2 lata od 

dnia, kiedy ta decyzja stała się ostateczna.  

Według orzecznictwa organ administracji ma obowiązek cofnąć zezwolenie w przy-

padku niepodejmowania przez podmiot posiadający zezwolenie określonych działań, po-

mimo uprzedniego wezwania do zaniechania tego stanu rzeczy. Decyzja w tym przedmio-

cie nie stanowi decyzji uznaniowej, np. jeżeli działalność prowadzona przez posiadacza 

odpadów prowadzona jest niezgodnie z wydanym zezwoleniem oraz z naruszeniem prze-

pisów oraz część odpadów składowana jest na terenie, do którego posiadacz odpadów nie 

ma tytułu prawnego. Decyzja o cofnięciu przedmiotowego zezwolenia obowiązuje od 

                                                           
317 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt II OSK 1078/16, Legalis 

nr 1554945.  
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chwili nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji cofającej to zezwolenie. 

Cofnięcie tej decyzji powoduje wstrzymanie działalności objętej tym zezwoleniem318.  

Natomiast wygaśnięcie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów może na-

stąpić w następujących przypadkach: (1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane; (2) 

jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z in-

nych 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 lub (5) 

jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 

lata (art. 48 u.o.o.)319.  

Ustawodawca w art. 45 u.o.o. przewidział zwolnienia z uzyskania zezwoleń 

obejmujących posiadaczy odpadów, którzy są zobowiązani do uzyskania innych decyzji tj.:  

(1) pozwolenia zintegrowanego uregulowanych w ustawie poś; (2) koncesji na prowadze-

nie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składo-

wiskach podziemnych, wydawanej na podstawie prawa geologicznego i górniczego; (3) 

decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwole-

nie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych uregulowanych 

w ustawie o odpadach wydobywczych. Ponadto z uzyskania zezwoleń zwolnione są pod-

mioty, które gospodarują odpadami w sposób niestanowiący dużego zagrożenia dla bez-

pieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Do nich należą trzy grupy podmiotów. 

Pierwsza to podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania od-

padów. Muszą tutaj zaistnieć łącznie dwie przesłanki polegające na prowadzeniu działal-

ności innej niż gospodarcza oraz w zakresie gospodarowania odpadami polegającym wy-

łącznie na zbieraniu odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów 

konsumpcyjnych. Drugą grupą podmiotów są podmioty wykorzystujące odpady na po-

trzeby własne. Osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, 

                                                           
318 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2012 r., sygn. akt II OSK 1405/11, Legalis nr 

817177.  
319 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 297-298. 
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określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, i w takich ilościach, które mo-

gą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne. Trzecią grupą podmiotów zwolnionych  

z uzyskania zezwolenia są władający powierzchnią ziemi, na której stosowane są komu-

nalne osady ściekowe w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych 

wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając uprawy przeznaczone do produkcji 

pasz, roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz roślin nieprzeznaczonych do 

spożycia i produkcji pasz (art. 45 u.o.o.)320. 

 

Wpis do rejestru 

Wpis do rejestru jest alternatywnym obowiązkiem do uzyskania zezwolenia na 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów i obejmuje wszystkie podmioty zawodowo uczestni-

czące w gospodarce odpadami, łącznie z etapem poprzedzającym wytworzenie odpadów. 

Wyjątkiem są tutaj podmioty objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia na zbieranie  

i przetwarzanie odpadów. Kwestie dotyczące instytucji prawnej rejestru zostały uregulo-

wane w art. 49–65 u.o.o. i dotyczą podmiotów wprowadzających produkty, produkty  

w opakowaniach i gospodarujących odpadami321.  

W ramach rejestru realizowane są dwa cele – reglamentacja i konsolidacja danych 

o gospodarowaniu odpadami. Reglamentacja ma miejsce w przypadku podmiotów obję-

tych obowiązkiem uzyskania wpisu na wniosek na podstawie art. 50 ust. 2 u.o.o., a konso-

lidacja dotyczy podmiotów uzyskujących wpis do rejestru z urzędu na podstawie art. 51 

ust. 1 u.o.o. Rejestr taki prowadzi marszałek województwa, który dokonuje wpisu do reje-

stru na wniosek lub z urzędu. Rejestr ten jest prowadzony w systemie teleinformatycznym 

w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod-

miotów realizujących zadania publiczne322 i stanowi integralną część Bazy danych o pro-

duktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa, dokonu-

jąc wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy (art. 54 ust. 1 

u.o.o.). Rejestr stanowi także integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach 

                                                           
320B. Rakoczy, op. cit., s. 160-162. 
321 B. Rakoczy (red.), op. cit., s. 180. 
322 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570.  
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oraz o gospodarce odpadami (BDO). W tej bazie gromadzi się informacje o wprowadza-

nych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, olejach smaro-

wych i oponach, pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach  

i akumulatorach323. 

Obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru dotyczy posiadaczy odpadów, 

producentów, importerów, sprzedawców i pośredników. Zakres obowiązku wystąpienia  

z wnioskiem o wpis do rejestru określa art. 50 ust. 1 u.o.o. Dotyczy to podmiotów z zakre-

su następujących ustaw:  

1) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodaro-

wania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej324 - wprowadzających na teryto-

rium kraju produkty, prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produk-

tów, organizacji odzysku, dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy 

odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi; 

2) ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji325 -  

wprowadzających pojazdy, prowadzących punkty zbierania pojazdów, prowadzących sta-

cje demontażu, prowadzących strzępiarki; 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym326 -  

wprowadzających sprzęt i przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowego naby-

cia sprzętu, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakład przetwarzania, organizacji 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących działalność w zakresie 

recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku; 

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach327 - wprowadzających 

baterie lub akumulatory, prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zuży-

tych akumulatorów, podmiotów pośredniczących;  

                                                           
323 B. Rakoczy (red.), op. cit., s. 180-185; J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospoda-
rowania odpadami…, s. 63; P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 299-300.  
324 T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1478 ze zm.  
325 T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 803 i 1948.  
326 T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688, z 2017 r., poz. 2056.  
327 T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803. 
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5) ustawy o odpadach z 2012 r. - posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpa-

dów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wy-

jątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3; transportujących odpady, sprzedawców 

odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na 

podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu; 

6) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-

niowymi328 - przedsiębiorców będących organizacjami odzysku opakowań; dokonujących 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych i produktów w opakowa-

niach; eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach; 

prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowanio-

wych; wprowadzających opakowania oraz wprowadzających produkty w opakowaniach. 

Działalność w tym zakresie może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru. Pod-

stawą wpisu do rejestru jest wniosek zobowiązanego do uzyskania wpisu. 

Zgodnie z art. 53 ust. 2 u.o.o. wniosek składa się zawsze w dwojakiej formie: (1) 

przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej okre-

ślonej w rozporządzeniu MŚ wydanym na podstawie art. 84 u.o.o. oraz (2) w formie pi-

semnej. Złożenie wniosku w formie pisemnej powoduje rozpoczęcie przewidzianego  

w art. 53 ust. 1 maksymalnie 30-dniowego terminu, w którym marszałek województwa 

jest zobowiązany dokonać wpisu.  

Ustawodawca w art. 51 ust. 1 u.o.o. wskazuje 6 kategorii podmiotów, które jeżeli 

nie uzyskały wpisu do rejestru na wniosek i tak są wpisywane z urzędu. Są to podmioty, 

które uzyskały decyzję administracyjną w postaci: (1) pozwolenia zintegrowanego, (2) 

zezwolenia na wytwarzanie odpadów, (3) zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie i pro-

wadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, (4) koncesji na podziemne 

składowanie odpadów, (5) decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi oraz (6) wpis do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów od 

                                                           
328 T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r., poz. 2056.  
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właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach329.  

Wpisowi do rejestru nie podlegają: (a) osoby fizyczne oraz jednostki organizacyj-

ne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne; (b) podmioty 

władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe; (c) 

podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów; (d) 

podmioty prowadzące tzw. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów 

oraz (e) transportujący wytworzone przez siebie odpady (art. 49–65 u.o.o.).  

Należy tutaj nadmienić, iż powstaje wątpliwość, co do słuszności zwolnienia  

z obowiązku wpisu do rejestru podmiotów, które stosują komunalne osady ściekowe, ure-

gulowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 6 lutego 2015 r. w sprawie komunal-

nych osadów ściekowych330, ze względu na zagrożenie środowiska i człowieka związane  

z niewłaściwym postępowaniem z takimi odpadami331, co będzie przedmiotem dalszej ana-

lizy niniejszego opracowania.  

Rejestr jest publicznie dostępny, czyli każdy ma prawo wglądu do niego. Od tej 

zasady przewidziane są 3 wyjątki odnoszące się do informacji dotyczących zużytego sprzę-

tu (art. 49 ust. 7 u.o.o.), które dotyczą informacji o warunkach umowy, jaką wprowadzają-

cy sprzęt elektryczny i elektroniczny zawarł z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego; wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych oraz o rodzaju  

i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

 

Ewidencja odpadów 

Kolejnym obowiązkiem posiadaczy odpadów jest ich ewidencja. Ewidencja odpa-

dów jest rodzajem ewidencji gospodarczej funkcjonującej w ramach systemu gospodarki 

odpadami i jest prowadzona w celu gromadzenia i opracowywania danych liczbowych  

                                                           
329 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, 2056, 2361, 2422. 
330 Dz. U. z 2015 r., poz. 257.  
331 Zob. więcej: M. Szwejkowska, E. Zębek, Zagadnienia prawne i techniczne w zakresie gospodarowania 
komunalnymi osadami…, s. 117; M. Szwejkowska, E. Zębek, Obowiązki reglamentacyjne podmiotów w 
zakresie gospodarki odpadami…, s. 369.  
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i opisowych, dotyczących działalności gospodarczej, na potrzeby analityczno-kontrolne. 

Dane te są bowiem niezbędne do tworzenia podstaw podejmowania racjonalnych decyzji 

oraz kontroli prawidłowości procesów gospodarowania. Ewidencja gospodarcza zatem 

spełnia funkcję analityczną i kontrolną. Ponadto ewidencja odpadów pozwala na wypeł-

nianie przez Polskę zobowiązań wynikających z wymagań prawa UE dotyczącego spra-

wozdawczości332.  

Do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 u.o.o. zobligowani są po-

siadacze odpadów, a także sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, którzy 

nie są ich posiadaczami. Mają oni obowiązek prowadzenia na bieżąco ilościowej i jako-

ściowej ewidencji odpadów niebezpiecznych zgodnie z katalogiem odpadów określonym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.o. Według orzecznictwa do ewiden-

cji jest zobowiązany każdy podmiot wytwarzający odpady, nawet jeśli przekazuje te odpa-

dy do zagospodarowania nadrzędnej jednostce organizacyjnej. Pomimo tego faktu, pod-

miot ten nie jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji 

wytwarzanych i następnie przekazywanych odpadów333.  

W procesie prowadzenia ewidencji odpadów można wyodrębnić cztery rodzaje 

czynności: (a) ujednolicanie, (b) zapobieganie, (c) informowanie oraz (d) zapewnienie 

bezpieczeństwa. Funkcje te są pochodną zasad prawnych ochrony środowiska i ogólnych 

funkcji prawa w zakresie postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi334. 

Ewidencję odpadów w przypadku posiadaczy odpadów prowadzi się z zastosowaniem kar-

ty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów 

ściekowych, karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz karty 

ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprzedawcy odpadów i pośrednicy w ob-

rocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów ewidencję odpadów prowadzą z zasto-

sowaniem karty ewidencji odpadów niebezpiecznych. Ponadto w przypadku posiadacza 

                                                           
332 M. Górski, Ewidencja odpadów w ich zbieraniu i transporcie. „Przegląd Komunalny” 2009, nr 10(217), s. 

24-25; P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 300. 
333 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt II 

SA/Sz 894/13, Legalis nr 790223.  
334 Por. M. Górski, Ewidencja odpadów…, s. 25; B.B. Kłopotek, Ewidencja odpadów i zbiorcze zestawienie 
danych – zmiany ustawowe. „Ochrona i Środowisko” 2010, nr 3, s. 30-32.  
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odpadów przekazującego odpady do składowania oraz zarządzającego składowiskiem od-

padów ewidencja odpadów obejmuje dodatkowo podstawową charakterystykę odpadów 

oraz wyniki testów zgodności (art. 67 u.o.o.). Zgodnie z art. 69 ust. 1 u.o.o. kartę przeka-

zania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady. Taką kartę prze-

kazania odpadów należy sporządzić w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla 

każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady. Posiadacz odpadów, który 

przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów 

na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpa-

dy, niezwłocznie po jej otrzymaniu335.  

W art. 71 u.o.o. przewidziano uproszczoną formę ewidencji odpadów z zastoso-

waniem jedynie karty przekazania odpadów. Dotyczy to podmiotów, które wytwarzają 

odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie oraz odpady inne niż niebezpieczne, 

niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton rocznie; transportującego odpady 

wykonującego wyłącznie usługę transportu odpadów oraz władającego powierzchnią zie-

mi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach: (a) w rolnictwie, rozu-

mianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, 

włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, (b) do uprawy roślin przeznaczo-

nych do produkcji kompostu, oraz (c) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia  

i do produkcji pasz. Ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycz-

nym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpi-

su elektronicznego (art. 67 u.o.o.). Wzory kart ewidencji odpadów są określone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów336. Posiadacz odpadów jest obowiązany do 

przechowywania dokumentów ewidencji odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym je sporządzono. Zgodnie z art. 72 ust. 2 u.o.o. posiadacz odpa-

dów jest również obowiązany do udostępniania dokumentów ewidencji odpadów na żą-

danie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli337.  

                                                           
335 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 301-302. 
336 MP z 2014 r., poz. 1973. 
337 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 303.  
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Zgodnie z orzecznictwem karta ewidencji odpadów musi potwierdzać dwa spo-

soby gospodarowania odpadami, czyli "we własnym zakresie" lub "przekazywanie innemu 

posiadaczowi odpadów". Natomiast w oddzielnej rubryce należy zawrzeć określenie łącz-

nej masy nie tylko wytworzonych, lecz i przyjętych odpadów, a więc takich odpadów, 

które poddane zostały zagospodarowaniu, jak i odrębnie odpadów niezagospodarowanych. 

Stąd odzysk, unieszkodliwianie, jak i przeznaczanie do ponownego użycia przedmiotów 

wyposażenia i ich części są także sposobami gospodarowania odpadami. Odrębna sytuacja 

prawna i faktyczna dotyczy posiadacza odpadów, który nie gospodaruje nimi we własnym 

zakresie, gdyż wówczas musi podać w karcie ewidencji odpadu ilość przekazanych odpa-

dów. Natomiast jeżeli nie podda określonej ilości odpadów żadnemu zagospodarowaniu 

we własnym zakresie lub z powodu przekazania osobie trzeciej oznacza to, że nie określi 

tej ilości odpadów w części tabeli dotyczącej gospodarowania odpadami, a tylko w części 

dotyczącej masy wytworzonych lub przyjętych odpadów oraz numer karty przekazania 

odpadów. Dlatego podczas kontroli na podstawie numeru karty przekazania odpadu moż-

na ustalić, któremu przedsiębiorcy odpady zostały przekazane338.  

W ten sposób zapobiega się powstawaniu odpadów niczyich i ustanowiona jest 

pełna kontrola nad dalszym losem odpadów aż do momentu ich odzysku lub unieszkodli-

wienia. Jednakże zgodnie z orzecznictwem dane obejmujące ewidencję odpadów niebez-

piecznych związanych z ich pochodzeniem nie mogą wiązać się z określeniem danych 

osoby sprzedającej. Obowiązek określenia posiadacza odpadów dotyczy bowiem posiada-

cza odpadów będącego wytwórcą odpadów lub po przejęciu posiadacza, który przejął od-

pad w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub w wyniku prowadzenia działalności w za-

kresie zbierania i transportu odpadów. Nie można zatem tym pojęciem objąć osoby sprze-

dającej odpady, np. złom metali nieżelaznych339.  

Przepis art. 72 u.o.o. wskazuje na cel prowadzenia ewidencji odpadów, którym 

jest pozyskanie weryfikowalnej wiedzy na temat skali i charakteru gospodarki odpadami 

prowadzonej przez posiadacza odpadu. Na podstawie danych z dokumentów ewidencji 

                                                           
338 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 2036/09, Legalis 

nr 367307. 
339 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2004 r., sygn. akt 3/II 

SA/Wr 1670/03, Legalis nr 93815.  
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odpadów możliwe staje się sprawdzanie przestrzegania przez posiadacza odpadów wymo-

gów prowadzenia właściwej gospodarki odpadami oraz monitorowanie przez władzę pu-

bliczną ilości i rodzaju odpadów znajdujących się w obrocie, w tym zwłaszcza w celu za-

pobieżenia wyprowadzaniu odpadów poza system. Posiadacz odpadów zobowiązany jest 

do ich przechowywania przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w któ-

rym je sporządzono. W trakcie tego okresu posiadacz odpadów jest zobowiązany do ich 

udostępniania na żądanie organów kontrolujących oraz w wyniku nałożenia zobowiązania 

do ich przedłożenia decyzją wydaną w trybie art. 72 ust. 3 u.o.o.340  

Fakt przekazywania odpadów przez spółkę będącą wytwórcą odpadów do zago-

spodarowania nadrzędnej jednostce organizacyjnej w postaci centrum dystrybucyjnego, 

nie zwalnia tej spółki - wytwórcy z obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej ewi-

dencji wytwarzanych i następnie przekazywanych odpadów. Zbiorcze zestawienie danych 

posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych, jest obowiązany 

przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, 

odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,  

w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy341.  

W systemie gospodarowania odpadami nie ma pojęcia odpadu „niczyjego”342,  

o czym stanowią uprzednio opisane przepisy u.o.o., określające obowiązki podmiotów 

gospodarujących odpadami. Najpierw jest zatem wytwórca odpadów, który następnie staje 

się ich posiadaczem i przekazuje je następnym posiadaczom lub podmiotom pośrednim aż 

do momentu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Należy tutaj nadmienić, iż w momencie 

przekazywania odpadów następuje jednocześnie przenoszenie odpowiedzialności za los 

odpadów, o czym stanowi art. 27 u.o.o. Zgodnie bowiem z cytowanym przepisem, jeżeli 

wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu posiada-

czowi odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 (zezwolenie na 

zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, koncesję na podziemne 

                                                           
340 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 stycznia 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 

532/16, Legalis nr 1567301.  
341 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. akt II OSK 1666/16, Legalis nr 

163620.  
342 J. Jerzmański (red.), Ustawa o odpadach…, s. 124. 



136 | S t r o n a  

składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospo-

darowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodli-

wiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) albo posiada wpis do 

rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, odpowiedzialność za go-

spodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posia-

dacza odpadów. Jednakże sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie 

przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami 

tych odpadów.  
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V. Zasady gospodarki odpadami w zakresie ich                       

przetwarzania  

Gospodarka odpadami jest pojęciem szerokim i obejmuje wytwarzanie odpadów  

i gospodarowanie odpadami. Ustawodawca w art. 3 ust. 1 pkt 2 u.o.o. zdefiniował gospo-

darowanie odpadami jako zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzo-

rem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami 

unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpa-

dów lub pośrednika w obrocie odpadami. Gospodarkę odpadami charakteryzują następują-

ce wielkości: (a) znajomość składu odpadów i strumieni przepływu mas: objętościowe  

i masowe trendy zmian, (b) sposoby gromadzenia odpadów na nieruchomościach i metody 

ich zbiórki oraz wywozu, (c) przeróbka odpadów, zwyczaje i tradycje regionalne oraz (d) 

procesy wykorzystania (recykling) i unieszkodliwiania odpadów343.  

W porównaniu do ustawy z 2001 roku został poszerzony zakres przedmiotowy de-

finicji gospodarowania odpadami. Gospodarowanie odpadami obejmuje bowiem następu-

jące działania: 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. Definicja gospodarowania odpadami uwzględnia zatem rolę pośred-

ników i sprzedawców344. 

5.1. Zbieranie i magazynowanie odpadów  

Jednym z najważniejszych elementów gospodarki odpadami jest ich zbieranie. 

Zbieranie odpadów oznacza gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc prze-

twarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru  

i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe maga-

zynowanie odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o.o.).  

                                                           
343 E.S. Kempa, Gospodarka odpadami stałymi w dużych miastach wczoraj – dziś – jutro, (w:) Gospodarka 
komunalna w miastach, R. Zarzycki (red.), PAN Oddział w Łodzi, Łódź 2001, s. 128; zob. także: C. Rosik-

Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, wydanie z 2007 r., s. 146-152. 
344 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 212.  
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Według orzecznictwa już jednorazowe przyjęcie odpadów przed ich transportem 

do miejsc przetwarzania wypełnia przesłanki zbierania odpadów345. W przypadku zbiera-

nia odpadów ograniczono zatem możliwość sortowania i w istocie przetwarzania odpa-

dów. Natomiast zbieranie odpadów obejmuje też ich magazynowanie. Przez magazyno-

wanie odpadów rozumie się bowiem czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: (a) 

wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, (b) tymczasowe magazynowanie 

odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, (c) magazynowanie odpadów przez 

prowadzącego przetwarzanie odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 5 u.o.o.). Definicja magazynowa-

nia odpadów zatem wskazuje także podmioty de facto uprawnione do magazynowania, 

czyli wytwórców oraz podmioty zbierające i przetwarzające odpady.  

W art. 23 u.o.o. wskazano również zasady dotyczące zbierania odpadów. Przede 

wszystkim odpady muszą być zbierane w sposób selektywny. Zakazuje się zbierania odpa-

dów, tj. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do skła-

dowania; komunalnych osadów ściekowych, zakaźnych odpadów medycznych oraz za-

kaźnych odpadów weterynaryjnych poza miejscem ich wytwarzania. Ponadto zakazuje się 

zbierania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych poza obszarem regio-

nu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.  

Według orzecznictwa z zestawienia definicji "zbierania odpadów" i "magazynowa-

nia odpadów" wynika, że zbieranie odpadów obejmuje swoim zakresem również ich ma-

gazynowanie, a stwierdzenie takie jest następstwem przyjętej na użytek tej ustawy defini-

cji zbierania odpadów. W rozumieniu przepisów ustawy magazynowanie odpadów jest 

zatem częścią szerszego pojęcia, którym jest zbieranie odpadów. Magazynowanie odpadów 

jest bowiem jedynie formą fakultatywną, ponieważ każdy podmiot, do którego przepisy 

się stosuje musi zbierać odpady, natomiast nie musi ich magazynować346. Ponadto maga-

zynowanie odpadów jest zawsze prowadzone w ramach pierwotnego ich wytwarzania, 

zbierania lub przetwarzania odpadów. Nie jest ono autonomiczną formą gospodarowania 

odpadami i zawsze stanowi część większego procesu - wytwarzania, zbierania lub prze-

                                                           
345 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt IV SA/Po 

1081/16, Legalis nr 1601302.  
346 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 2293/12, Legalis nr 

1161536.  
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twarzania odpadów. Dopuszczalność magazynowania odpadów w danym miejscu powinna 

wynikać z posiadanego zezwolenia na wymienione uprzednio formy gospodarki odpada-

mi, o czym stanowi wprost art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach 347. 

Zbieranie odpadów komunalnych może być prowadzone w dwojaki sposób: (1) 

zbieranie odpadów zmieszanych lub (2) selektywne zbieranie odpadów. W celu zwiększe-

nia efektywności gospodarki odpadami komunalnymi nastawionego na odzysk z odpadów 

surowców wtórnych należy ograniczyć system gospodarowania odpadami zmieszanymi,  

a dążyć do prowadzenia selektywnego ich zbierania. Selektywne zbieranie odpadów po-

winno być prowadzone „u źródła”, czyli u wytwórców odpadów. Sposób ten zapewnia 

uzyskiwanie czystych jednorodnych materiałów (surowców wtórnych) oraz obniża koszty 

dalszych etapów gospodarki odpadami. Selektywne zbieranie odpadów może obejmować 

różną ilość frakcji. Im więcej frakcji jest wydzielanych tym trudniejsze jest zastosowanie 

metody zbierania selektywnego „u źródła”, ze względu na dużą ilość pojemników lub 

worków na poszczególne frakcje odpadów. Dlatego proponowane są różne systemy selek-

tywnego zbierania odpadów „u źródła”, a mianowicie:  

1. System 3-pojemnikowy (3-workowy):  

• Frakcja BIO - odpady kuchenne i inne biodegradowalne - kompostowanie lub bioga-

zownia, 

•  Frakcja higieniczna - odpady z łazienek pieluchy, pampersy, opatrunki itp. – RIPOK 

poprzez spalanie lub składowanie, 

•  Frakcja surowców wtórnych - odpady pozostałe – sortownia i odzysk materiałów.  

2) System 4-pojemnikowy (4-workowy):  

• Frakcja BIO - odpady kuchenne i inne biodegradowalne - kompostowanie biogazow-

nia, 

• Frakcja higieniczna - odpady z łazienek pieluchy, pampersy, opatrunki, itp. – RIPOK 

poprzez spalanie lub składowanie,  

                                                           
347 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 lipca 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 

623/16, LEX nr 2104918; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 września 

2016 r., sygn. akt II SA/Kr 748/16, Legalis nr 1542968. 
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• Frakcja brudna - odpady zatłuszczone, pyliste, mokre opakowania itp. - RIPOK po-

przez spalanie lub składowanie,  

• Frakcja surowców wtórnych - odpady pozostałe – sortownie i odzysk materiałów;  

3) Systemy łączone (mieszane) - połączenie systemów kilku pojemnikowych (worko-

wych), umieszczonych bezpośrednio w nieruchomościach lub gospodarstwach domo-

wych z kontenerowymi (dzwonowymi) punktami selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, umieszczonymi w miejscach łatwo dostępnych dla wszystkich miesz-

kańców miejscowości lub osiedli348. 

W odniesieniu do zbiórki odpadów, a szczególnie w sposób selektywny ustawo-

dawca na mocy przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw349 zobowiązał gminy do 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące 

frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriało-

we oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biode-

gradacji, a także do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Zadania te czę-

sto są realizowane przez zastosowanie łączonego (mieszanego) systemu selektywnego 

zbierania odpadów (worki w gospodarstwach domowych i pojemniki w nieruchomościach 

+ kontenery w wyznaczonych punktach). Wydaje się, że korzystniejsze byłoby zbieranie 

odpadów metodą łączenia frakcji z zastosowaniem mniejszej ilości pojemników i łączenie 

w nich po kilka frakcji łatwych do rozdzielenia, np. metale + tworzywa sztuczne czy też 

szkło + opakowania wielomateriałowe, a ostateczne rozdzielanie frakcji przeprowadzać  

w punktach sortowania odpadów (sortowniach). Mogą tu mieć zastosowanie różne wa-

rianty systemu 4-pojemnikowego. Oprócz szkła, które najlepiej zbierać selektywnie „u 

źródła” pozostałe frakcje odpadów do odzysku (papier, tworzywa sztuczne, metale, opa-

kowania wielomateriałowe), mogą być zbierane razem i rozdzielane w sortowniach.  

W takim przypadku dobrym rozwiązaniem byłby system 4-pojemnikowy z frakcjami: od-

                                                           
348 F. Czyżyk, M. Strzelczyk, A. Steinhoff-Wrześniewska, A. Rajmund, J. Godzwon, P. Majewska, System i 
zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie w świetle nowych regulacji prawnych, ITP, 

Wrocław 2012, s. 33-35. 
349 Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897. 



S t r o n a  | 141 

pady biodegradowalne, odpady brudne (higieniczne, zatłuszczone, pyliste itp.), szkło oraz 

odpady pozostałe (papier, tworzywo sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe)350.  

5.2. Odzysk odpadów  

Termin przetwarzanie jest określane jako czynności, których celem jest zmiana 

stanu, składu, postaci, jakości czy ilości jakiegoś przedmiotu czy substancji, w tym także  

i odpadów. Przetwarzanie odpadów w myśl art. 3 pkt 21 u.o.o. obejmuje: (1) procesy od-

zysku, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk, lub (2) procesy unieszkodliwiania,  

w tym przygotowanie poprzedzające unieszkodliwianie odpadów. Definicja ta ukazuje, że 

odzysk lub unieszkodliwianie nie muszą być realizowane wobec odpadów bezpośrednio,  

a także mogą być to niezbędne działania do tego przygotowujące, jednak te wstępne dzia-

łania mają być kwalifikowane tak, jak proces główny, czyli przetwarzanie odpadów celem 

poddania ich odzyskowi i ma być od strony prawnej traktowane jak odzysk351. Pojęcie to 

bowiem zostało uwzględnione w definicji recyklingu, odnosząc się do powtórnego prze-

twarzania substancji lub materiałów zawartych w odpadach, przy czym proces ten doty-

czy substancji lub materiałów zawartych w odpadach i może być dokonany w procesie 

produkcyjnym. Zatem przetworzenie nie będzie dotyczyć odpadu jako całości, ale po-

szczególnych substancji lub materiałów zawartych w odpadzie352.  

Odzysk odpadów oznacza jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, 

aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, któ-

re w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku, 

którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub 

ogólnie w gospodarce (art. 3 ust. 1 pkt 14 u.o.o.). W ujęciu literaturowym odzysk może 

być realizowany przez: (a) ponowne wykorzystanie, w którym odpady kierowane są do 

użytku w swej pierwotnej formie i w tym samym celu po ewentualnym oczyszczeniu, 

dezynfekcji i innych operacjach przywracających mu wartość użytkową, np. opakowania 

                                                           
350 F. Czyżyk, M. Strzelczyk, A. Steinhoff-Wrześniewska, A. Rajmund, J. Godzwon, P. Majewska, op. cit., s. 

35.  
351 M. Górski, Aktualne regulacje prawne…, s. 34-36. 
352 M. Górski, Przetwarzanie odpadów jako pojęcie prawne, (w:) Wybrane problemy prawa ochrony środo-
wiska, B. Rakoczy, M. Pchałek (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 221-223. 
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wielokrotnego użytku, tj. butelki szklane oraz pojemniki z tworzyw sztucznych; (b) prze-

kształcenie – zmianę materiału komponentu w trakcie przetwarzania na nowy produkt, 

np. kompostowanie, fermentacja, odzysk biogazu ze składowisk, spalanie oraz (c) odzy-

skiwanie w procesie, w którym materiał stanowiący dany składnik odpadów jest wykorzy-

stywany przez obróbkę wstępną i obróbkę właściwą, w wyniku czego otrzymuje się ten 

sam materiał, ale może on mieć inną formę i służyć innemu celowi, np. papier i tektura, 

stłuczka szklana, metale żelazne i nieżelazne oraz niektóre tworzywa sztuczne353.  

Recykling musi być poprzedzony selektywną zbiórką odpadów, np. „u źródła” lub 

w zakładach mechanicznego sortowania odpadów. Do grupy surowców, które mogą być 

odzyskane należą: metale, papier, szkło, tworzywa sztuczne, a także odpadki biodegrado-

walne. Ponadto ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również odpady nie-

bezpieczne, np. baterie, świetlówki, przeterminowane leki, środki ochrony roślin, farby, 

lakiery, kwasy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, co ułatwia ich unieszkodliwia-

nie. Z kolei recyklingowi organicznemu są poddawane głównie bioodpady w procesie 

kompostowania. Recykling organiczny ma duże znaczenie w ograniczeniu masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska odpadów354.  

Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku został określony w zał. nr 1 do u.o.o.,  

w którym wprowadzono nowe kody procesów odzysku. Wśród tych metod na uwagę za-

sługują procesy recyklingu, w tym organicznego (kompostowanie). Bowiem te metody  

w największym stopniu w porównaniu do metod unieszkodliwiania pozwalają na ograni-

czenie ilości powstających odpadów poprzez ich powtórne wykorzystanie. W definicji 

recyklingu uściślono sytuacje wykluczające uznanie danej czynności za recykling. Zgodnie  

z art. 3 ust. 1 pkt 23 u.o.o. przez recykling rozumie się odzysk, w ramach którego odpady 

są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane  

w pierwotnym celu lub innych celach; co obejmuje ponowne przetwarzanie materiału 

organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego prze-

                                                           
353 M. Alwaeli, Economic calculus of the effectiveness of waste utilization processed as substitutes of primary 
materials. „Environment Protection Engineering” 2011, no. 1, s. 51-58.  
354 C. Rosik-Rulewska, Podstawy gospodarki odpadami, wydanie z 2007 r., s. 64-65; zob. także: E. Zębek, M. 

Raczkowski, Prawne i techniczne aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi. „Przegląd Prawa 

Ochrony Środowiska” 2014, nr 3, s. 32. 
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twarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełnia-

nia wyrobisk. Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na ob-

róbce tlenowej, w tym kompostowanie, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają 

rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroor-

ganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; przy czym składo-

wanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny (art. 18 ust. 

4 u.o.o.). 

Kompostowanie, czyli recykling organiczny jest procesem tlenowego, biochemicz-

nego rozkładu substancji organicznych z udziałem mikroorganizmów tlenowych (bakte-

rie, pleśnie, grzyby). Jest to proces egzotermiczny, podczas którego w kompostowanej ma-

sie wydziela się temperatura 5070oC w początkowej jego fazie, która zmniejsza się stop-

niowo wraz z rozkładem (mineralizacją) substancji organicznej. W procesie kompostowa-

nia substancje organiczne ulegają mineralizacji, czyli rozkładowi całkowitemu na proste 

składniki mineralne oraz humifikacji, czyli rozkładowi częściowemu i tworzeniu się hu-

musu. Produktem końcowym tego procesu jest kompost, który można wykorzystywać 

jako nawóz organiczny. Kompostowanie zatem jest autotermicznym i termofilowym roz-

kładem biologicznym selektywnie zebranych bioodpadów, w obecności tlenu i kontrolo-

wanych warunkach, przez mikro i makroorganizmy w celu produkcji kompostu. Proces 

ten przebiega w dwóch fazach: (1) termofilna - kompostowanie intensywne zwaną fazą 

wysoko temperaturową oraz (2) mezofilna - dojrzewanie355.  

Komposty klasyfikowane są jako wysokiej jakości nawóz organiczny, który spełnia 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 

czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo-

żeniu356. Zgodnie z § 14 i 15 cytowanego rozporządzenia kompost nie może zawierać me-

tali ciężkich, tj. chromu, kadmu, niklu, ołowiu, rtęci w ilościach przekraczających stężenia 

graniczne w przeliczeniu na 1 kg suchej masy nawozu lub środka wspomagającego uprawę 

roślin. Ponadto niedopuszczalne jest występowanie żywych jaj pasożytów jelitowych As-

caris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. oraz bakterii z rodzaju Salmonella sp. Przepisy rozpo-

                                                           
355 A. Jędrczak, Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 128. 
356 Dz. U. z 2008 r., Nr 119, poz. 765. 
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rządzenia także określają zawartości azotu, fosforu i potasu zarówno w nawozach mine-

ralnych, jak i organicznych w postaci stałej lub płynnej. Jeżeli produkt kompostowania, 

nie spełnia tych wymagań klasyfikowany jest jako odpad (kompost nieodpowiadający 

wymaganiom)357.  

Kompostowanie może być jednostopniowe – odbywające się w pryzmach lub dwu-

stopniowe – prowadzone w zamkniętych komorach (biostabilizatorach) z urządzeniami 

napowietrzającymi. Kompostowanie jednostopniowe w pryzmach prowadzone jest w wa-

runkach naturalnych i trwa przez 5-7 miesięcy. Odpady, przed ułożeniem w pryzmy, mu-

szą być rozdrobnione i wymieszane. Pryzmy mogą być układane wyłącznie na podłożu 

nieprzepuszczalnym z drenażem do przechwytywania odcieków, które mogą być wyko-

rzystywane do polewania (nawilżania) kompostowanej masy lub odprowadzane do kanali-

zacji i na oczyszczalnię ścieków. Pryzmy powinny być napowietrzane przez okresowe 

przemieszczanie (przekładanie). Kompostowanie dwustopniowe prowadzone jest  

w dwóch etapach. Pierwszy etap to wstępne kompostowanie w zamkniętych komorach 

(biostabilizatorach), trwające przez kilka dni do 2 tygodni, w zależności od typu urządzeń 

i sposobu wspomagania procesu. Drugi etap to leżakowanie (stabilizacja) kompostu w pry-

zmach, trwające przynajmniej około 2 miesięcy. Do kompostowania dwustopniowego do-

stępne są obecnie różnego typu instalacje, pracujące w systemie statycznym lub dyna-

micznym, np. komory statyczne z urządzeniami do napowietrzania i nawilżania kompo-

stowego materiału. Do tego typu należą też bioreaktory wieżowe, do których materiał 

odpadowy dostarcza się od góry wieży, a napowietrza się od dołu. Tego typu technologie 

są przydatne tylko do kompostowania dużych ilości odpadów, np. w regionalnych instala-

cjach do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ach) lub w miastach liczących 

powyżej 100 tysięcy mieszkańców358. 

Kompostowanie jako metoda zagospodarowania odpadów charakteryzuje się ni-

skimi nakładami inwestycyjnymi, stosowaniem łatwej do wdrożenia technologii, dezodo-

ryzacją odpadów. W procesie kompostowania następuje bowiem unieszkodliwianie odpa-

                                                           
357 Por. A. Jędrczak, op. cit., s. 130; J. Gościński, Kompostowanie zyskało na znaczeniu. „Przegląd Komunal-

ny” 2007, nr 8(191).  
358 F. Czyżyk, M. Strzelczyk, A. Steinhoff-Wrześniewska, A. Rajmund, J. Godzwon, P. Majewska, op. cit., s. 

36-38. 
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dów i powstaje dobry materiał nawozowy dla uprawianych gleb, jak również dla gleb, 

których własności mają być poprawione ze względu na przeznaczenie ich pod uprawę. Na 

wartość rolniczą kompostu składają się następujące właściwości: próchniczna, nawozowa, 

bakteryjna, stymulująca i nawilżająca. Zatem do zalet tego procesu należą: (a) masa odpa-

dów zostaje pozbawiona mikroorganizmów chorobotwórczych; (b) pozyskanie nawozu 

organicznego przydatnego do wykorzystania w nawożeniu niskiej klasy bonitacyjnej gle-

by oraz (c) zmniejszenie masy odpadów, która musiałaby być składowana na składowi-

skach. Natomiast podstawowymi uciążliwościami kompostowni dla środowiska są możli-

wości zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych w wyniku niekontrolowa-

nego spływu wód opadowych oraz zanieczyszczenie atmosfery, szczególnie gazami  

o przykrym zapachu. Z tego względu podczas procesu kompostowania należy wziąć pod 

uwagę uciążliwości dla otoczenia wynikające z przyjętego sposobu kompostowania, kieru-

nek przepływu wód gruntowych, sposoby zabezpieczenia wód gruntowych i powierzch-

niowych przed zanieczyszczeniem, sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, 

zasięg i kształt strefy ochrony sanitarnej oraz ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do 

atmosfery, gruntu i odbiorników ścieków, a także sposób zagospodarowania i użytkowania 

sąsiednich terenów359.  

Proces odzysku poza recyklingiem materiałowym i organicznym, obejmuje także 

przygotowanie odpadów do ponownego użycia, 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 ust. 1 pkt 22 u.o.o.).  

W gospodarowaniu odpadami duże znaczenie praktyczne ma zatem proces mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów. Proces ten obejmuje przeróbkę pozostałości odpa-

dów komunalnych, odpadów niesortowanych i odpadów ulegających biodegradacji, które 

                                                           
359 E. Sikora, B. Kowalska, M. Sczech, Sposoby zagospodarowania odpadów organicznych. „Ochrona i Śro-

dowisko” 2013, nr 2, s. 67-69; B. Kozłowska, Kompost z odpadów – odpad czy surowiec? (w:) Efektywne 
zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007, s. 60-62; K. Skalmowski, Kompostowanie odpadów 
komunalnych jako forma przekształcania ich w odpady nie ulegające biodegradacji, (w:) Efektywne zarzą-
dzanie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007, s. 124; Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpa-
dami, wydanie z 2008 r., s. 225-227; E.S. Kempa, Gospodarka odpadami miejskimi, Wydawnictwo Arkady, 

Warszawa 1983, s. 380-382. 
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nie nadają się do kompostowania lub stabilizacji beztlenowej, w celu ich ustabilizowania  

i zmniejszenia objętości360.  

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 

składa się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwa-

rzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku,  

w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania. Tech-

nologia mechaniczno-biologiczna polega głównie na sortowaniu, czyli wydzieleniu po-

szczególnych frakcji odpadów, oraz na stabilizacji biologicznej pozostałych odpadów 

przed ich składowaniem. Wyróżniamy różne typy instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania, tj. częściowo zamknięte (obudowane), w pełni zamknięte (hermetyczne), 

przygotowujące odpady do unieszkodliwiania metodami termicznymi (suszenie biologicz-

ne) w celu otrzymania paliwa alternatywnego z wydzieleniem frakcji do wykorzystania 

lub bezpośredniego składowania (frakcja inertna – składowanie pozostałości po przetwa-

rzaniu odpadów komunalnych, balast po sortowaniu)361.  

Mechaniczne rozdzielenie odpadów ma na celu wyodrębnienie zanieczyszczeń, 

frakcji wysoko i niskokalorycznej, która poddana jest dalszej obróbce. W procesie tym 

wydzielone są frakcje odpadów, tj. surowce do dalszego wykorzystania, a także odpady 

przeznaczone do energetycznego wykorzystania, termicznej utylizacji oraz do biologicz-

nej stabilizacji i końcowego zdeponowania na składowisku. Zatem podstawowym celem 

przetwarzania mechaniczno-biologicznego jest przede wszystkim ograniczenie ilości skła-

dowanych odpadów, minimalizacja negatywnego oddziaływania składowiska na środowi-

sko i odzyskanie z odpadów energii oraz materii w postaci możliwych do wykorzystania 

surowców. Działania takie należy prowadzić w sposób minimalizujący wpływ emitowa-

nych gazów na środowisko, odcieków na wody powierzchniowe i podziemne oraz ograni-

czyć negatywny wpływ na zdrowie ludzi obsługujących instalację. Nie mniej jednak za-

                                                           
360 D. Zielińska-Szymaniak, Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów – zastosowanie dla odpadów 
komunalnych w Niemczech, (w:) Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz–Poznań 2007, s. 577. 
361 Ibidem. 
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kłady takie są źródłem zanieczyszczenia atmosfery pyłami, mikroorganizmami oraz gaza-

mi, w tym substancjami zapachowymi362.  

Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne ma na celu wyodrębnienie odpadów do 

odzysku, a pozostałości do składowania. Odpady wytwarzane w procesie mechanicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych są bowiem kierowane zgodnie z hie-

rarchią postępowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w świetle 

przepisów u.o.o. nie został odrębnie zdefiniowany i dookreślony przepisami szczegóło-

wymi w odniesieniu do cech i wymagań takowego procesu363. Zagadnienia te wcześniej 

regulowały przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych364, jed-

nakże jak do tej pory nie weszło w życie nowe rozporządzenie.  

Zgodnie z orzecznictwem mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów ma na 

celu zmniejszenie oddziaływania, jakie na środowisko mają składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne. Na obiektach tych składowane są między innymi odpady 

biodegradowalne, które w wyniku procesów zachodzących wewnątrz zdeponowanej masy 

odpadów są źródłem wysoko zanieczyszczonych odcieków składowiskowych i biogazu. 

Celem takowego przedsięwzięcia jest redukcja biologicznej aktywności frakcji biodegra-

dowalnej zmieszanych odpadów komunalnych poprzez zastosowanie procesu biostabiliza-

cji. Proces ten pozwala przyspieszyć przemiany chemiczne frakcji biodegradowalnej (jakie 

zachodziłyby w bryle składowiska przez wiele lat) i przeprowadzić je w kontrolowanych 

warunkach. Przetwarzaniem odpadów jest więc nie tylko ich odzysk i unieszkodliwianie 

(procesy szczegółowo uregulowane w ustawie), ale także czynności przygotowawcze takie 

jak sortowanie. Samo sortowanie z reguły określane jest jako "proces wstępny poprzedza-

jący przetwarzanie odpadów", względnie "proces wstępny poprzedzający unieszkodliwia-

nie odpadów", przy czym wstępny charakter tego procesu wcale nie świadczy, że nie doj-

                                                           
362 A. Jędrczak, M. Suchowska-Kisielewicz, Skład chemiczny odcieków po ich mechaniczno-biologicznym 
unieszkodliwieniu, (w:) Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz–Poznań 2007, s. 836;  
363 M. Górski, Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w świetle prawa. „Przegląd Komunalny” 

2013, nr 6, s. 23. 
364 Dz. U. z 2012 r., poz. 1052. 
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dzie do zmiany właściwości (w tym kodu) odpadu podlegającego sortowaniu. Świadczy  

o tym art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o.o. interpretowany a contrario. Przepis ten stanowi, że zbiera-

nie odpadów może obejmować "wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmia-

ny charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów". Sortowa-

nie może mieć więc charakter podstawowy, który nie prowadzi do zmiany właściwości 

sortowanego odpadu oraz charakter bardziej zaawansowany, tj. prowadzący do bardziej 

ingerencyjnego przygotowania odpadu pod kątem odzysku lub unieszkodliwiania365. 

5.3. Unieszkodliwianie odpadów 

Zagospodarowanie odpadów oznacza ich ponowne wykorzystanie jako materiału 

(surowca) do produkcji określonych wyrobów lub energii. Unieszkodliwianie natomiast 

polega na ograniczeniu lub likwidacji szkodliwości i uciążliwości odpadów dla środowiska, 

poprzez poddanie ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemiczne-

go. Procesy zagospodarowania odpadów są zatem w mniejszym lub większym stopniu, ich 

unieszkodliwianiem, chociaż w przeprowadzaniu tych procesów powstają często nowe 

uciążliwości dla środowiska. Nie ma jednak sposobów i technologii doskonałych pod tym 

względem366.  

Definicja unieszkodliwiania odpadów została zawarta art. 3 ust. 1 pkt 30 u.o.o.  

i oznacza proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu 

jest odzysk substancji lub energii. Należy tutaj podkreślić, że unieszkodliwianiu poddaje 

się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku (art. 

18 ust. 7 u.o.o.), przeważnie w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpa-

dów. Prawodawstwo polskie całkowicie wyklucza możliwość dokonywania unieszkodli-

wiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami z wyjątkiem spalania odpadów ze 

względów bezpieczeństwa (art. 29 i 30 u.o.o.). Instalacje takie muszą spełniać wymagania 

ochrony środowiska, w tym nie mogą powodować przekroczeń standardów emisyjnych,  

                                                           
365 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 lipca 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 

255/16, Legalis nr 1544864. 
366 F. Czyżyk, M. Strzelczyk, A. Steinhoff-Wrześniewska, A. Rajmund, J. Godzwon, P. Majewska, op. cit., s. 

36; zob. także U. Szymańska, E. Zębek, op.cit., s. 145-158. 
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a pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z przetwarzaniem odpadów 

muszą być przetwarzane z zachowaniem wymagań określonych w ustawie367.  

W porównaniu do poprzedniego stanu prawnego nowością jest częściowo nowy 

podział kompetencji organów przy wydawaniu zezwolenia na spalanie na terenach za-

mkniętych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zmieniono także przepisy 

dotyczące spalania odpadów zielonych, które dotychczas można było spalać, jeżeli na te-

renie gminy nie była prowadzona selektywna zbiórka takich odpadów. Obecnie jest to 

uzależnione od braku obowiązku selektywnego zbierania takich odpadów określonych  

w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku368. Wykaz procesów unieszko-

dliwiania zawarty jest w załączniku 2 ustawy, wśród których do najczęściej stosowanych 

metod zaliczamy termiczne przekształcanie odpadów (spalanie) i składowanie ich na skła-

dowiskach (zał. 2 u.o.o.)369.  

 

Termiczne przekształcanie odpadów (spalanie) 

Termiczne przekształcanie odpadów jest bardzo efektywną metodą unieszkodli-

wiania odpadów (nawet do 90% w stosunku do masy wyjściowej), jednakże powoduje 

emisję szkodliwych gazów (SO2, HCl, SO3, NOx, NH3, dioksyn, furanów), metali ciężkich  

i pyłów do powietrza, a także jest źródłem nadmiernego hałasu (ok. 80 dB). Zagrożeniem 

dla środowiska i ludzi są także stałe produkty spalania, tj. żużel i popiół, które mogą być 

źródłem toksycznych związków370.  

W literaturze przedmiotu uznaje się, że najważniejszymi przesłankami zastosowa-

nia termicznego przekształcania odpadów są: (a) możliwość wypełnienia postanowień Dy-

rektywy nr 99/31/WE371 i osiągnięcie poziomu redukcji składowanych odpadów ulegają-

cych biodegradacji; (b) wykorzystanie energii z odpadów; (c) możliwość wspólnego z od-

                                                           
367 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r…, s. 48. 
368 Ibidem, s. 49. 
369 Zob. więcej: E. Zębek, M. Raczkowski, Prawne i techniczne aspekty gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 3, 22-51.  
370 E. Pyłka-Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2004, s. 167; zob. 

także: D. Ostrowiecki, Rola i miejsce spalarni odpadów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 
na tle realizacji zrównoważonego rozwoju. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, nr 4, s. 40-45.  
371 Dyrektywa Rady nr 99/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz.WE L 182 

z 16.07.1999, str. 1-19).  
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padami komunalnymi termicznego przekształcania osadów ściekowych oraz (d) możli-

wość ograniczenia transportu odpadów na odległe składowiska i znaczne ograniczenie 

potrzeb budowy nowych obiektów składowania odpadów372. Nie mniej jednak z powyż-

szych względów istotne jest przestrzeganie norm technicznych spalarni odpadów uregu-

lowanych w ustawie o odpadach i wynikających z samej definicji spalarni lub wspólspa-

larni odpadów oraz w dziale VIII Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwa-

rzania odpadów rozdziału 2. Termiczne przekształcanie odpadów, a także w aktach wyko-

nawczych do ustawy. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 u.o.o. spalarnią odpadów jest zakład lub jego część 

przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wy-

twarzanej energii cieplnej. Taki zakład obejmuje instalacje i urządzenia służące do prowa-

dzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlo-

towych i wprowadzaniem ich do powietrza, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem 

procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem  

i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instala-

cjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyni-

ku spalania i oczyszczania gazów odlotowych.  

Za spalarnię odpadów uważa się także instalację, w której odbywa się współspala-

nie odpadów w taki sposób, że głównym celem tej instalacji nie jest wytwarzanie energii 

ani wytwarzanie produktów materialnych, tylko termiczne przekształcenie odpadów. Na-

tomiast współspalarnią odpadów jest zakład lub jego część, których głównym przedmio-

tem 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 wprowadzaniem 

ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów, instalacjami zwią-

                                                           
372 L. Sieja, Termiczne metody przekształcania odpadów komunalnych w świetle zaktualizowanego Krajo-
wego Planu Gospodarki Odpadami, (w:) Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz–Poznań 2007, 

121-125.  
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zanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów do-

starczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazyno-

waniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania ga-

zów odlotowych (art. 3 ust. 1 pkt 31 u.o.o.).  

Należy tutaj zaznaczyć, iż dość sporne kwestie mogą wystąpić podczas klasyfikacji 

instalacji składającej się z kilku urządzeń. Według orzecznictwa na mocy przepisów Dy-

rektywy nr 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r.  

w sprawie spalania odpadów, w przypadku, gdy elektrociepłownia składa się z kilku pie-

ców, każdy z tych pieców wraz ze związanym z nim wyposażeniem należy uznać za od-

rębną instalację. Instalację uznaje się za „spalarnię” albo „współspalarnię” w rozumieniu 

art. 3 pkt 4 i 5 Dyrektywy nr 2000/76 w zależności od jej głównego celu. Spalarnia ozna-

cza 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, tj. piroliza, gazyfikacja, proces plazmowy w stopniu, w jakim 

substancje powstające z przeróbki są następnie spalane. Definicja ta obejmuje miejsce lo-

kalizacji i całą spalarnię, w tym wszystkie linie spalania odpadów, przyjmowanie odpa-

dów, składowanie odpadów, miejscowe urządzenia do obróbki wstępnej, systemy dostar-

czania odpadów będących paliwem i powietrza, kocioł, urządzania do oczyszczania gazów 

spalinowych, znajdujące się na miejscu urządzenia do obróbki lub oczyszczania pozostało-

ści i ścieków, komin, urządzenia i systemy kontrolowania operacji spalania, rejestracji  

i monitorowania warunków spalania373.  

Natomiast współspalarnia oznacza każdą stacjonarną lub ruchomą instalację, której 

głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów materialnych, która wykorzystu-

je odpady jako paliwo zwykłe lub dodatkowe, lub w której odpady są poddawane termicz-

nej obróbce mającej na celu ich usunięcie. Jeśli współspalanie odbywa się w taki sposób, że 

głównym celem instalacji nie jest wytwarzanie energii lub produkcja produktów mate-

rialnych, a raczej termiczna obróbka odpadów, instalacja uważana jest za spalarnię. Defi-

                                                           
373 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2008 r., sygn. akt C-251/07, Legalis nr 105289. 
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nicja współspalarni stanowi domyślnie raczej rozbudowę definicji spalarni. A zatem w 

przypadku stosowania Dyrektywy nr 2000/76 w sprawie spalania odpadów w stosunku do 

elektrociepłowni składającej się z kilku jednostek (pieców), co do zasady każdą z tych jed-

nostek, czyli każdy piec wraz z wyposażeniem, należy oceniać jako odrębną instalację.  

W celu zastosowania pojedynczych przepisów dyrektywy w sprawie spalania odpadów 

istnieje jednak możliwość rozpatrywania jako całość kilku połączonych ze sobą instalacji, 

pod warunkiem, że nie ma miejsca obejście przepisów dotyczących zapobiegania ujem-

nym skutkom dla środowiska oraz wynikającym stąd zagrożeniom dla zdrowia ludzkie-

go374. 

Definicja spalarni w u.o.o. 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, urzą-

dzenia i systemy kontrolowania operacji spalania, rejestracji i monitorowania warunków 

spalania. Należy tutaj zaznaczyć, iż zgodnie z art. 155 u.o.o. termiczne przekształcanie 

odpadów jest dozwolone tylko w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczo-

nych do tego celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa (art. 31 u.o.o.). Instalacje 

do spalania odpadów powinny być tak zaprojektowane, budowane, wyposażane i użytko-

wane, aby zapewnić osiągnięcie poziomu termicznego przekształcania odpadów, przy któ-

rym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, odpadów i innych 

emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów była jak najmniejsza 

(art. 157 u.o.o.).  

Spalarnie odpadów zatem zgodnie z art. 157 u.o.o. obejmują instalacje i urządzenia 

służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów i muszą być wypo-

sażone w urządzenia do oczyszczaniem gazów odlotowych przed wprowadzaniem ich do 

atmosfery. Jest to bardzo istotny element spalarni, ponieważ podczas spalania emitowane 

                                                           
374 Ibidem. 
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są szkodliwe gazy (SO2, HCl, SO3, NOx, NH3, dioksyny, furany – przy spalaniu tworzyw 

sztucznych) oraz pyły. Aby ograniczyć negatywne skutki emisji tych lotnych zanieczysz-

czeń w kominach instaluje się urządzenia odpylające, tj. cyklony, elektrofiltry, odpylacze 

mokre, multicyklony375.  

Proces spalania odpadów jest pod stałą kontrolą, sterowany i monitorowany. Po-

nadto spalarnie muszą być wyposażone w instalacje związane z przyjmowaniem, wstęp-

nym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego prze-

kształcania oraz instalacje związane z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji 

otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych. Do tych substancji na-

leżą stałe produkty spalania, jak żużel i popiół, które mogą być źródłem toksycznych 

związków. Jedynym sposobem ich zagospodarowania jest składowanie na składowiskach 

odpadów niebezpiecznych376.  

Nowoczesne wymogi stawiane procesowi termicznego przekształcania odpadów 

zatem wymuszają nie tylko dobór technologii do przewidywanego rodzaju spalanych od-

padów, ale i pełną kontrolę procesu oraz wyposażenie w urządzenia do przerobu i uniesz-

kodliwiania stałych i ciekłych produktów spalania (żużli, pyłów, popiołów, pozostałości 

poreakcyjnych, ścieków z oczyszczania spalin)377. Spalarnie odpadów oraz współspalarnie 

odpadów powinny być więc projektowane, budowane, wyposażane i użytkowane w spo-

sób zapewniający osiągnięcie poziomu termicznego przekształcania odpadów, przy któ-

rym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, odpadów i innych 

emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów będzie jak najmniej-

sza. Część energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów zawierających frak-

cje biodegradowalne może stanowić energię z odnawialnego źródła energii, jeżeli są speł-

nione warunki techniczne zakwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego 

przekształcenia odpadów jako energii z odnawialnego źródła energii378.  

                                                           
375 E. Pyłka-Gutowska, op. cit., s.167. 
376 Zob. więcej: E. Zębek, M. Raczkowski, Prawne i techniczne aspekty gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 3, 22-51.  
377 Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, wydanie z 2008 r., s. 196-197. 
378 Zob. więcej: K. Netka, Samorządy czekają na spalarnię. „Ochrona i Środowisko” 2012, nr 1; B.B. Kłopotek, 

Odpady a zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa. „Ochrona i Środowisko” 2010, nr 4; K. 

Pikoń, Potencjał energetyczny odpadów. „Środowisko i Rozwój” 2011, nr 1; D. Ostrowiecki, Rola i miejsce 
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Procesy termicznego przekształcania odpadów zostały wyszczególnione w załącz-

nikach do u.o.o., a mianowicie w odniesieniu do spalania odpadów niebezpiecznych i sta-

łych odpadów komunalnych oznaczone symbolem D10 załącznika nr 2, a w celu odzysku 

energii podczas spalania: (a) odpadów opakowaniowych, (b) odpadów innych niż niebez-

pieczne, (c) stałych odpadów komunalnych w spalarniach odpadów przeznaczonych do 

przetwarzania stałych odpadów komunalnych, których efektywność energetyczna jest co 

najmniej równa wartościom określonym w załączniku nr 1 do ustawy oraz (d) odpadów 

określonych w art. 163 u.o.o.379 – oznaczone symbolem R1 załącznika nr 1 (art. 158 u.o.o.).  

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie spalarni i współspalarni odpadów, ograni-

czające zagrożenie dla środowiska i człowieka, ustawodawca nałożył pewne obowiązki  

w stosunku do zarządzającego tymi instalacjami. Zgodnie bowiem z art. 160 u.o.o. jest on 

zobowiązany w czasie przyjmowania i termicznego przekształcania odpadów, do podej-

mowania niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieżenie lub ogranicze-

nie negatywnych skutków dla środowiska, w szczególności w odniesieniu do zanieczysz-

czeń 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.  

Ponadto zgodnie z przywołanym przepisem w trakcie przyjmowania odpadów do 

termicznego przekształcania został on zobligowany do: (1) ustalenia masy odpadów; (2) 

sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów: (a) z danymi zawartymi w karcie prze-

kazania odpadów, (b) dokumentach wymaganych na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 

1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie prze-

                                                                                                                                                                                     
spalarni odpadów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na tle realizacji zrównoważonego 
rozwoju. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, nr 4.  
379 Dotyczy to następujących odpadów: (1) roślinne z rolnictwa i leśnictwa; (2) roślinne z przemysłu prze-

twórstwa 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 chlorow-

coorganiczne 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 po-

szukiwań i eksploatacji zasobów ropy i gazu ziemnego na platformach wydobywczych na morzu oraz spala-

nych na tych platformach (art. 163 u.o.o.). 
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mieszczania odpadów w przypadku przywozu odpadów z zagranicy, (c) dokumentach 

wymaganych przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych w przypadku transportu 

odpadów stanowiących towary niebezpieczne; (3) 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 zwią-

zane z postępowaniem z tymi odpadami; (4) pobrania próbek przed rozładowaniem odpa-

dów, w celu zweryfikowania zgodności stanu fizycznego i składu oraz właściwości odpa-

dów z opisem; (5) przechowywania próbek przez okres co najmniej jednego miesiąca po 

termicznym przekształceniu odpadów (art. 160 u.o.o.).  

Natomiast podczas trwania procesu termicznego przekształcania odpadów zarzą-

dzający tymi instalacjami został zobligowany 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 magazy-

nowania odpadów w postaci pylistej, powstałych w wyniku termicznego przekształcania 

odpadów, w zamkniętych pojemnikach; (3) określenia bezpiecznej trasy transportu odpa-

dów niebezpiecznych powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów, jeżeli 

odpadów tych nie udało się poddać odzyskowi lub unieszkodliwić w miejscu ich powsta-

nia. W przypadku niewykonania powyższych obowiązków można wstrzymać termiczne 

przekształcanie odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska pod rygo-

rem natychmiastowej wykonalności, kierując się stopniem niewykonania obowiązków 

oraz zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla środowiska (art. 161-162 u.o.o.).  

Ustawodawca kierując się właściwościami odpadów i ochroną środowiska, szcze-

gółowe wymagania dotyczące termicznego przekształcania odpadów określił w Rozporzą-

dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania 
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z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu380. Cytowane rozporządzenie określa wy-

magania dotyczące prowadzenia tego procesu, aczkolwiek z wyłączeniem odpadów me-

dycznych i weterynaryjnych, a także sposoby postępowania z odpadami powstałymi  

w wyniku procesu (§ 1).  

Zgodnie z rozporządzeniem z 2016 r. w spalarniach i współspalarniach odpadów 

proces spalania powinien być prowadzony w taki sposób, aby temperatura gazów powsta-

jących w trakcie spalania, zmierzona blisko ściany wewnętrznej lub w innym reprezenta-

tywnym miejscu komory spalania, wynikającym ze specyfiki technicznej spalarni odpa-

dów, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warun-

kach, została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była utrzymywana 

przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 1100°C dla odpadów niebez-

piecznych zawierających powyżej 1% związków chlorowcoorganicznych przeliczonych 

na chlor oraz nie niższym niż 850°C dla pozostałych odpadów (§ 2). Proces przeprowa-

dzany w spalarni odpadów powinien być prowadzony w taki sposób, aby całkowita za-

wartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych była niższa niż 3% lub 

strata przy prażeniu żużli i popiołów paleniskowych była niższa niż 5% suchej masy (§ 3).  

Ponadto według uprzednio cytowanego rozporządzenia spalarnie oraz współspa-

larnie odpadów powinny być wyposażone w następujące urządzenia: (1) automatyczny 

system podawania odpadów, pozwalający na zatrzymanie ich podawania podczas rozru-

chu, do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury; podczas procesu, w razie nieosiągnięcia 

wymaganej temperatury, a także w przypadku, gdy ciągłe pomiary pokazują, że jakakol-

wiek dopuszczalna wielkość emisji została przekroczona z powodu zakłóceń lub awarii 

urządzeń ochronnych ograniczających emisję do powietrza; (2) urządzenia techniczne 

służące do odprowadzania gazów spalinowych do powietrza, gwarantujące dotrzymanie 

standardów emisyjnych; (3) urządzenia techniczne służące do odzysku energii powstającej 

w procesie, jeżeli taki odzysk energii jest wykonalny; (4) urządzenia techniczne służące do 

ochrony przed zanieczyszczeniami gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-

nych, w szczególności w uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do groma-

                                                           
380 Dz.U. z 2016 r., poz. 108. 
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dzenia ewentualnych odcieków, o pojemności zapewniającej możliwość badania i oczysz-

czania odcieków przed ich odprowadzeniem oraz (5) urządzenia techniczne służące do 

magazynowania odpadów powstałych w wyniku procesu (§ 4).  

Należy także podkreślić, że zgodnie z § 10 niniejszego rozporządzenia odpady 

powstałe w wyniku procesu spalania należy poddać odzyskowi, a w przypadku braku ta-

kiej możliwości unieszkodliwianiu ze szczególnym uwzględnieniem frakcji metali cięż-

kich. Dopuszczone jest wykorzystanie takich odpadów do sporządzania mieszanek beto-

nowych na potrzeby budownictwa, z wyłączeniem budynków przeznaczonych do stałego 

przebywania ludzi lub zwierząt oraz do produkcji lub magazynowania żywności. Jednakże 

stężenie metali ciężkich w wyciągach wodnych z badania wymywalności tych metali  

z próbek mieszanek betonowych nie może przekroczyć 10 mg/dm3 łącznie w przeliczeniu 

na masę pierwiastków.  

W ujęciu literaturowym381 proces termicznej utylizacji odpadów jest określany jako 

takie przetwarzanie odpadów realizowane za pomocą procesu termicznego, w wyniku 

którego powstają zarówno surowce użyteczne (np. osad jako paliwo suche – proces susze-

nia lub substancja nawozowa, gaz, substancja uwęglona przeznaczona jako paliwo lub sor-

bent – procesy uwęglania, energia cieplna wykorzystywana w postaci pary, gorącej wody 

lub pracy – procesy spalania), jak i odpady wtórne wymagające dalszych technologii prze-

twarzania. Jednakże realizacja procesu termicznego przekształcania odpadów, poza ich 

unieszkodliwianiem i przetwarzaniem w surowce dla dalszych technologii, powinna za-

pewniać właściwy efekt ekologiczny, jak również energetyczny. W systemie gospodarki 

odpadami, technologia spalania służy do przetworzenia resztkowych odpadów nienadają-

cych się już do wykorzystania w celu spowodowania, aby doprowadzić do stanu, że odpa-

dy resztkowe staną się obojętnymi przy minimalizacji emisji gazów odlotowych i odcie-

ków, usunięcia szkodliwych zanieczyszczeń organicznych lub doprowadzenia do natęże-

nia szkodliwych zanieczyszczeń nieorganicznych, zmniejszenia przeznaczonych do skła-

dowania ilości odpadów pierwotnych, szczególnie ich objętości, wykorzystania wartości 

opałowych odpadów resztkowych jako wyraz poszanowania pierwotnych źródeł energii,  

                                                           
381 Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, wydanie z 2007 r.; J. Korytkowski, M. Załęska, 

Poradnik gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw i gmin, Gdańsk 2001. 
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a także przetworzenia pozostałości w użyteczne surowce wtórne dla oszczędności pozosta-

łych surowców pierwotnych (obieg materii)382.  

Do termicznych metod przetwarzania odpadów zaliczamy spalanie, zgazowanie 

oraz pirolizę (odgazowanie). Spalanie odpadów prowadzone jest w spalarniach wyposażo-

nych w różnego typu piece i instalacje, a mianowicie: piece rusztowe (z rusztami rucho-

mymi, rzadziej stałymi), piece obrotowe, instalacje do spalania w złożu fluidalnym, piece 

półkowe połączone z osuszaniem odpadów. Temperatura w komorach spalania odpadów 

wynosi od 800 do ponad 1000oC. Spalanie jest technologią nielikwidującą całkowicie od-

pady, pozostają bowiem produkty tego procesu w postaci żużlu, pyłu, popiołu, ścieków  

z oczyszczania spalin. Zgazowanie odpadów z kolei polega na przemianie paliwa stałego  

w gazowe, czyli niepełnym spalaniu paliwa (odpadów) w atmosferze powietrza i pary 

wodnej w temperaturze ok. 700oC. W piecach szybowych przetłacza się powietrze nasy-

cone parą wodną przez rozżarzone paliwo. W efekcie tego procesu wydziela się gaz zawie-

rający palne (CO, CH4, H2) i niepalne (CO2, H2O, N2) składniki oraz pozostaje niedopalone 

paliwo. W instalacjach zgazowania odpadów prowadzi się na ogół dopalanie stałej pozo-

stałości (na ruszcie) oraz gazu. Natomiast piroliza jest procesem termicznego rozkładu sub-

stancji organicznej bez dostępu tlenu. W zależności od temperatury prowadzenia procesu 

wyróżnia się pirolizę niskotemperaturową (250-600oC) i wysokotemperaturową (ok. 700-

1000oC). Produktami pirolizy odpadów są: gazy palne i CO2 oraz substancja uwęglona 

(karbonizat), olej, smoła i zanieczyszczona woda. Pozostałość zwęglona kierowana jest do 

spalania lub dalszego przerobu i wykorzystania (np. do filtrów - ze względu na właściwo-

ści adsorpcyjne). Piroliza wysokotemperaturowa (700-800oC) stosowana jest do przetwa-

rzania tworzyw sztucznych i opon, z których powstają gazy palne, olej i półkoks383.  

 

Składowanie odpadów  

Składowanie to postępowanie z odpadami, których nie wykorzystano gospodarczo 

lub nie unieszkodliwiono w inny sposób. Proces ten polega na bezpiecznym deponowaniu 
                                                           
382 J.W. Wandrasz, Procesy termiczne w zamówieniach publicznych, (w:) Techniczne i społeczne aspekty 
gospodarki odpadami, Poznań 1999, s. 83-87. 
383 Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, wydanie z 2007 r.; F. Czyżyk, M. Strzelczyk, A. 

Steinhoff-Wrześniewska, A. Rajmund, J. Godzwon, P. Majewska, op. cit., s. 38-39. 
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ich w miejscach przeznaczonych do tego celu384. Składowanie odpadów jest uznawane za 

najmniej efektywną metodę unieszkodliwiania odpadów, a jednocześnie uciążliwą dla 

środowiska i człowieka. W przypadku tej metody dużym problemem są tzw. „dzikie wy-

sypiska”, czyli składowanie odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych oraz  

w sposób, który nie zapewnia zabezpieczania środowiska przed ich szkodliwym wpły-

wem, czego skutkiem jest niekontrolowana emisja gazów do atmosfery oraz zanieczysz-

czenie wód gruntowych i powierzchniowych385. W takim przypadku dochodzi również do 

zanieczyszczania otaczających obszarów rozwiewanymi z wysypiska substancjami, co po-

woduje nadmierny rozwój ptactwa i gryzoni386. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie za-

sad składowania odpadów387.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 25 u.o.o. składowisko odpadów jest obiektem budowla-

nym przeznaczonym do składowania odpadów, a w rozumieniu ustawy poś zaliczane jest 

do instalacji. W myśl bowiem art. 3 pkt 6 poś instalacjami są: (a) stacjonarne urządzenie 

techniczne, (b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicz-

nie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie 

jednego zakładu, (c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, 

których eksploatacja może spowodować emisję. Zasady składowania odpadów zostały 

określone w ustawie o odpadach z 2012 r. w dziale VIII Wymagania dotyczące prowadze-

nia procesów przetwarzania odpadów w rozdziale 1. Składowanie odpadów. W art. 103 

u.o.o. ustawodawca wskazał miejsca, w których powinny być składowane odpady, tj. skła-

dowiska odpadów; podziemne składowiska odpadów, o których mowa w prawie geolo-

gicznym i górniczym z 2011 r. oraz w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobyw-

czych uregulowanych w ustawie o odpadach wydobywczych z 2008 r.  

Wyróżniamy 3 typy składowisk odpadów: (1) składowisko odpadów niebezpiecz-

nych, (2) składowisko odpadów obojętnych oraz (3) składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. Jak już uprzednio wspomniano, odpady przed umieszczeniem na 

składowisku odpadów powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, che-

                                                           
384 Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, wydanie z 2008 r., s. 68. 
385 J. Korytkowski, M. Załęska, op. cit., s. 109. 
386 S. Baran, R. Turski, Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów, Lublin 1999, s. 65. 
387 O zasadach składowania odpadów zob. także w: B. Rakoczy (red.), Ustawa o odpadach…, s. 321-350. 
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micznego, termicznego lub biologicznego, włącznie z segregacją, w celu ograniczenia za-

grożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska oraz ograniczenia ilości lub objętości 

składowanych odpadów, a także ułatwienia postępowania z nimi lub prowadzenia odzy-

sku. Przepisów tych 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 tychże celów (art. 105 u.o.o.). Należy 

ściśle przestrzegać zasad składowania określonych rodzajów odpadów na poszczególnych 

typach składowisk. Na składowisku odpadów niebezpiecznych, bowiem nie mogą być 

składowane odpady inne niż niebezpieczne, nie mniej jednak stałe odpady niebezpieczne 

mogą być składowane na wydzielonych częściach składowiska odpadów innych niż nie-

bezpieczne i obojętne, pod warunkiem jednak, że te części składowiska będą spełniały 

wymagania określone dla składowisk odpadów niebezpiecznych (art. 106 u.o.o.).  

Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, mogą być składo-

wane: (a) odpady komunalne; (b) odpady inne niż niebezpieczne i obojętne; (c) stałe od-

pady niebezpieczne lub odpady powstałe w wyniku przekształcenia odpadów niebez-

piecznych, spełniające kryteria dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

118 (art. 107 u.o.o.). Natomiast na składowisku odpadów obojętnych mogą być składowa-

ne tylko odpady obojętne (art. 108 u.o.o.). Należy także podkreślić, że zgodnie z art. 104 

u.o.o. ustanowione zostały dwa zakazy obowiązujące na składowiskach: (1) bezwzględny 

zakaz magazynowania odpadów na składowisku oraz (2) względny zakaz zbierania lub 

przetwarzania odpadów na składowisku w inny sposób niż składowanie. 

Istotnym zagadnieniem z zakresu składowania odpadów są określone w art. 109 

u.o.o. rodzaje odpadów, które mogą być unieszkodliwiane w ten sposób. Po pierwsze do-

tyczy to odpadów, dla których została sporządzona podstawowa charakterystyka odpa-

dów, przeprowadzono testy zgodności, o ile są wymagane zgodnie z art. 113 u.o.o., i do-

konano weryfikacji, o której mowa w art. 114 ust. 2 u.o.o. Zgodnie z art. 113 testom zgod-

ności podlegają odpady wytwarzane regularnie, kierowane na składowisko odpadów da-

nego typu. Podczas przeprowadzania tego testu przez posiadacza odpadów sprawdza się 
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dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz wybrane parametry charakterystyczne 

dla danego rodzaju odpadów. Test zgodności przeprowadza się co najmniej raz na 12 mie-

sięcy lub częściej, jeżeli wynika to z podstawowej charakterystyki odpadów; a także  

w przypadku zmian w procesie produkcji, w szczególności dotyczących zmiany użytych 

surowców lub materiałów.  

W przypadku braku zgodności wyniku tego testu z informacjami zawartymi  

w podstawowej charakterystyce odpadów należy sporządzić nową podstawową charakte-

rystykę odpadów. Testu zgodności nie przeprowadza się dla odpadów, o których mowa  

w art. 110 ust. 5 u.o.o. tzn.: (a) obojętnych; (b) dla których wszelkie informacje niezbędne 

do sporządzenia podstawowej charakterystyki są znane i uzasadnione, zgodnie z wymaga-

niami dotyczącymi składowania odpadów, określonymi w decyzjach właściwych orga-

nów, (c) dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne lub dla których testy zgod-

ności nie mogą zostać wykonane ze względów technicznych lub właściwe metody badań 

poszczególnych kryteriów dopuszczania są niedostępne oraz (d) komunalnych – o ile po-

chodzą od jednego wytwórcy odpadów i stanowią jeden strumień odpadów.  

Natomiast weryfikacja odpadów zgodnie z art. 114 ust. 2 u.o.o. polega na oględzi-

nach przed i po rozładunku odpadów oraz sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpa-

dów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów. Weryfikacja 

odpadów może być przeprowadzana w miejscu ich wytwarzania, jeżeli są one składowane 

na składowisku odpadów zarządzanym przez ich wytwórcę. Ponadto odpady składowane 

na składowiskach muszą spełniać kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na skła-

dowisku odpadów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 u.o.o. w Roz-

porządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów 

do składowania na składowiskach388. Cytowane rozporządzenie określa: (1) rodzaje odpa-

dów obojętnych, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez 

przeprowadzania badań, określone w zał. nr 1, tj. odpady materiałów z włókna szklanego, 

opakowania ze szkła, beton, cegły, płytki i ceramika, mieszaniny betonu, cegieł, płytek  

i ceramiki, szkło, gleba i kamienie; (2) kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na 

                                                           
388 Dz.U z 2015 r., poz. 1277. 
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składowisku odpadów danego typu oraz zakres badań określone w zał. 2 i 3, w których 

należy określić stężenia, m.in. takich substancji jak arsen, bar, kadm, chrom całkowity, 

miedź, rtęć, molibden, nikiel, ołów, antymon, selen, cynk, chlorki, fluorki, siarczany, 

wskaźnik fenolowy, rozpuszczony węgiel organiczny oraz stałe związki rozpuszczone.  

Należy także nadmienić, iż zarządzający składowiskiem odpadów, przed przyję-

ciem odpadów do składowania na składowisku odpadów, jest obowiązany także do ustale-

nia masy przyjmowanych odpadów; sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów  

z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentach wymaganych przy 

międzynarodowym przemieszczaniu odpadów; a także w przypadku odpadów rtęci meta-

licznej do sprawdzenia pojemników i certyfikatów wymaganych dla składowania tych 

odpadów (art. 119 u.o.o.).  

Zarządzający składowiskiem odpadów może odmówić przyjęcia odpadów do skła-

dowania na składowisku odpadów w przypadku stwierdzenia: (1) niezgodności przyjmo-

wanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów 

lub nie dostarczenia testów zgodności, o ile są wymagane, niezwłocznie po ich przepro-

wadzeniu; (2) niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie prze-

kazania odpadów lub dokumentami wymaganymi przy międzynarodowym przemieszcza-

niu odpadów oraz (3) niezgodności przyjmowanych odpadów z decyzją zatwierdzającą 

instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, instrukcją prowadzenia składowiska odpa-

dów, pozwoleniem zintegrowanym lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów (art. 120 

u.o.o.).  

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 wy-

korzystania oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów. 

Dopuszcza się składowanie odpadów na składowisku odpadów w sposób nieselektywny, 

jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania 

tych odpadów na środowisko (art. 121 u.o.o.). Rodzaje takich odpadów zostały określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów 
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odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektyw-

ny389. Takimi odpadami są m.in. odpady z wydobywania kopalin, rud metali; odpady skal-

ne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu; odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud 

metali; odpadowe piaski i iły oraz osady z zakładowych oczyszczalni ścieków.  

Zgodnie z art. 122 u.o.o. zakazane jest składowanie na składowisku odpadów na-

stępujących odpadów: (1) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających 

wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów; (2) o właściwo-

ściach 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 zidentyfiko-

wane 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 oraz (6) ulegających biodegradacji selektywnie zebranych. 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 odpa-

dów danego typu. 

 Ustawodawca w art. 123 u.o.o. określił fazy przygotowania do budowy, budowy 

oraz prowadzenia składowiska odpadów na: (1) przedeksploatacyjną - okres poprzedzający 

uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowi-

ska odpadów; (2) eksploatacyjną – okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji 

zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekul-

tywacji składowiska odpadów oraz (3) poeksploatacyjną - okres 30 lat liczony od dnia za-

kończenia rekultywacji składowiska odpadów. Przy czym dzień zakończenia rekultywacji 

składowiska odpadów jest równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska. Zgodnie  

z orzecznictwem wydanie przez właściwy organ decyzji o zamknięciu składowiska stano-

wi przeszkodę prawną, uniemożliwiającą dalsze przyjmowanie odpadów do składowania. 

                                                           
389 Dz.U. z 2015 r., poz. 110. 
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Jednakże decyzja taka nie zabrania przechowywania odpadów dotąd zgromadzonych na 

składowisku, oczywiście z uwzględnieniem przyjętej metody rekultywacji390.  

Lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów musi spełniać wyma-

gania zapewniające bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska składowanie 

odpadów, w szczególności wymagania zapobiegające zanieczyszczeniu wód powierzch-

niowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza. Prowadzenie składowiska odpadów 

obejmuje wszystkie działania podejmowane w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej 

dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, w tym monitoring składowiska odpa-

dów w fazie przed eksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, a wyniki monito-

ringu powinny być przekazywane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska  

w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończe-

niu roku, którego te wyniki dotyczą. Składowisko odpadów prowadzi zarządzający skła-

dowiskiem odpadów (art. 124 u.o.o.). 

Bardzo istotną kwestią w odniesieniu do zabezpieczenia składowiska przed nega-

tywnymi oddziaływaniami na zdrowie ludzi i przed wpływem na pogorszenie się stanu 

środowiska przyrodniczego jest jego lokalizacja. Wybór miejsca przeznaczonego na skła-

dowisko odpadów wymaga zgromadzenia danych obejmujących: (a) miejscowe warunki 

geologiczne i geotechniczne, (b) warunki topograficzne, (c) układ istniejących cieków  

i zbiorników wodnych, (d) sposób korzystania ze zbiorników wodnych (z uwzględnie-

niem ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz szczególnych wymagań w zakresie 

ochrony ujęć), (e) warunki klimatyczne, (f) warunki krajobrazowe uwzględniające poło-

żenie składowiska w stosunku do terenów zabudowanych, (g) połączenia komunikacyjne 

z drogami publicznymi oraz (h) możliwości podłączenia do istniejącej infrastruktury (wo-

da, kanalizacja, sieć elektryczna i telefoniczna). W literaturze przedmiotu do czynników 

ograniczających lokalizację składowiska zalicza się występowanie w pobliżu terenów  

o intensywnej zabudowie mieszkaniowej, terenów wypoczynku i rekreacji, obszarów 

przyrody szczególnie chronionej, lotnisk, terenów zagrożonych powodziami, podmokłych 

                                                           
390 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. akt I SA/Op 

137/12, Legalis nr 554113. 
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(bagiennych), terenów niestabilnych (osuwiskowych, z uskokami tektonicznymi) oraz 

stref sejsmicznych391. 

 Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy i prowadzenia składowiska 

odpadów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie składowisk odpadów392. W odniesieniu do uwarunkowań lokalizacyj-

nych rozporządzenie określa miejsca, w których nie mogą być lokalizowane składowiska 

odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojęt-

ne. Do takich miejsc należą: (1) obszary ochronne zbiorników wód podziemnych; (2) ob-

szary otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody; (3) obszary lasów ochronnych; 

(4) doliny rzek, tereny w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, źródliskowe, bagienne  

i podmokłe, obszary mis jeziornych i strefy krawędziowe, a także obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi; (5) strefy osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałe w wy-

niku zjawisk krasowych oraz zagrożone lawinami; (6) tereny o nachyleniu powyżej 10°; 

(7) tereny zaangażowane glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinane uskokami, spę-

kane lub uszczelinowacone; (8) tereny wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowia-

łych i skawernowanych; (9) gleby klas bonitacji I i II; (10) tereny, na których mogą wy-

stąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód spowodowanych ruchem zakładu gór-

niczego; (11) obszary ochrony uzdrowiskowej; (12) obszary górnicze utworzone dla kopa-

lin leczniczych oraz (13) obszary określone na podstawie odrębnych przepisów. Minimal-

na odległość składowiska odpadów niebezpiecznych lub składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowe-

go i budynków użyteczności publicznej, mierzona od krawędzi kwatery składowiska od-

padów, jest ustalana zgodnie z raportem o oddziaływaniu składowiska odpadów na środo-

wisko (§ 3).  

Należy także zaznaczyć, iż organ prowadzący postępowanie w przedmiocie uzgod-

nienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów komunal-

nych powinien odnieść się do wszystkich zapisów cytowanego rozporządzenia, m.in. do-

                                                           
391 I. Mroczek-Lep, K. Garbulewski, Wybór lokalizacji składowisk odpadów za pomocą technik GIS, (w:) 

Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami, Gniezno, Poznań 2003, s. 137-139.  
392 Dz.U. z 2013 r., poz. 523. 
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tyczących sztucznej bariery geologicznej. Natomiast w raporcie oddziaływania składowi-

ska na środowisko powinno się bezwzględnie dokładnie opracować dane odnośnie badań 

wód podziemnych i omówienia ich ujęć na tym obszarze. Informacjami natomiast nie-

zbędnymi w raporcie to: omówienie istniejących ujęć wody w najbliższym sąsiedztwie 

składowiska, wskazanie stanu prawnego z zakresu stref ochronnych tych ujęć, jak rów-

nież, czy właściwie zaznaczono ich lokalizację na tym obszarze. Te informacje są bowiem 

niezbędne do dokonania właściwej oceny dopuszczalności lokalizacji składowiska na tym 

terenie393. 

Zgodnie z orzecznictwem przyjąć należy, że miejscem przeznaczonym do składo-

wania odpadów jest składowisko odpadów. Jak już uprzednio wspomniano wymóg okre-

ślenia miejsca i sposobu magazynowania odpadów wynika ponadto z przepisów określają-

cych elementy określonych decyzji. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ 

(wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) składowania odpadów przez ich posiadacza  

w miejscu, które nie stanowi składowiska odpadów lub nie zostało określone w sposób 

wyraźny jako miejsce magazynowania odpadów w stosownej decyzji, informacji lub zgło-

szeniu, jest zobowiązany nakazać ich usunięcie z tego miejsca jako z miejsca nieprzezna-

czonego do ich składowania394. Ponadto w odniesieniu do nakazu usunięcia odpadów wy-

liczenie zamieszczone w art. 26 ust. 6 u.o.o. ma charakter otwarty, jednak nie budzi wąt-

pliwości, że żaden przepis ustawy o odpadach nie nakazuje precyzowania w decyzji kuba-

tury odpadów podlegających usunięciu. Nie sposób oczekiwać zatem, by organ wskazywał 

ilość lub wagę odpadów przeznaczonych do usunięcia, gdyż żadne z tych odpadów nie 

powinny znajdować się w danym miejscu, skoro nie jest to teren przeznaczony pod skła-

dowanie lub magazynowanie odpadów395.  

Bardzo istotnymi elementami składowiska odpadów są: (a) zastosowanie bariery 

geologicznej podłoża, stanowiącej jednocześnie uszczelnianie podłoża składowiska, (b) 

                                                           
393 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2006 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 1646/06, Legalis nr 89515.  
394 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt II OSK 1162/10, Legalis nr 

369622.  
395 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt II SA/Łd 

411/16, Legalis nr 1539940.  
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ujęcie i oczyszczanie odcieków, (c) zabezpieczenie wierzchowiny składowiska i (d) od-

dzielne ujmowanie wód opadowych oraz sposób ich wykorzystania, a także (e) okres mo-

nitorowania po zamknięciu składowiska odpadów. Składowisko jest bowiem źródłem od-

cieków i emisji metanu. Uszczelnienie podłoża zapobiega przenikaniu nadmiernie zanie-

czyszczonych odcieków do gleby oraz wód gruntowych. Ponadto wierzchowina składowi-

ska powinna być chroniona przed wpływami atmosferycznymi. Po zakończeniu eksploat-

acji składowiska jego powierzchnia powinna być dostępna do użytkowania bez ograni-

czeń. Istotne znaczenie będą miały czynności podejmowane w ramach kontroli i monito-

ringu. Odcieki wydostające się ze składowiska mogą przyczynić się do skażenia wody 

gruntowej, czyli stanowić istotne źródło zagrożeń chemicznych, ale również mikrobiolo-

gicznych dla otaczającego obszaru396.  

Przepisy rozporządzenia z 2013 r. określają w/w wymagania techniczne składowisk 

odpadów. Pierwsza kwestia dotyczy uszczelnienia dna i boków składowiska. Zgodnie bo-

wiem z § 4 rozporządzenia składowisko odpadów należy zlokalizować tak, aby miało na-

turalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne. Minimalna miąższość 

i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej dla składowiska odpa-

dów powinna być: nie mniejsza niż 5 m (współczynnik filtracji k ≤1,0 x 10-9 m/s) dla 

składowisk odpadów niebezpiecznych; nie mniejsza niż 1 m (współczynnik filtracji k ≤1,0 

x 10-9m/s) dla składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nie mniejsza 

niż 1 m (współczynnik filtracji k ≤1,0 x 10-7m/s) dla składowisk odpadów obojętnych.  

W przypadku, gdy naturalna bariera geologiczna nie spełnia w/w warunków należy zasto-

sować sztuczną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m o przepuszczalności nie 

większej niż wskazana uprzednio. Przy czym taką barierę należy wykonać w taki sposób, 

aby procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.  

Następnie składowisko odpadów powinno być wyposażone w system drenażu wód 

odciekowych, zaprojektowany w sposób zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie, 

w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat od dnia jego zamknięcia. 

                                                           
396 Zob. także: E. Majer, Problemy budowy składowisk odpadów. „Ochrona i Środowisko” 2005, nr 3(33), s. 

47-70; Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, wydanie z 2008 r., s. 138-140; A. Lucyga, G. 

Płaza, M. Matejczyk, K. Ulfig, Charakterystyka mikrobiologiczna odcieków ze składowisk odpadów komu-
nalnych. „Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów” 2011, nr 2, s. 50–59. 



168 | S t r o n a  

Taki system powinien składać się z warstwy drenażowej wykonanej z materiału żwirowo-

piaszczystego lub z innych materiałów o podobnych właściwościach o wartości współ-

czynnika filtracji k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 

m. W warstwie drenażowej umieszcza się system drenażu głównego odprowadzającego 

wody odciekowe do głównego kolektora. Ponadto na zboczach składowiska odpadów 

montuje się system drenażu umożliwiający spływ wód odciekowych do głównego systemu 

drenażu (§ 5). Dodatkowo zgodnie z § 7 rozporządzenia wokół składowiska odpadów nie-

bezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne umieszcza się zewnętrzny 

system rowów drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i pod-

ziemnych do składowiska odpadów. Wody odciekowe ze składowisk odpadów powinny 

być gromadzone w specjalnych zbiornikach lub bezpośrednio odprowadzane do kanaliza-

cji (§ 14 rozporządzenia z 2013 r.).  

W przypadku składowisk odpadów, na których przewiduje się składowanie odpa-

dów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składo-

wiskowego. Gaz składowiskowy poddaje się oczyszczaniu i wykorzystuje do celów ener-

getycznych, a jeżeli jest to niemożliwe to spala w pochodni (§ 8). Składowisko odpadów 

powinno być także zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnio-

nych oraz nielegalne składowanie odpadów (§ 9 rozporządzenia z 2013 r.).  

Ponadto składowisko powinno być otoczone pasem zieleni złożonym z drzew  

i krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na 

składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez 

wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz po-

żarów. Minimalna szerokość pasa zieleni powinna wynosić 10 m. Jednakże dla składowisk 

odpadów, na których są składowane wyłącznie odpady inne niż komunalne, konieczność 

wykonania pasa zieleni, jego szerokość i usytuowanie uzależnia się od uciążliwości i loka-

lizacji składowiska (§ 10). W przypadku składowisk odpadów, na których będą składowa-

ne odpady ulegające biodegradacji, wyposaża się je w urządzenia do mycia i dezynfekcji 

kół pojazdów opuszczających obiekt (§ 11). Ważnym elementem składowisk odpadów jest 

także system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych na składowisko,  
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w szczególności składowisk odpadów, na które odpady są dostarczane transportem koło-

wym, wyposaża się w wagę samochodową (§ 12 rozporządzenia z 2013 r.).  

W rozporządzeniu z 2013 r. ustawodawca również określił warunki eksploatacji 

składowiska odpadów. Zgodnie bowiem z § 13 cytowanego aktu prawnego eksploatacja 

składowiska powinna zapewniać: (a) ograniczenie powierzchni składowanych odpadów 

eksponowanych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla 

ograniczania zanieczyszczenia powietrza, w tym rozwiewania odpadów; (b) przeciwdzia-

łanie rozwiewaniu odpadów; (c) gromadzenie wód odciekowych i poddawanie ich oczysz-

czaniu w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie na oczyszczalnię ścieków lub odprowa-

dzenie do wód lub do ziemi, a także (d) stateczność geotechniczną składowanych odpa-

dów. Odpady są składowane w wydzielonych kwaterach o objętości określonej w projek-

cie budowlanym składowiska odpadów, przy czym powierzchnia kwater przeznaczonych 

do składowania odpadów niebezpiecznych nie powinna przekraczać 2500 m2 (§ 15).  

Zgodnie z orzecznictwem stosownie do treści art. 56 ust. 2 pkt 2 poś oraz cytowa-

nego rozporządzenia z 2013 r. inwestor nie może uchylić się od obowiązku wyposażenia 

odrębnego systemu drenażu w przypadku wydzielenia na składowisku części przeznaczo-

nej do składowania odpadów niebezpiecznych. Z cytowanego przepisu wynika, że w de-

cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa warunki wykorzysty-

wania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczno-

ści ochrony zasobów oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jest to wymóg 

wynikający wprost z przepisów prawa i jego powtarzanie w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest zbędne. W przypadku wydzielenia na składowisku odpadów in-

nych niż niebezpieczne i obojętne części przeznaczonej do składowania odpadów niebez-

piecznych, część tę wyposaża się w odrębny system drenażu. Egzekwowanie tego wymogu 

następuje na etapie wydawania pozwolenia na budowę. Jeśli w projekcie budowlanym 

zostanie zaprojektowane miejsce, w którym będą przechowywane odpady niebezpieczne, 

a nie zostanie zaprojektowany odrębny system drenażu, to inwestor nie otrzyma pozwo-
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lenia na budowę397. Drenaż wód odciekowych w tym przypadku jest zasady ze względu na 

konieczność oczyszczania tych ścieków, co zapobiega ich przenikaniu w głąb gleby i za-

nieczyszczanie wód gruntowych. 

Ważnym etapem funkcjonowania składowiska odpadów zgodnie z § 17 rozporzą-

dzenia z 2013 r. jest jego rekultywacja, która powinna być przeprowadzona zgodnie  

z harmonogramem prac określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub 

jego wydzielonej części. Prace rekultywacyjne należy prowadzić w sposób zabezpieczający 

składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe  

i podziemne oraz na powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska odpadów 

z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpa-

dów na środowisko, stosując materiały niebędące odpadami lub odpady, np. odpady z wy-

dobywania kopalin innych niż rudy metali, odpadowe piaski i iły czy gruz ceglany. Po-

nadto po zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów 

niebezpiecznych lub jego wydzielonej części zabezpiecza się je przed infiltracją wód opa-

dowych przez uszczelnienie jego powierzchni. Uszczelnienie takie wykonuje się z nastę-

pujących warstw, poczynając od najniższej: (a) warstwa ekranująca złożona z warstwy 

mineralnej o wartości współczynnika filtracji k nie większej niż 1 x 10-9m/s oraz izolacji 

syntetycznej; miąższość warstwy ekranującej wynosi co najmniej 0,5 m; (b) warstwa dre-

nażowa, żwirowo-piaszczysta o wartości współczynnika filtracji k większej niż 1 x 10-

4m/s, z systemem drenów, o miąższości nie mniejszej niż 0,5 m oraz (c) wierzchnia war-

stwa ziemna o miąższości nie mniejszej niż 1 m, z żyzną warstwą gleby pozwalającej na 

wegetację roślin. Natomiast po dniu zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania 

na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub składowisku odpadów 

obojętnych, lub na ich wydzielone części, skarpy oraz powierzchnię korony składowiska 

porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowied-

niej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja jest uzależniona od właściwości odpa-

dów. Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż 

                                                           
397 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2010 r., sygn. akt II OSK 715/09, Legalis 

nr 289572.  
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niebezpieczne i obojętne powinna umożliwiać powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy 

roślinnej.  

Należy tutaj nadmienić, iż cele czynności składowania i magazynowania odpadów 

według orzecznictwa nie są zbieżne (bezpieczeństwo i ostateczne zagospodarowanie od-

padów w przypadku składowania) i nie należy traktować ich jako wzajemnie równoważ-

nych, co ustawodawca zasygnalizował, wprowadzając zakaz z art. 104 ust. 1 u.o.o. dla za-

pobieżenia obchodzeniu bardziej rygorystycznego reżimu przechowywania odpadów, ja-

kim jest ich składowanie. Z tych samych względów w art. 104 ust. 2 u.o.o. zakazane zosta-

ło również co do zasady prowadzenie na terenie składowiska innych czynności, tj. zbiera-

nie odpadów czy przetwarzanie odpadów niebędące składowaniem398. Jak wynika  

z orzecznictwa czasami są trudności w zakwalifikowaniu rodzaju działalności związanej  

z odpadami do procesu odzysku albo unieszkodliwiania. Przykładem jest użycie odpadów 

dla celu rekultywacji, które jest odzyskiem, a nie składowaniem, czyli unieszkodliwianiem 

odpadów, np. rekultywacja polegająca na wyrównaniu wierzchowiny składowiska z moż-

liwością wykorzystania w tym celu odpadów. Problemem w tym przypadku był fakt, że 

obowiązujące przepisy nie wskazywały, jakiego rodzaju odpady należy użyć do rekulty-

wacji, jak również brak było w tym zakresie decyzji administracyjnych określających ro-

dzaj odpadów służących celom rekultywacji. W procesie zamknięcia składowiska odpa-

dów lub jego części obowiązkowe jest zaś wykonanie prac rekultywacyjnych w sposób 

zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody 

powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów  

z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpa-

dów na środowisko. Niewątpliwie tak sformułowana norma prawna nie zdefiniowała po-

jęcia rekultywacji i wyłącznie ogólnie wskazywała, w jaki sposób należy prowadzić prace 

rekultywacyjne, bez sprecyzowania rodzaju materiałów, które mogły być w tym procesie 

wykorzystane399. 

                                                           
398 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 

144/17, Legalis nr 1634765.  
399 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1979/09, Legalis 

nr 354700.  
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 Przed rozpoczęciem działalności polegającej na składowaniu odpadów należy do-

pełnić wymogi formalne. Zgodnie bowiem z art. 128 u.o.o. rozpoczęcie działalności pole-

gającej na prowadzeniu składowiska odpadów przez zarządzającego tym składowiskiem 

może nastąpić dopiero po uzyskaniu następujących decyzji administracyjnych: (1) pozwo-

lenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów; (2) pozwolenia na 

użytkowanie składowiska odpadów oraz (3) decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadze-

nia składowiska odpadów. Pozwolenie zintegrowane zostało uregulowane przepisami 

ustawy poś w art. 201-219. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów było przedmiotem 

wcześniejszej analizy (patrz rozdział 4.6. Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie 

odpadami). Natomiast tę ostatnią decyzję wydaje marszałek województwa, a w przypadku 

przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środo-

wiska (art. 129 u.o.o.).  

W przypadku stwierdzenia nielegalnego składowania odpadów, wydanie nakazu 

usunięcia odpadów jest nie prawem, ale obowiązkiem organu ochrony środowiska. Zgod-

nie bowiem z art. 26 ust. 1 u.o.o. posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego 

usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. 

Jednocześnie zgodnie z ust. 2 tego artykułu w przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie  

z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na-

kazuje 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 odpadami400. 

5.4. Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

  Ważnym elementem w gospodarce odpadami jest ich kompleksowe zagospodaro-

wanie, które według ustawodawcy powinno odbywać się w regionalnych instalacjach do 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zgodnie bowiem z art. 28 u.o.o. nałożono 

ogólny obowiązek na posiadacza odpadów do ich przetwarzania w instalacjach i urządze-

niach, które muszą spełniać określone warunki ich eksploatacji. Instalacje oraz urządzenia 

                                                           
400 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2017 r., sygn. akt II 

SA/Gl 144/17, Legalis nr 1629940.  
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do przetwarzania odpadów mogą być eksploatowane tylko wówczas, gdy: (a) spełniają 

wymagania ochrony środowiska, w tym nie powodują przekroczenia standardów emisyj-

nych, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska oraz (b) pozostałości powsta-

jące w wyniku działalności związanej z przetwarzaniem odpadów będą przetwarzane  

z zachowaniem wymagań określonych w u.o.o.401  

Efektywna gospodarka odpadami ma bowiem wówczas miejsce, gdy możliwe jest 

maksymalne zawracanie i wykorzystanie składników odpadów jako tzw. surowców wtór-

nych lub odpadów surowcowych. Technologie takie powinny być oparte najczęściej na 

jak najlepszym rozdzielaniu różnych składników odpadów z uwzględnieniem wymogu 

selektywnego ich gromadzenia już w miejscach ich powstawania402, a końcowe instalacje 

do przetwarzania odpadów powinny przygotowywać odpady do ich odzysku i unieszko-

dliwiania. Takimi instalacjami, które w sposób kompleksowy przetwarzają odpady są Re-

gionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych powstałe na obszarach zwa-

nych regionami gospodarki odpadami, uregulowanymi w dziale III Plany gospodarki od-

padami ustawy o odpadach z 2012 r. Zgodnie z art. 35 ust. 5 u.o.o. region gospodarki od-

padami komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczący łącznie co naj-

mniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany przez instalacje, przy czym regionem gospo-

darki odpadami komunalnymi może być również obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. 

mieszkańców. 

Natomiast RIPOK został zdefiniowany jako zakład zagospodarowania odpadów  

o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru 

zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 poś oraz zapewniający ter-

miczne 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  

                                                           
401 Zob. więcej: W. Hryb, Sortownie odpadów. „Recykling” 2010, nr 3.  
402 E.S. Kempa (red.), Gospodarka odpadami na wysypiskach, Arka Konsorcjum, Poznań 1993. 
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2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagają-

cych uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub ma-

teriału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie 

odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 30 ust. 4, lub  

3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwa-

rzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów ko-

munalnych 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.  

W odniesieniu do ustawy o odpadach z 2001 r. nastąpiła zmiana definicji RIPOK 

polegająca na dodaniu sformułowania „obszar sąsiadujących gmin”. W ten sposób rozwia-

no wszelkie wątpliwości, czy RIPOK musi jednocześnie zapewniać mechaniczno-

biologiczne przetwarzanie, kompostowanie i składowanie. W art. 35 ust. 6 u.o.o. pojawił 

się bowiem spójnik „lub” pomiędzy poszczególnymi punktami. Ponadto kompostowanie 

może obecnie wytwarzać również wszelkie materiały dopuszczone do odzysku w procesie 

R10 (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu 

środowiska)403. 

Zdaniem W. Radeckiego obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploata-

cji własnych lub wspólnych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunal-

nych wskazuje więc na trzy warianty realizacji tego obowiązku: (1) spalarnię traktowaną 

priorytetowo, przetwarzanie i wydzielanie, (2) kompostownię i (3) składowisko. Wszyst-

kie warianty zostały objęte nazwą zakładu zagospodarowania odpadów, który zapewnia 

przetworzenie odpadów komunalnych z regionu gospodarki odpadami dla co najmniej 120 

tys. mieszkańców, co jest związane z ograniczeniem możliwości inwestowania w przed-

sięwzięcia o mniejszej skali uznawane za mniej efektywne od strony ekonomicznej i tech-

                                                           
403 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. .., s. 50. 
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nologicznej404. Zatem RIPOK jest rodzajem zakładu zagospodarowania odpadów, który 

zapewnia przetworzenie odpadów komunalnych z regionu gospodarki odpadami405.  

RIPOK-i muszą spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii 

BAT, czyli są takimi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi, które w optymalny 

sposób umożliwiają wykorzystanie dostępnych środków w celu jak najlepszej ochrony 

środowiska jako całości406. W tym zakresie należy uwzględnić następujące kwestie: (a) 

stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; (b) efektywne wytwarzanie oraz wy-

korzystanie energii; (c) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz 

materiałów i paliw; (d) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz 

możliwość odzysku powstających odpadów; (e) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; (f) wy-

korzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane 

w skali przemysłowej oraz (g) postęp naukowo-techniczny (art. 143 poś).  

Instalacje te powinny zapewniać kompleksowe przetworzenie odpadów poprzez 

termiczne przekształcenie odpadów, przygotowanie odpadów do procesów odzysku (re-

cyklingu, w tym też organicznego w procesie kompostowania) lub składowanie odpadów. 

Należy tutaj zaznaczyć, iż zmieszane odpady komunalne podlegają mechaniczno-

biologicznemu przetwarzaniu i wydzieleniu z tych odpadów frakcji nadających się w cało-

ści lub w części do odzysku. Natomiast selektywnie zebrane odpady zielone i inne biood-

pady są przetwarzane w procesie kompostowania, w wyniku którego wytwarza się z nich 

nawozy (kompost) pod uprawę roślin. Instalacje te także zapewniają składowanie odpa-

dów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojem-

ności 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 (art. 35 u.o.o.)407. Przykładowy model gospodarki 

odpadami przedstawiono na rys. 1.  

                                                           
404 M. Górski, Nowe regulacje prawne…, s. 32-33 
405 Ibidem, s. 32-33 
406 J. Ciechanowicz-McLean, Leksykon ochrony…, s. 134. 
407 M. Górski, Nowe regulacje prawne …, s. 32. 
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Rys. 1. Model kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi408. 

W modelu kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (rys. 1) 

zmieszane odpady komunalne, pozostałości po sortowni odpadów selektywnie zebranych 

(papier, szkło, tworzywa sztuczne), bioodpady i odpady zielone są kierowane do RIPOK. 

Powyższe odpady powinny zostać zagospodarowane w odpowiedni sposób:  

1) zmieszane odpady komunalne – mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów ma-

jące na celu wydzielenie odpadów do odzysku, a pozostałości są kierowane na składowiska 

odpadów,  

2) pozostałości po sortowni odpadów selektywnie zebranych na składowisko odpadów, 

3) bioodpady i odpady zielone – kompostownie. 

Ponadto odpady niebezpieczne są zbierane w punktach zbiórki odpadów i przekazywane 

do zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Część z nich jest 

poddawana spalaniu409.  

                                                           
408 Departament Ochrony Środowiska, Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego, Opole 2012.  

odpady zmieszane odpady selektywnie zebrane odpady odpady niebezpieczne

zielone

papier szkło plastic bioodpady

podmiot odbierający odpady punkt zbiórki odpadów

sortownia

instalacja do odzysku

odpadów

system kompleksowy przetwarzania odpadów 

RIPOK zaklad przeróbki  

pozostałości po odpadów 

mechaniczno- sortowni kopostownia odpadów niebezpiecznych 

biologiczne organicznych

przetwarzanie składowisko odpadów spalarnia odpadów

odpadów



S t r o n a  | 177 

 

VI. Zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpa-

dów niebezpiecznych 

6.1. Ogólne zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi 

Klasyfikacja odpadów jest punktem wyjściowym do zastosowania przepisów u.o.o.  

w zakresie sposobu ich zagospodarowania. Takimi odpadami wymagającymi szczególnego 

postępowania są odpady niebezpieczne, których źródłem jest głównie przemysł, rolnic-

two, transport, służba zdrowia oraz laboratoria badawcze. Nie mniej jednak część odpa-

dów komunalnych zawiera także odpady niebezpieczne410.  

Odpady niebezpieczne ze względu na swoje właściwości oraz uciążliwość dla śro-

dowiska i człowieka, co było przedmiotem wcześniejszej analizy (patrz rozdział I. Wpływ 

gospodarki odpadami na środowisko i człowieka), podlegają szczególnym procedurom 

postępowania411. Wynika to z faktu, iż ze względu na swój skład oraz właściwości fizycz-

ne, chemiczne i biologiczne stwarzają największe zagrożenie dla środowiska i człowieka. 

Z cytowanej już uprzednio definicji odpadów niebezpiecznych wynika, że stanowią one 

szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego gospodarowanie nimi wy-

maga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Posiadają one określone cechy, 

wyróżniające je od innych odpadów, np. korozyjność (niszczenie materiałów konstruk-

cyjnych), reaktywność (zdolność do eksplozji, wydzielania toksycznych gazów, reakcji 

chemicznych pomiędzy odpadami a środowiskiem), ekotoksyczność (mają właściwości 

takie jak przy reaktywności, ale procesy zachodzą powoli), także inne właściwości, np. 

żrące, zakaźne, rakotwórcze, drażniące, mutagenne, utleniające, działające szkodliwie na 

rozrodczość itp. Klasyfikację szkodliwości odpadów przeprowadza się w oparciu o analizę 

                                                                                                                                                                                     
409 Zob. więcej: E. Zębek, M. Szwejkowska, M. Raczkowski, Legal and organisational solutions of municipal 
waste management in Poland in compliance with Waste Directive 2008/98/EC. “Journal of Environmental 

Protection and Ecology” 2015, nr 16(2), s. 652-658. 
410 Zob. więcej: J. Jerzmański, Nowelizacja u.c.p.g. Zmieszane odpady komunalne. „Przegląd Komunalny” 

2011, nr 12, s. 34-35.  
411 Zob. więcej w: B. Rakoczy, Ustawa o odpadach…, s. 76-79; M. Górski, Regionalne instalacje przetwarza-
nia odpadów komunalnych. „Przegląd Komunalny” 2011, nr 12, s. 28. 
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składu wyciągów wodnych metodą ustalenia wartości progowych dla każdego kryterium, 

którym może być dopuszczalna zawartość metali ciężkich, niektórych związków orga-

nicznych itp. Jako kryterium może służyć również obecność substancji toksycznej (będą-

cej na urzędowej liście trucizn) lub pochodzenia strumienia odpadów412. 

Zasady klasyfikacji odpadów niebezpiecznych zostały określone w rozdziale 3 

u.o.o. Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 

niebezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.o.o. odpady te klasyfikuje się przez ich zaliczenie 

do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając: (1) źródło ich po-

wstawania, (2) właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi okre-

ślone w Rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014413 i w Rozporządzeniu (UE) nr 017/997 (zał. nr 

3) oraz (3) składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń 

substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi 

(zał. 4). Odpady niebezpieczne oznaczone są indeksem górnym w postaci gwiazdki (*) 

przy kodzie ze względu na ich źródło powstawania oraz właściwości. Dwie pierwsze cyfry 

kodu oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie 

grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, 

natomiast kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów. Katalog odpadów 

z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, kie-

rując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów, został określony 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu od-

padów414.  

Ważnym aspektem ze względów ochrony środowiska jest wprowadzony w art. 5 

u.o.o. zakaz zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebez-

pieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substan-

cjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji nie-

                                                           
412 Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, wydanie z 2007 r., s. 293.  
413 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do Dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrekty-

wy (Dz.Urz. L 365 z 19.12.2014, str. 89-96). 
414 Dz.U. z 2014 r., poz. 1923. 
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bezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych. 

W myśl art. 7 u.o.o. posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów nie-

bezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one wła-

ściwości powodujących, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określonych w Rozpo-

rządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w Rozporządzeniu (UE) nr 2017/997, a w przypadku odpa-

dów posiadających właściwości zakaźne, również że nie spełniają one warunków uznania 

odpadów za posiadające właściwości zakaźne określone w zał. 3 u.o.o. W takiej sytuacji 

zachodzi konieczność zgłoszenia marszałkowi województwa i uzyskania decyzji zatwier-

dzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych (kod z gwiazdką) na odpady inne 

niż niebezpieczne (kod bez gwiazdki). 

Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż nie-

bezpieczne powinno zawierać: (1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz 

adres zamieszkania lub siedziby; (2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer RE-

GON, o ile został nadany; (3) określenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpa-

dami przewidzianymi do zmiany klasyfikacji; (4) wskazanie odpadów przewidzianych do 

zmiany klasyfikacji oraz proponowaną klasyfikację tych odpadów; (5) opis procesu tech-

nologicznego, w którym powstają odpady przewidziane do zmiany klasyfikacji, oraz jeżeli 

jest to zasadne, inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na właściwości tych odpadów. 

Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebez-

pieczne dołącza się również wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do 

zmiany klasyfikacji, przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach (art. 8 u.o.o.). 

Marszałek województwa wydaje decyzję zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpa-

dów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzję o wyrażeniu sprze-

ciwu. W pierwszym przypadku organ ten 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 termi-

nie miesiąca od dnia doręczenia decyzji; (2) zbiorczą informację za dany rok o liczbie zgło-

szeń, decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady 

inne niż niebezpieczne oraz decyzji o wyrażeniu sprzeciwu –w terminie do dnia 31marca 
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następnego roku. Z kolei minister właściwy do spraw środowiska weryfikuje, zamieszczo-

ne 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. Następnie niezwłocznie 

zawiadamia Komisję Europejską o wszystkich przypadkach zmiany klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne (art. 9 u.o.o.). Szczegółowe warunki 

uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne zostały określone  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne415. 

Ze względu na szczególny charakter odpadów niebezpiecznych ustawodawca  

w ustawie o odpadach z 2012 r. wprowadził wiele zakazów, nakazów i ograniczeń w go-

spodarowaniu takimi odpadami. Przykładem są przepisy zawarte w art. 21 u.o.o., w któ-

rym zakazano mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania odpa-

dów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszania odpadów 

niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczania sub-

stancji niebezpiecznych. Jedynie dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych róż-

nych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpiecz-

ne, a także mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przed-

miotami, jeżeli ich zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania 

odpadów powstałych po zmieszaniu i jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie 

nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. Jeżeli odpady niebez-

pieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami, materiałami lub przedmio-

tami, można je rozdzielić pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie dwa warunki: (1) 

w procesie przetwarzania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie za-

grożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska oraz (2) jest to technicznie możliwe  

i ekonomicznie uzasadnione.  

Natomiast jako przykład zakazu przetwarzania odpadów można przytoczyć przepi-

sy art. 20 u.o.o., według którego zakazuje się przetwarzania zmieszanych odpadów komu-

                                                           
415 Dz. U. z 2016 r., poz. 1601.  
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nalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone 

do składowania, a także odpadów zielonych poza obszarem regionu gospodarki odpadami 

komunalnymi, na którym zostały wytworzone.  

Ponadto ustawodawca w art. 30 u.o.o. wprowadził także zakaz przetwarzania od-

padów poza instalacjami lub urządzeniami. Zakaz ten nie ma jednak charakteru absolut-

nego, gdyż przewidziano trzy wyjątki od tej zasady. Pierwszy dotyczy dopuszczenia odzy-

sku w procesie R10, czyli obróbki na powierzchni ziemi przynoszącej korzyści dla rolnic-

twa lub poprawę ochrony środowiska. Drugi dotyczy niektórych rodzajów odpadów pod-

dawanych procesom odzysku R3, R5, R11 i R12416, a trzeci - osób fizycznych prowadzą-

cych kompostowanie na potrzeby własne. Należy tutaj zaznaczyć, iż odzysk poza instala-

cjami może być tylko prowadzony, jeżeli nie stwarza zagrożenia dla środowiska, życia lub 

zdrowia ludzi oraz jest prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 4 i 5417.  

Kolejny zakaz został przewidziany w art. 122 u.o.o. i dotyczy składowania na skła-

dowisku niektórych rodzajów i postaci odpadów, m.in.: 

1) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 

95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów; 

2) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub ła-

twopalnych; 

3) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych; 

4) powstających w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności dydak-

tycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowi-

sko jest nieznane; 

                                                           
416 R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym 

kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), R5 – recykling lub odzysk innych materiałów 

nieorganicznych, R11 – wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wy-

mienionych w pozycji R1-R10, R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1-R11 (zał. 1 u.o.o.)  
417 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2013 r., s. 158-161. 
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5) opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej 

większej niż 1400 mm; 

6) ulegających biodegradacji selektywnie zebranych; 

7) określonych w przepisach odrębnych. 

Przewidziane w cytowanym przepisie zakazy składowania obejmują więc właści-

wości odpadów, ale także i miejsca, tj. śródlądowe wody powierzchniowe i podziemne, 

stojące i płynące; polskie obszary morskie oraz inne obszary uregulowane w przepisach 

odrębnych418 – ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody419 i ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami420.  

Do ogólnych obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych poza właściwym 

ich sklasyfikowaniem należy: uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, prowa-

dzenie ewidencji odpadów i sprawozdawczość odpadowa, odpowiednie postępowanie  

z odpadami, prawidłowe magazynowanie oraz przekazywanie odpadów do uprawnionych 

odbiorców. Do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 180a poś 

zobligowany jest każdy przedsiębiorca, który wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebez-

piecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. Je-

żeli odpady przekraczające podane wyżej ilości nie powstają w związku z eksploatacją in-

stalacji, wytwórca odpadów nie jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów. Przy wariancie mieszanym, tzn. część odpadów na terenie zakładu powstaje  

w związku z eksploatacją instalacji, a część poza instalacją, przy obliczaniu masy odpadów 

decydujących o konieczności uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie 

uwzględnia się odpadów niezwiązanych z eksploatacją instalacji, mimo iż powstają  

w miejscu, w którym instalacja jest eksploatowana. W przypadku odpadów „nieinstalacyj-

nych” przedsiębiorca ma jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz składa-

nia rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach. Kolejnym obowiązkiem jest prowa-

dzenie ilościowej i jakościowej ewidencji. Wzory formularzy do ewidencji odpadów, jak 

już uprzednio wspomniano, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  

                                                           
418 Ibidem, s. 336-337.  
419 T.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142, 10.  
420 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, z 2018 r. poz. 10. 
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z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewi-

dencji odpadów421.  

W przypadku posiadaczy odpadów niebezpiecznych należy stosować karty przeka-

zania odpadów (KPO) – zał. nr 1 oraz karty ewidencji odpadów (KEO) – zał. 2 do rozpo-

rządzenia z 2014 r. Do obowiązków wytwórcy odpadów należy również złożenie spra-

wozdania rocznego o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami marszałkowi 

województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów do dnia 15 mar-

ca za poprzedni rok kalendarzowy. Dokumenty, na podstawie których są sporządzane 

sprawozdania należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

którego dotyczą. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi wymaga szczególnej ostroż-

ności oraz znajomości regulacji prawnych i właściwości tych odpadów.  

W odniesieniu do przekazywania odpadów innym posiadaczom to przedsiębiorca 

jest zobowiązany do sprawdzenia, czy jednostki, którym powierza magazynowanie lub 

transport odpadów, posiadają kompetencje oraz wymagane uprawnienia (zezwolenia). 

Jednakże przekazując odpady niebezpieczne jest zwolniony z odpowiedzialności za ich 

prawidłowe gospodarowanie z chwilą ich przekazania innemu przedsiębiorcy posiadają-

cemu odpowiednie zezwolenia (np. zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów). 

Jednakże przekazanie odpadów do transportu nie zwalnia z odpowiedzialności za ich wła-

ściwe zagospodarowanie. Może to być wyłącznie podmiot, który posiada zezwolenie na 

zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub koncesję na podziemne 

składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospo-

darowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodli-

wiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Natomiast sprzedawca 

odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospo-

darowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów (art. 50 u.o.o.).  

W przypadku magazynowania odpadów posiadacz odpadów powinien zapewnić 

odpowiednie warunki magazynowania odpadów, uwzględniając ich właściwości chemicz-

                                                           
421 Dz. U. z 2014 r., poz. 1973.  
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ne i fizyczne. Należy tu wziąć pod uwagę przede wszystkim zgodność z wymaganiami 

prawa ochrony środowiska oraz bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 3 ust. 

1 pkt 5 u.o.o. magazynowanie odpadów to czasowe przechowywanie odpadów obejmują-

ce: (a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, (b) tymczasowe magazy-

nowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, (c) magazynowanie odpadów 

przez prowadzącego przetwarzanie odpadów. Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do 

składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z pro-

cesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych 

zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. 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. 

Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych powinno być wyposażone w następu-

jące elementy: dach, ściany, zamknięcie, szczelna posadzka, zbiornik bezodpływowy, 

wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, tablica z opisem: osoba odpowiedzialna, jej 

numer telefonu, dostęp dla osób przeszkolonych i uprawnionych służb.  

W odniesieniu do transportu odpadów niebezpiecznych również powinny być 

spełnione określone wymagania. Odpady niebezpieczne bowiem podczas transportu nie 

mogą stanowić znaczącego ryzyka zagrożenia dla zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa 

lub mienia. Transportujący odpady niebezpieczne oraz wykonujący inne operacje związa-

ne z ich transportem (np. klasyfikacja towaru niebezpiecznego, pakowanie, oznakowanie 

sztuk przesyłki, załadunek, rozładunek) ma obowiązek prowadzenia nadzoru nad tymi 

czynnościami zgodnie z zapisami Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR). Zasady postępowania  

z towarami niebezpiecznymi podczas transportu zostały określone w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych422. Materiały i substancje niebez-

pieczne podzielone są na następujące klasy: 1. Materiały i przedmioty wybuchowe, 2. Ga-

zy, 3. Materiały ciekłe zapalne, 4.1. Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i wybuchowe 

stałe odczulone, 4.2. Materiały samozapalne, 4.3. Materiały wytwarzające w zetknięciu  

                                                           
422 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 169. 
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z wodą gazy zapalne, 5.1. Materiały utleniające, 5.2. Nadtlenki organiczne, 6.1. Materiały 

trujące, 7. Materiały promieniotwórcze, 8. Materiały żrące oraz 9. Różne materiały  

i przedmioty niebezpieczne423.  

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych jest uzależnione od ich właściwości, 

stanu skupienia oraz dalszego przeznaczenia. Bezpieczne zagospodarowanie takich odpa-

dów polega w głównej mierze na doborze metody zagospodarowania do właściwości fizy-

ko-chemicznych odpadu, a następnie wyborze instalacji, która umożliwia taką metodę 

zagospodarowania424. Wymagania dotyczące zagospodarowania poszczególnych rodzajów 

odpadów niebezpiecznych zostały wskazane w Dziale VII u.o.o. Szczególne zasady gospo-

darowania niektórymi rodzajami odpadów, w tym zawierające PCB, oleje odpadowe, od-

pady medyczne i weterynaryjne, komunalne osady ściekowe, odpady pochodzące z proce-

sów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, odpady z wy-

padków, odpady metali, a także uregulowane odrębnymi przepisami odpady opakowa-

niowe, wycofane pojazdy z eksploatacji oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

6.2. Odpady zawierające PCB 

Jednym z rodzajów odpadów niebezpiecznych są odpady zawierające polichloro-

wane bifenyle (PCB). Należy tutaj nadmienić, iż PCB nie występują w przyrodzie jako 

naturalne związki chemiczne, ale są otrzymywane w bezpośredniej reakcji bifenylu  

z chlorem. PCB są cieczami niepalnymi o bardzo dobrych stabilnych właściwościach die-

lektrycznych, odpornych chemicznie. PCB miały szerokie zastosowanie jako podstawowe 

komponenty cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów oraz 

do innych celów425.  

                                                           
423 O transporcie substancji niebezpiecznych zob. więcej w: N. Kulbacka-Burakiewicz, E. Zębek, Procedury 
prawne przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu kolejowego. „Gospodarka Materiałowa & 

Logistyka” 2018, nr 1.   
424 Zob. więcej: A. Wójcik-Przybył, Bezpiecznie z niebezpiecznymi czyli co każdy przedsiębiorca powinien 
wiedzieć o odpadach niebezpiecznych, STENA Recykling, http: file:literatura/stena_e-

book_niebezpieczne.pdf (dostęp: 25.01.2018).  
425 M.D. Erickson, Analytical Chemistry of PCBs, Lewis Publishers, Washington 2000, s. 17-20; zob. także Z. 

Opryszek, Polichlorowane bifenyle (PCB) – szczególne zagrożenia dla środowiska naturalnego. „Wiadomo-

ści Elektrotechniczne” 2005, nr 3, s. 39-41. 
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PCB zgodnie z art. 3 pkt 17 u.o.o. zostały zdefiniowane jako polichlorowane bife-

nyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodi-

chlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające 

jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie. PCB są trwałymi 

związkami organicznymi i niezwykle toksycznymi dla środowiska i człowieka, co było 

przedmiotem wcześniejszej analizy, i dlatego wymagają szczególnych zasad postępowania 

z takimi odpadami. Zasady postępowania z PCB oraz odpadami zawierającymi PCB zostały 

uregulowane w art. 85-89 u.o.o. Zgodnie z przywołanymi przepisami zakazany jest odzysk 

PCB, natomiast przetwarzanie odpadów zawierających PCB może nastąpić tylko po usu-

nięciu z tych odpadów PCB. Jeśli usunięcie PCB z odpadów jest niemożliwe, do unieszko-

dliwiania odpadów zawierających te substancje stosuje się przepisy dotyczące unieszko-

dliwiania PCB nakazujące poddanie ich procesowi spalania w spalarni odpadów.  

Nie mniej jednak dopuszczone jest również unieszkodliwianie PCB w procesach 

unieszkodliwiania wymienionych w załączniku nr 2 do u.o.o. pod symbolami D8, D9, D12 

i D15, które oznaczają kolejno: obróbkę biologiczną, niewymienioną w innej pozycji ni-

niejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są 

unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. 

D1–D12; obróbkę fizyczno-chemiczną, niewymienioną w innej pozycji niniejszego za-

łącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane 

za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1–D12 (np. 

odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.); trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemni-

ków w kopalniach itd.) oraz magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów 

wymienionych w pozycjach D1–D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwór-

cy odpadów). Jednakże unieszkodliwianie tymi procesami może być przeprowadzone pod 

warunkiem, że zastosowana technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia  

i zdrowia ludzi unieszkodliwianie PCB. Natomiast zakazuje się spalania PCB na statkach.  

Należy tutaj wskazać, że problematyka PCB jest przedmiotem regulacji również 

ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 r. i przepisów wykonawczych. Zgodnie bo-

wiem z art. 160 ust. 1 poś zabronione jest wprowadzanie do obrotu lub ponowne wyko-

http://han.uwm.edu.pl/han/lex3/lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1925666:part=a160u1&full=1
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rzystywanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a do takich 

substancji zaliczane są obok azbestu właśnie PCB426. 

6.3. Oleje odpadowe 

Kolejnym przedmiotem regulacji u.o.o. są oleje odpadowe, które oznaczają mine-

ralne 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 hydraulicz-

ne (art. 3 pkt 16). 

Postępowanie z olejami odpadowymi zostało uregulowane w art. 90-93 u.o.o. Oleje 

odpadowe powinny być zbierane osobno, o ile jest to technicznie wykonalne. W przypad-

kach, gdy jest to technicznie wykonalne i opłacalne ekonomicznie oleje odpadowe o róż-

nych cechach nie powinny być mieszane, jeżeli mieszanie stanowi przeszkodę w ich prze-

tworzeniu. Zakaz ten dotyczy także mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami 

lub substancjami. Przewidziany w art. 90 ust. 2 cytowanej ustawy zakaz mieszania olejów 

odpadowych o zróżnicowanych cechach między sobą albo z innymi odpadami lub sub-

stancjami ma zatem charakter względny. Jest to uzależnione od technicznej wykonalności  

i ekonomicznej opłacalności, tzn. koniunkcja użyta w tym przepisie oznacza, że nawet 

jeżeli technicznie można uniknąć mieszania, ale ekonomicznie byłoby to nieopłacalne, to 

mieszanie jest dozwolone. Zatem przepis ten obowiązuje tylko wtedy, gdy mieszanie sta-

nowiłoby przeszkodę w przetworzeniu olejów odpadowych427. 

Oleje odpadowe powinny być przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów postę-

powania z odpadami oraz wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  

w tym bez niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym zna-

czeniu, w szczególności przyrodniczym lub kulturowym. Hierarchia ta polega w kolejno-

ści na regeneracji - innych procesach odzysku – unieszkodliwianiu. Oleje odpadowe po-

winny być zatem w pierwszej kolejności poddawane regeneracji. Jeżeli regeneracja olejów 

odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, powinny być 

                                                           
426 Zob. więcej: W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie IV z 2016, LEX. 
427 Ibidem.   
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poddawane innym procesom odzysku. Jeżeli regeneracja lub inne procesy odzysku olejów 

odpadowych są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie. Regeneracją olejów 

opadowych jest jakikolwiek proces recyklingu, w którym w wyniku rafinacji olejów od-

padowych mogą zostać wyprodukowane oleje bazowe, w szczególności przez usunięcie 

znajdujących się w olejach odpadowych zanieczyszczeń, produktów reakcji utleniania  

i dodatków428.  

Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi określają przepisy Roz-

porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z olejami odpadowymi429. Zgodnie z § 3 cytowanego rozporządze-

nia oleje odpadowe powinny być zbierane do odpowiednio oznakowanych szczelnych 

pojemników, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na 

działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wy-

posażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Ponadto zgod-

nie z art. 92 i 93 u.o.o. zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami 

niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania, 

jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne wartości, a także zakazuje 

się zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi. 

6.4. Odpady medyczne i odpady weterynaryjne 

Kolejnym rodzajem odpadów w dużej mierze zaliczanych do niebezpiecznych są 

odpady medyczne i weterynaryjne. Odpady medyczne są wytwarzane przez ośrodki służ-

ba zdrowia, weterynaryjne, badawcze, laboratoria i zakłady farmakologiczne, a także po-

wstają podczas domowego leczenia (dializy, podawanie insuliny itp.)430. Odpady medyczne 

stanowią mieszaninę odpadów bytowo-gospodarczych, odczynników farmaceutycznych  

i chemicznych, różnego typu opakowań, tkanek ludzkich i zwierzęcych, a nawet odpadów 

radioaktywnych. Wśród odpadów medycznych wytwarzanych w placówkach zdrowia 

                                                           
428 Ibidem. 
429 Dz.U. z 2015 r., poz. 1694.  
430 M. Kowalska, Alternatywne w stosunku do spalania technologie unieszkodliwiania odpadów medycz-
nych, Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3R”, Warszawa 2000. 
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60% stanowią odpady komunalne, 30% - odpady specyficzne, 10% - odpady wymagające 

specjalnego nadzoru, w tym około 3% to odpady zainfekowane431.  

Odpady zainfekowane mikroorganizmami chorobotwórczymi są odpadami niebez-

piecznymi ze względu na to, że są zakaźne (HP 9), która to cecha według zał. III Rozpo-

rządzenia Komisji (UE) nr 1357/2015 klasyfikuje te odpady jako niebezpieczne. Odpady 

specjalne zaś też są odpadami niebezpiecznymi, bowiem zawierają substancje chemiczne, 

czyli charakteryzują się m.in. ostrą toksycznością (HP 6 zał. III). Odpady pozostałe są od-

padami nieposiadającymi właściwości niebezpiecznych. Przyjmując różne kryteria klasy-

fikacyjne, odpady medyczne można podzielić na klasy lub grupy charakteryzujące się od-

powiednimi właściwościami. Najczęściej za kryterium klasyfikacji uznaje się miejsce po-

wstawania odpadów oraz szkodliwość odpadów dla środowiska lub zdrowia ludzi432.  

Poszczególne kategorie odpadów medycznych zostały zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów433, w którym 

znacznie poszerzono katalog odpadów, wchodzących w skład odpadów medycznych i we-

terynaryjnych w porównaniu z poprzednio obowiązującymi aktami wykonawczymi do 

ustawy o odpadach z 2001 r. Zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia odpady w katalogu 

odpadów zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących 

grup, wśród których odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów ku-

chennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) zosta-

ły oznaczone i umiejscowione w grupie 18, z wyszczególnieniem na: 18 01 Odpady  

z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej; 18 01 01 Na-

rzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03); 18 01 02 Czę-

ści ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania  

(z wyłączeniem 18 01 03); 18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje cho-

robotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału gene-

tycznego, o których wiadomo lub, co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądze-

nia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, 

                                                           
431 J. Benkowski, M. Wengierek, Logistyka odpadów, Tom II, Obiekty Gospodarki Odpadami, Gliwice 2004, 

s. 186-188. 
432 M. Kowalska, Alternatywne w stosunku do spalania technologie…, op. cit. 
433 Dz.U. z 2014 r., poz. 1923. 
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podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82; 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 

01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy); 18 01 

06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne; 18 01 

07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06; 18 01 08 

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08; 18 01 

10 Odpady amalgamatu dentystycznego; 18 01 80 Zużyte peloidy po zabiegach wykony-

wanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych; 18 01 81 Zużyte 

peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymie-

nione w 18 01 80; 18 01 82 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych; 18 02 

Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej; 18 02 01 Narzę-

dzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02); 18 02 02 Inne 

odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne 

formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub, co do 

których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie-

rząt; 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02; 18 02 05 Chemikalia, w tym od-

czynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne; 18 02 06 Chemikalia, w tym 

odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05; 18 02 07 Leki cytotoksyczne  

i cytostatyczne oraz 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07. 

W placówkach służby zdrowia powstające odpady zazwyczaj są klasyfikowane na 4 

grupy, uwzględniające kody odpadów określone w rozporządzeniu w sprawie katalogu 

odpadów z 2014 r., tj.:  

1. Odpady bytowo-gospodarcze – odpady z pomieszczeń biurowych, administracyjnych, 

zaplecza warsztatowego i służb technicznych (zmiotki, szmaty, makulatura, resztki 

pokonsumpcyjne.  

2. Odpady specyficzne – zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, 

szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny, leki cytostatyczne i sprzęt 

używany przy ich podawaniu oraz opakowania po lekach i przeterminowane leki – 18 

01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 08, 18 01 80, 18 01 81, 18 01 82. Odpady te ze 

względu na skażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi mogą stwarzać zagrożenie 



S t r o n a  | 191 

dla ludzi i środowiska. W związku z tym wymagane jest izolowanie tych odpadów od 

otoczenia już w miejscu ich powstawania oraz stosowanie odpowiednich technik uty-

lizacji. 

3. Odpady specjalne – substancje radioaktywne, toksyczne, zużyte oleje, substancje che-

miczne nienadające się do spalania, odpady srebronośne, zużyte baterie, uszkodzone 

termometry rtęciowe i zużyte świetlówki - 18 01 06, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 10.  

4.  Odpady wtórne – wytworzone jako pozostałości po przeróbce termicznej odpadów 

specyficznych: popiół, zeszklony żużel, pyły i szlamy pochodzące z urządzeń odpylają-

cych. 

Odpady pierwszej grupy nie stwarzają zagrożenia dla środowiska i człowieka, pod warun-

kiem, że nie są skażone drobnoustrojami chorobotwórczymi, zaś grup 2, 3 i 4 zaliczane są 

do kategorii odpadów niebezpiecznych, wymagających specjalnych metod gromadzenia, 

transportu i odpowiednich technik unieszkodliwiania i utylizacji434.  

 Szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi określa Rozporządze-

nie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu po-

stępowania z odpadami medycznymi435. W rozporządzeniu zatem określono sposób postę-

powania z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytwarzania w: (1) w wyni-

ku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania, (2) przy gromadzeniu odpa-

dów medycznych w pojemnikach lub workach w miejscach ich powstawania oraz przy 

wstępnym magazynowaniu odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się 

świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie me-

dycyny oraz (3) warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach,  

w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia nau-

kowe w zakresie medycyny. Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych: (1) zakaź-

                                                           
434 O klasyfikacji i zasadach postępowania z odpadami medycznymi zob. także: M. Karuga-Wypior, Odpady 
medyczne. Ekologia w praktyce, Warszawa 2003; M. Pawełczyk, Odpady medyczne jako przedmiot audytu 
wewnętrznego w szpitalu. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. 

Ubezpieczenia” 2012, nr 53(718), s. 379-390; B. Kuziemska, K. Pieniak-Lendzion, J. Trębicka, W. Wieremiej,  

P. Klej, Prawne regulacje utylizacji odpadów medycznych. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2015, nr 104, s. 161-172; E. Zębek, M. 

Szwejkowska, Gospodarka odpadami medycznymi…, s. 20-30.  
435 Dz.U. z 2017 r., poz. 1975. 
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nych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*; (2) niebezpiecznych, innych niż 

zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10* oraz (3) innych niż niebezpieczne o ko-

dach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 (§ 1).  

Zgodnie z rozporządzeniem z 2017 r. odpady medyczne powinny być gromadzone 

w pojemnikach lub workach w miejscu ich powstawania oraz wstępnie magazynowane, 

przy uwzględnieniu ich właściwości, sposobu ich unieszkodliwiania lub odzysku. Przy 

czym odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miej-

scu wezwania powinny być zbierane do pojemników lub worków, a następnie niezwłocz-

nie przekazywane do pomieszczenia lub urządzenia z zachowaniem odpowiednich środ-

ków ostrożności przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych (§ 2). Odpady medyczne 

zakaźne z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach powinny być zbierane  

w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii po-

lietylenowej koloru czerwonego, które są wytrzymałe i odporne na działanie wilgoci  

i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Odpady medyczne 

niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach, należy zbierać w miejscu ich powstawa-

nia do pojemników lub worków jednorazowego z folii polietylenowej koloru żółtego, któ-

re są wytrzymałe i odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością 

jednokrotnego zamknięcia (§ 3). 

Natomiast odpady medyczne inne niż niebezpieczne z wyjątkiem odpadów  

o ostrych końcach i krawędziach, należy zbierać w miejscu ich powstawania do pojemni-

ków lub worków jednorazowego z folii polietylenowej albo do pojemników wielokrotne-

go użycia, w kolorze innym niż czerwony albo żółty, wytrzymałych, odpornych na dzia-

łanie wilgoci i środków chemicznych. Należy tutaj nadmienić, iż worki jednorazowego 

użycia powinny być umieszczane na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazo-

wego lub wielokrotnego użycia w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mają-

cych kontakt z workiem lub pojemnikiem. Natomiast odpady medyczne o ostrych koń-

cach i krawędziach są zbierane w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowe-

go użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na prze-

kłucie lub przecięcie (§ 3). Przy czym pojemniki lub worki można zapełnić co najwyżej do 
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2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest 

otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia. Pojemniki 

lub worki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki przechowy-

wania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, jednak nie rzadziej 

niż co 72 godziny. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka, umieszcza się go  

w całości w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym te sa-

me wymagania (§ 4 rozporządzenia z 2017 r.).  

Ustawodawca w § 5 cytowanego uprzednio rozporządzenia wprowadził także 

szczególne przepisy postępowania z wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi, czyli ta-

kimi, w których zidentyfikowano lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że 

zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które podlegają zakwalifikowaniu do 

kategorii A zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1 załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej 

w Genewie dnia 30 września 1957 r.436 Takie odpady powinny być zbierane w miejscu ich 

powstawania do: (1) opakowania wewnętrznego złożonego z: (a) worka jednorazowego 

użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałego, odpornego na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wy-

pełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymaga-

nia, lub (b) sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na prze-

kłucie lub przecięcie pojemnika koloru czerwonego – w przypadku odpadów medycznych 

o ostrych końcach i krawędziach; (2) opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik 

koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, 

wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia. 

Wysoce zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania 

nie dłużej niż 24 godziny.  

Zgodnie z § 6 rozporządzenia z 2017 r. pojemnik lub worek z odpadami medycz-

nymi w miejscu ich powstawania muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące, 

które zawiera: kod odpadów medycznych w nim przechowywanych; nazwę wytwórcy 

                                                           
436 Dz. U. z 2017 r., poz. 1119. 
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odpadów medycznych; numer REGON wytwórcy odpadów medycznych; numer księgi 

rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą, uregulowanej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-

niczej437 wraz z podaniem organu rejestrowego; datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użyt-

kowania) oraz datę i godzinę zamknięcia. W przypadku wysoce zakaźnych odpadów me-

dycznych pojemnik powinien być oznaczony dodatkowo znakiem ostrzegającym przed 

zagrożeniem biologicznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 222 § 3 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy438  oraz umieszczonym poniżej napisem 

„Materiał zakaźny dla ludzi”.  

          Ustawodawca w § 7 rozporządzenia z 2017 r. określił również szczegółowe wyma-

gania dotyczące magazynowania odpadów medycznych. Po pierwsze odpady powinny być 

magazynowane z zachowaniem podziału odpadów na zakaźne, niebezpieczne oraz inne 

niż niebezpieczne w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu albo sta-

cjonarnym lub przenośnym urządzeniu chłodniczym, przeznaczonym wyłącznie do ma-

gazynowania odpadów medycznych. Przy czym przenośne urządzenie chłodnicze może 

być wykorzystywane do wstępnego magazynowania odpadów medycznych tylko w przy-

padku wytwarzania ich niewielkiej ilości, jeżeli pozwala to na zachowanie odpowiednich 

warunków, o których mowa w § 8 ust. 2, co będzie przedmiotem dalszej analizy. Pomiesz-

czenie do magazynowania odpadów powinno posiadać następujące elementy: (a) niezależ-

ne wejście, (b) zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, (c) ściany i pod-

łogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję; 

(d) zabezpieczenie przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt; (e) drzwi wej-

ściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp; (f) miejsca 

lub boksy wydzielone i oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów 

medycznych, a w przypadku magazynowania odpadów medycznych w oznakowanych, 

szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych 

boksów; (g) termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia; (h) wentylację 

zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza; dopusz-

                                                           
437 T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160, 138. 
438 T.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108, 4, 138, 305, 357. 
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cza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów 

medycznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych  

w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych; (i) zabezpieczenia 

techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, 

obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów.  

Stacjonarne urządzenie chłodnicze zaś powinno być zabezpieczone przed dostępem 

osób nieupoważnionych oraz dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt, a także 

posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożli-

wiających dezynfekcję; drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość powin-

na gwarantować swobodny dostęp; termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urzą-

dzenia; zamknięcie drzwi wejściowych umożliwiające ich otwarcie od wewnątrz oraz 

przedsionek przed wejściem do urządzenia. Natomiast przenośne urządzenie chłodnicze 

powinno składać się z wnętrza wykonanego z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych  

i umożliwiających dezynfekcję oraz termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urzą-

dzenia, a także powinno być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych 

zwierząt oraz dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto przy pomieszczeniu oraz sta-

cjonarnym urządzeniu chłodniczym magazynującym odpady medyczne należy zapewnić 

dostęp do: (a) umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób umożli-

wiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub urządzenia, 

wyposażonej w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednora-

zowego użytku; (b) wody bieżącej ciepłej i zimnej do celów porządkowych; (c) wydzielo-

nych miejsc odpowiednio do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków 

ochrony indywidualnej dla osób przebywających w miejscach przeznaczonych do wstęp-

nego magazynowania odpadów medycznych (§ 7 rozporządzenia z 2017 r.).  

W przypadku odpadów medycznych innych niż niebezpieczne dopuszczone jest 

wstępne magazynowanie odpadów medycznych w oznakowanych w zależności od rodza-

ju odpadów medycznych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, w innym 

miejscu wstępnego magazynowania, jednakże powinno ono spełniać następujące warunki: 

(a) przeznaczone i przystosowane do wstępnego magazynowania odpadów; (b) uszczel-
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nione podłoże i zorganizowane dojazdy lub dojścia; (c) zabezpieczone przed dostępem 

osób nieupoważnionych; (d) zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych 

zwierząt; (e) zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, w tym zada-

szone oraz (f) utrzymywane na bieżąco w czystości (§ 7).  

W myśl § 8 rozporządzenia z 2017 r. wstępne magazynowanie odpadów medycz-

nych o kodzie 18 01 02* może odbywać się tylko w temperaturze do 10ºC, a czas ich prze-

chowywania nie może przekroczyć 72 godzin;  odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 

18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* - w temperaturze do 18ºC, z tym że od 10ºC do 

18ºC może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej 

niż 72 godziny, a w temperaturze do 10ºC – nie dłużej niż 30 dni; natomiast odpady me-

dyczne inne niż niebezpieczne - tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie 

dłużej niż 30 dni.  

Transport wewnętrzny odpadów medycznych zgodnie z przepisami rozporządze-

nia z 2017 r. z miejsca ich powstawania do miejsca wstępnego magazynowania odbywa się 

środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu przy użyciu wózków zamy-

kanych lub wózków przewożących pojemniki zamykane. W przypadku niewielkich ilości 

odpadów medycznych do transportu wewnętrznego odpadów medycznych można uży-

wać transportowych pojemników zamykanych. Transport odpadów powinien się odbywać 

w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pojemnika lub worka. Środki transportu i pojem-

niki wielokrotnego użycia, służące do transportu odpadów medycznych, muszą być 

utrzymywane na bieżąco w czystości. Po każdym usunięciu odpadów medycznych bo-

wiem powinny być one myte i stosownie do potrzeb dezynfekowane. Transport odpadów 

medycznych powinien ponadto się odbywać w sposób uniemożliwiający narażenie na 

bezpośredni kontakt z tymi odpadami, niedopuszczający do ich zmieszania oraz pozwala-

jący na zachowanie warunków higienicznych, w tym ochrony przed zanieczyszczeniem 

(§ 9).  

W obiektach, gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne lub są prowadzone bada-

nia i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, wyznaczane się miejsce przeznaczone 

do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów 
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medycznych i pojemników wielokrotnego użycia, służących do transportu wewnętrznego 

odpadów medycznych. Takie miejsca powinny posiadać: (a) ściany i podłogi wykonane  

z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję; (b) dostęp do 

wody bieżącej ciepłej i zimnej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji; (c) wenty-

lację oraz (d) możliwość dostępu pracowników obsługi, swobodnego wjazdu i wyjazdu 

środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych – w przypadku jego wykorzysty-

wania (§ 10). 

 Wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadzące badania 

i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny są zobligowane do stosowania, opracowa-

nia szczegółowej procedury postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektyw-

nego zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych wraz  

z instrukcją selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania (§ 

11 rozporządzenia z 2017 r.).  

Posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych unieszkodliwiają-

cy te odpady jest obowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz do ich 

monitoringu. Działania te powinny uwzględniać właściwości odpadów i charakter procesu 

oraz być zgodne z wymaganiami i sposobami prowadzenia unieszkodliwiania odpadów439. 

W odniesieniu do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ustawo-

dawca w art. 94-95 ustawy o odpadach z 2012 r. przewidział specjalne postępowanie  

z takimi odpadami. Zgodnie z cytowanymi przepisami zakazuje się odzysku odpadów me-

dycznych i odpadów weterynaryjnych, z wyjątkiem rodzajów odpadów określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów 

medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny440. Do takich 

odpadów należą np. narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, opatrunki z ma-

teriału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy, odpady amalgamatu dentystycz-

nego (z wyłączeniem odpadów o właściwościach zakaźnych), zużyte peloidy po zabiegach 

                                                           
439 J. Jerzmański, Zakaźne odpady medyczne…, s. 25; W. Radecki, Odpady medyczne i weterynaryjne. „Au-

ra” 2011, nr 4, s. 36. 
440 Dz.U. z 2015 r., poz. 1116. 



198 | S t r o n a  

wykonywanych w ramach działalności leczniczej, odpady z badań, diagnozowania oraz 

leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.  

Ze względu na dużą szkodliwość takich odpadów zgodnie z art. 95 u.o.o. 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 wymaga-

niami i sposobami prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. 

w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryj-

nych441. W § 2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia określono dopuszczalne sposoby uniesz-

kodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, do których należą: (1) 

przekształcanie termiczne na lądzie (D10) – odpady zakaźne i nieposiadające właściwości 

zakaźnych; (2) obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji 

termicznej, działania mikrofalami, jeżeli zastosowana w tej obróbce technika zapewnia 

bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (D9) 

– odpady nieposiadające właściwości zakaźnych; (3) składowanie na składowisku odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) – odpady nieposiadające właściwości zakaźnych, 

inne niż niebezpieczne. Zgodnie z cytowanym przepisem i orzecznictwem odpady me-

dyczne nie mogą być unieszkodliwianie w procesie autoklawowania, co czasem budzi 

wiele wątpliwości. Autoklawowanie odpadów bowiem nie polega na ich termicznym 

przekształcaniu odpadów, a jedynie na wyjałowieniu tych odpadów z drobnoustrojów 

przez podgrzanie odpadów do określonej temperatury i nie wyczerpuje legalnej definicji 

termicznego przekształcania odpadów, a w konsekwencji mieści się w zakazanej działal-

ności unieszkodliwiania odpadów442. Zatem, jak to stanowi art. 95 u.o.o. zakaźne odpady 

medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne powinny być głównie unieszkodliwiane 

przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Natomiast za-

brania się unieszkodliwiania takich odpadów we współspalarniach odpadów.  

                                                           
441 Dz.U. z 2016 r., poz. 1819. 
442 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt II OSK 690/15, Legalis nr 

1555121. 
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Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów medycznych jest ich 

spalanie. Jednakże metoda ta jest dość kontrowersyjna i niepozbawiona wad i uciążliwości 

dla środowiska i człowieka. Do zalet termicznej metody unieszkodliwiania odpadów zali-

cza się bowiem m.in. redukcję odpadów do 90% objętości, niskie koszty składowania po-

piołu poodpadowego, wysoką skuteczność wyjaławiania materiału spalanego (zwłaszcza  

w spalaniu wysokotemperaturowym – spopielenie). Natomiast do wad tejże metody nale-

żą: (a) znaczny koszt w porównaniu z innymi metodami unieszkodliwiania odpadów, (b) 

wysoka emisja spalin, co stanowi znaczne obciążenie środowiska gazowymi, stałymi i cie-

kłymi produktami spalania, (c) bardzo kosztowny system oczyszczania spalin, (d) powsta-

nie wtórnego odpadu podprocesowego uznawanego za niebezpieczny i wymagającego 

szczególnego postępowania, (e) wysoka energochłonność procesu, (f) marnotrawstwo su-

rowców wtórnych, tj. papier, szkło i metal oraz (h) emisja metali ciężkich (kadmu, chro-

mu, ołowiu oraz polichlorowanych związków organicznych wynikającą z obecności w 

składzie odpadów medycznych tworzyw sztucznych poddanych metodzie termicznej)443.  

Według prawodawstwa polskiego zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady 

weterynaryjne muszą być unieszkodliwiane przez termiczne przekształcanie w spalar-

niach odpadów niebezpiecznych. Na prowadzenie takiej działalności wymagane jest ze-

zwolenie, przed wydaniem którego właściwy organ wydający zezwolenie występuje do 

Głównego Inspektora Sanitarnego o zgodę na dopuszczenie funkcjonowania instalacji lub 

urządzenia do unieszkodliwiania tych odpadów. Organ ten w przedmiotowej zgodzie 

określa: (1) rodzaj i typ (model) instalacji lub urządzenia; (2) dokładne parametry prze-

prowadzania procesu unieszkodliwiania odpadów dla danego typu instalacji lub urządze-

nia; (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 unieszkodli-

wiane w danym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia; (5) wymagania doty-

czące okresowego przeglądu technicznego danego rodzaju i typu (modelu) instalacji lub 

urządzenia oraz (6) masę unieszkodliwianych odpadów w okresie roku (art. 20 u.o.o.). 

                                                           
443 K. Forowicz, Odpady szpitalne – bać się czy nie? „Ochrona i Środowisko” 2012, nr 1, s. 65-68. 
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Posiadacz zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych we 

wniosku o wydanie zezwolenia na ich przetwarzanie, polegające na unieszkodliwianiu 

tych odpadów zobligowany jest do podania dodatkowych informacji, co zostało już 

uprzednio opisane (patrz rozdział 4.6 Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie odpa-

dami). 

           W odniesieniu do unieszkodliwiania odpadów medycznych obowiązuje zasada bli-

skości, która oznacza, że odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszko-

dliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną 

technikę lub technologię, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą 

być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Według orzecznictwa regulacja ta odnosi 

się jedynie do zakaźnych odpadów medycznych, zaś zasada bliskości i najlepszej dostępnej 

technologii, stanowią zasady równorzędne i znajdują zastosowanie także do pozostałych 

odpadów444. Zgodnie z art. 20 u.o.o. zakaźne odpady medyczne powinny podlegać uniesz-

kodliwieniu na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się 

unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryj-

nych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej 

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

obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy prze-

robowych. Należy tutaj zaznaczyć, iż ocena rodzajów kategorii odpadów podlegających 

„szczególnej zasadzie bliskości" wymaga przeprowadzenia analizy w zakresie klasyfikacji 

odpadów. Generalnie odpady, których dotyczy ta zasada są na tyle specyficzne, że ich za-

gospodarowanie na obszarze, na którym prowadzone są procesy przetwarzania, stanowi 

obciążenie dla środowiska, w tym również dla lokalnych społeczności445 . 

6.5. Komunalne osady ściekowe 

Kolejną grupą odpadów wymagających szczególnego postępowania są komunalne 

osady ściekowe. Osady ściekowe powstają na skutek procesów fizycznych, fizyko-

chemicznych i biologicznych zachodzących w oczyszczalni ścieków. O charakterze osa-

                                                           
444 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 czerwca 2011 r., sygn. akt KIO 1293/11, Legalis nr 356911. 
445 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 sierpnia 2015 r., sygn. akt KIO 1594/15, Legalis nr 1361006. 
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dów pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków decyduje głównie skład che-

miczny suchej masy, zawartość substancji organicznych i mineralnych, uwodnienie oraz 

cechy technologiczne, tj. wartość opałowa, zdolność do odwadniania oraz właściwości 

reologiczne446. Komunalne osady ściekowe w prawodawstwie polskim są określane mia-

nem odpadów i zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 4 u.o.o. jako pochodzący z oczysz-

czalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczysz-

czania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ście-

ków komunalnych.  

W procesie zagospodarowania osadów ściekowych duże znaczenie ma ich przy-

rodnicze zagospodarowanie, czyli wykorzystanie m.in. do: (a) nawozowego i melioracyj-

nego użyźnienia gleb na terenach rolnych, leśnych, wypoczynkowych, zurbanizowanych 

i przemysłowych; (b) rekultywacji gruntów bezglebowych oraz (c) geotechnicznej prze-

budowy tekstury gleby i niwelacji rzeźby terenu oraz także składowanie odpadów, aby nie 

degradowało to krajobrazowych, ekologicznych i produkcyjnych walorów terenu. Przy-

rodnicze zagospodarowanie odpadów może w ten sposób rekompensować ubytki poten-

cjału produkcyjnego gleb z tytułu przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.  

O przydatności osadu do tych celów decyduje zawartość substancji organicznej i mineral-

nej, pierwiastków biogennych, czyli azotu i fosforu, a także mikroelementów i substancji 

toksycznych. Im większa jest zawartość substancji organicznej, tym osad ściekowy jest 

lepszej jakości447.  

W literaturze wskazywane są następujące sposoby wykorzystania osadów: (1)  

w rolnictwie jako nawozu, a także do przekształcenia gruntów piaszczystych w ziemie 

urodzajne; (2) jako opału (w postaci brykietów); (3) substancji tłuszczowych do produkcji 

tłuszczów technicznych oraz substancji zawartych w osadzie czynnym do produkcji gę-

stych smarów; (4) osadu czynnego do produkcji karmy dla zwierząt i ptactwa domowego, 

(5) wytwarzania mas plastycznych z osadu czynnego i wyzyskiwanie cennych produktów 

                                                           
446 M. Urbaniak, A. Drobniewska, M. Zalewski, Produkcja bioenergii i detoksykacja osadów ściekowych z 
wykorzystaniem ekohydrologii i technik fitoremediacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2013, s. 10-12. 
447 J. Bień, K. Wystalska, Osady z oczyszczalni ścieków, (w:) Techniczne i społeczne aspekty gospodarki 
odpadami, Poznań 1999, s. 408. 
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suchej destylacji osadów, (6) gazu pofermentacyjnego (z wydzielonych komór fermenta-

cyjnych) do uzyskania energii dla potrzeb bytowych osiedli oraz jako namiastki paliwa 

napędowego, a także (7) przeróbki chemicznej gazu pofermentacyjnego448.  

Zasady postępowania z osadami ściekowymi zostały uregulowane w art. 96 u.o.o. 

Ustawodawca zgodnie z przywołanym przypisem uwzględnił odzysk polegający na stoso-

waniu komunalnych osadów ściekowych: (a) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa 

wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to 

uprawy przeznaczane do produkcji pasz, (b) do uprawy roślin przeznaczonych do produk-

cji kompostu, (c) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, (d) 

do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne oraz (e) przy dostosowaniu grun-

tów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zago-

spodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu 

powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów, a odpowiedzialność za pra-

widłowe stosowanie tych osadów spoczywa na wytwórcy tych osadów.  

Ponadto warunkiem zastosowania tychże osadów jest ich ustabilizowanie oraz 

przygotowanie odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności przez pod-

danie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który ob-

niża podatność komunalnych osadów ściekowych na zagniwanie i eliminuje zagrożenie 

dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi. Zabronione jest natomiast nawadnianie komu-

nalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania. Przed zastoso-

waniem komunalnych osadów ściekowych na grunty, na których osady te mają być sto-

sowane, poddaje się je badaniom przez wytwórcę odpadów, który wyniki powinien prze-

kazać władającemu powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe mają być 

stosowane. Dotyczy to w szczególności zakresu dawek tych osadów, które mogą być sto-

sowane na poszczególnych gruntach. Następnie wytwórca powinien powiadomić woje-

wódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania tych osadów władają-

                                                           
448 J. Bień, K. Wystalska, op. cit., 409; zob. także: M. Szwejkowska, E. Zębek, Zagadnienia prawne i tech-
niczne w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi…, s. 107-122. 
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cemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni 

przed ich przekazaniem449.  

Ustawodawca ponadto nałożył na wytwórcę komunalnych osadów ściekowych na-

stępujące obowiązki: (1) poddania osadów ściekowych oraz gruntów, na których mają być 

stosowane, badaniom, których zakres ma być ustalony rozporządzeniem wykonawczym 

(art. 96 ust. 6); (2) przekazania władającemu powierzchnią ziemi, na których osady mają 

być stosowane, informacji o dawkach oraz wyników badań (art. 96 ust. 7) oraz (3) powia-

domienia WIOŚ o zamiarze przekazania osadów władającemu powierzchnią ziemi, ale 

tylko w wariancie odnoszącym się do upraw (art. 96 ust. 8 i 9 u.o.o.)450.  

Bardzo istotną kwestią w zagospodarowaniu osadów ściekowych w sposób bez-

pieczny dla środowiska i człowieka jest właściwe ich zastosowanie. W trosce o stan śro-

dowiska, zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych: (1) na obszarach par-

ków narodowych i rezerwatów przyrody; (2) na terenach ochrony pośredniej stref 

ochronnych ujęć wody; (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 szcze-

gólności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód grun-

towych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu; (7) na 

gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%; (8) na obszarach ochronnych zbiorni-

ków wód śródlądowych; (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 

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  

                                                           
449 Zob. także: B.B. Kłopotek, Komunalne osady ściekowe. „Ochrona i Środowisko” 2010, nr 4, s. 22-26; M. 

Górski, Postępowanie z osadami ściekowymi…, s. 24. 
450 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie IV z 2016, LEX. 
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i w czasie zbiorów; (13) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki oraz (14) na 

gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami (art. 96 ust. 12 u.o.o.).  

Kierując się zasadami ochrony środowiska oraz ochrony gruntów rolnych, szczegó-

łowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych zostały określone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych451. Zgodnie z § 2 niniejszego rozporządzenia komunalne osady ściekowe mogą 

być stosowane na gruntach, jeżeli są spełnione następujące warunki: (1) zawartość metali 

ciężkich w tych osadach nie przekracza ilości określonych w załączniku nr 1 do rozporzą-

dzenia; (2) w przypadku stosowania tych osadów w rolnictwie i do rekultywacji gruntów 

na cele rolne – nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella w reprezentatywnej próbce 

osadów o masie 100 g; (3) łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Tri-

churis sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy osadów przeznaczonych do badań stosowa-

nych: (a) w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne – wynosi 0, (b) do re-

kultywacji terenów – jest nie większa niż 300, (c) do dostosowania gruntów do określo-

nych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jest nie 

większa niż 300, (d) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu – jest nie 

większa niż 300, (e) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz 

– jest nie większa niż 300; (4) ilość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu o głę-

bokości 0–25 cm, na którym te osady mają być stosowane, nie przekracza wartości do-

puszczalnych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia; (5) wartość pH gle-

by na terenach użytkowanych rolniczo, na których te osady mają być stosowane, jest nie 

mniejsza niż 5,6; (6) stosowanie tych osadów nie powoduje pogorszenia jakości gleby, 

ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności szkody w środowisku 

w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 2007 r.;  

a także (7) osady te są wykorzystywane poza okresem wzrostu i rozwoju roślin, przezna-

czonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi rozumianym jako czas od siewu lub sa-

dzenia do zbioru.  

                                                           
451 Dz.U. z 2015 r., poz. 257. 
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Osady ściekowe podlegają również unieszkodliwianiu. W literaturze wymieniane 

są następujące metody: użytkowanie rolnicze (przyrodnicze) osadów w formie bezpośred-

niej; użytkowanie rolnicze (przyrodnicze) osadów w formie wysuszonej; kompostowanie 

osadów w celu ich późniejszego wykorzystania rolniczego (przyrodniczego); składowanie 

osadów w formie bezpośredniej na tzw. lagunach osadowych; składowanie wysuszonych 

osadów na składowiskach odpadów niebezpiecznych; spalanie osadów w spalarniach osa-

dów ściekowych (po uprzednim podsuszeniu); suszenie odpadów w celu późniejszego ich 

wykorzystania jako paliwa w procesie współspalania z węglem w przemyśle cementowym; 

suszenie odpadów w celu późniejszego ich wykorzystania jako paliwa w procesie współ-

spalania z węglem w elektrowniach, elektrociepłowniach i innych kotłowniach; zagazo-

wanie osadów z utylizacją termiczną wytworzonego gazu syntetycznego; piroliza osadów 

z utylizacją termiczną gazów pirolitycznych; metanizacja osadów (fermentacja beztleno-

wa) oraz mokre utlenianie osadów w postaci bezpośredniej. Rolnicze bądź przyrodnicze 

wykorzystanie osadów jest w dużej mierze ograniczone ze względu na wysokie zawartości 

metali ciężkich. Spalanie osadów jest końcowym etapem pozbywania się ich, przy tym  

z sanitarnego punktu widzenia najbardziej właściwym, bowiem w tym procesie zostają 

zniszczone wszystkie bakterie chorobotwórcze452. Osady ściekowe ze względu na dużą 

zawartość materii organicznej i pierwiastków biogennych mogą być również poddawane 

kompostowaniu, które było przedmiotem już wcześniejszej analizy (patrz rozdział 5.2. 

Odzysk odpadów). Alternatywną metodą odzysku odpadów w procesie kompostowania 

jest produkcja biopaliw. Osady ściekowe wcześniej były wywożone także na składowiska 

odpadów. Obecnie jest to ograniczone ze względu na wymagania dotyczące ograniczenia 

masy odpadów organicznych kierowanych na składowiska odpadów.  

6.6. Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku    ty-

tanu oraz z przetwarzania tych odpadów 

Kolejną grupą odpadów niebezpiecznych są odpady zawierające dwutlenek tytanu. 

Postępowanie z odpadami pochodzącymi z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz  

                                                           
452 R. Zarzycki, G. Wielgosiński, Problemy zagospodarowania osadów ściekowych, (w:) Gospodarka komu-
nalna w miastach, R. Zarzycki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 223-225. 
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z przetwarzania tych odpadów zostało uregulowane w art. 97-100 u.o.o. Zgodnie  

z cytowanymi przepisami zakazane jest unieszkodliwianie tych odpadów, polegające na 

odprowadzaniu do morza, w tym lokowania na dnie morza.  

Ze względu na wysoką toksyczność takich odpadów nałożono dodatkowe wyma-

gania w odniesieniu do ich posiadacza, który ubiegając się o zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów polegające na unieszkodliwianiu tych odpadów przez ich składowanie, jest obo-

wiązany do podania we wniosku informacji dotyczących: (a) właściwości fizycznych łącz-

nie z określeniem postaci (stała, szlam, płynna lub gazowa) oraz właściwości chemicz-

nych, biochemicznych i biologicznych odpadów; (b) toksyczności, trwałości fizycznej, 

chemicznej i biologicznej odpadów; (c) akumulowania i biotransformacji składników od-

padów w organizmach żywych lub osadach; (d) podatności odpadów na zmiany fizyczne, 

chemiczne i biochemiczne oraz wzajemnego oddziaływania w danym środowisku z inny-

mi substancjami organicznymi i nieorganicznymi; (e) położenia geograficznego składowi-

ska odpadów wraz z charakterystyką przyległych obszarów; (f) sposobu opakowania oraz 

stosowanych sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się odpadów oraz (g) środków 

ostrożności podjętych w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska (art. 98 ust. 1 

u.o.o.).  

Posiadacz takich odpadów jest również zobowiązany do prowadzenia monitoringu 

składowisk oraz miejsc magazynowania tych odpadów, przy czym marszałek wojewódz-

twa, biorąc pod uwagę stan środowiska oraz zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia 

ludzi, może w drodze decyzji, zobowiązać posiadacza odpadów do prowadzenia dodatko-

wych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz zwiększyć częstotliwość prowa-

dzenia wszystkich badań (art. 98 ust. 2 u.o.o.). Na posiadacza odpadów zostały również 

nałożone obowiązki dotyczące sprawozdawczości o wytwarzanych odpadach i o gospoda-

rowaniu odpadami, gdzie powinien zamieścić informacje o ilości siarczanów lub chlorków 

w odpadach przypadających na Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu, która nie może 

przekraczać 5,0 Mg siarczanów (art. 99 u.o.o.).  

Z uwagi na właściwości takich odpadów oraz ich oddziaływanie na środowisko  

w trakcie ich długotrwałego składowania, określono rodzaje odpadów, które nie mogą być 
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unieszkodliwiane tą metodą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 

2015 r.453. Zgodnie z § 1 cytowanego rozporządzenia unieszkodliwiane przez składowanie 

nie mogą być następujące odpady powstające w procesie siarczanowym wytwarzania dwu-

tlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów: (1) szlamy w postaci nierozłożonej ru-

dy z wyłączeniem przetworzonego odpadu; (2) odpady mocnych kwasów w postaci ma-

cierzystych cieczy powstających w fazie filtracji po hydrolizie roztworu siarczanu tytany-

lu lub połączonych macierzystych cieczy i odpadów, jeżeli cieczom tym towarzyszą odpa-

dy słabych kwasów zawierające więcej niż 0,5% wolnego kwasu siarkowego i różne meta-

le ciężkie; (3) odpady z przetwarzania odpadów poprodukcyjnych zawierające różne meta-

le ciężkie i powstające podczas przetwarzania odpadów mocnych kwasów metodą zatęża-

nia, w postaci odfiltrowanych soli, szlamów i odpadów ciekłych, z wyłączeniem zneutra-

lizowanych i odfiltrowanych lub zdekantowanych (oddzielonych) odpadów zawierają-

cych śladowe ilości metali ciężkich; (4) odpady słabych kwasów w postaci wód popłucz-

nych, wód chłodzących, kondensatów i innych szlamów i odpadów ciekłych, innych niż 

wymienione w pkt 1–3, zawierające 0,5% lub mniej kwasu siarkowego; (5) odpady zneu-

tralizowane w postaci cieczy o wartości pH powyżej 5,5, zawierające śladowe ilości metali 

ciężkich, powstające bezpośrednio przy filtracji lub dekantacji z odpadów mocnych lub 

słabych kwasów po ich przetworzeniu w celu zredukowania ich kwasowości i zawartości 

metali ciężkich oraz (6) odpady pyliste w postaci każdego rodzaju pyłu powstającego  

w procesie produkcji, w szczególności rudy i pigmentu, z wyłączeniem przetworzonego 

odpadu.  

Ustawodawca dodatkowo uregulował kwestie unieszkodliwiania takich odpadów  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie składowisk 

oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku 

tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów454. Cytowane rozporządzenie określa zakres, 

obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu odpadów pochodzących z procesów wytwa-

rzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, me-

                                                           
453 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z pro-

cesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszko-

dliwiane przez ich składowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 125). 
454 Dz. U. z 2015 r., poz. 74. 
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tody referencyjne badań i warunki prowadzenia monitoringu składowisk tych odpadów 

oraz miejsc ich magazynowania. 

6.7. Odpady z wypadków 

Następną analizowaną grupą odpadów mogących stanowić zagrożenie dla środowi-

ska i człowieka są odpady z wypadków. W definicji odpadów z wypadków, jak już 

uprzednio wspomniano, ustawodawca w trosce o stan środowiska wprowadził dwa wyłą-

czenia: (1) odpady powstałe w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysło-

wej oraz (2) odpady powstałe w wyniku szkody w środowisku. W odniesieniu do pierw-

szej sytuacji, poważna awaria przemysłowa została zdefiniowana w art. 3 pkt 23 poś jako 

zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu prze-

mysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebez-

piecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast 

zgodnie z art. 3 pkt 24 poś poważna awaria przemysłowa oznacza poważną awarię w za-

kładzie; przy czym zakład jest rozumiany jako jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, 

do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim 

urządzeniami (art. 3 pkt 48 poś).  

Druga sytuacja jest związana z powstaniem szkody w środowisku, która w rozu-

mieniu art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środo-

wisku i ich naprawie455 jest określana jako negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji 

elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu początkowego, która została 

spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot 

korzystający ze środowiska: (a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach 

przyrodniczych, mającą znaczący negatywny wpływ na utrzymanie właściwego stanu 

ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych; (b) w wodach, mającą znaczący ne-

gatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód oraz (c) w powierzch-

ni ziemi, tzn. zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie 

                                                           
455 T.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm. 
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mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wyłączenie tych dwóch kategorii moty-

wowane jest tym, że zarówno awarie, jak i szkody w środowisku są uregulowane odręb-

nymi aktami prawnymi456.  

Zasady postępowania z odpadami z wypadków zostały uregulowane w art. 101 

u.o.o. Zgodnie z przywołanym przepisem w przypadku, gdy 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. W przypadku zaś odpa-

dów z wypadków powodujących zanieczyszczenie morza za sprawcę wypadku uważa się 

armatora statku, który spowodował powstanie odpadu, o ile statek jest znany. Taką decy-

zję w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych wydaje regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, a odpadów z wypadków powodujących zanieczyszczenie 

morza - dyrektor urzędu morskiego właściwy ze względu na miejsce powstania odpadów, 

pod rygorem natychmiastowej wykonalności.  

Należy tutaj zaznaczyć, iż organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji jest 

zobligowany do dokonania gospodarowania odpadami z wypadków w dwóch przypad-

kach. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego 

dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała 

się bezskuteczna, a drugi - konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpa-

dów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieod-

wracalnych szkód w środowisku. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy wy-

padku 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 WFOŚiGW 

(art. 101 u.o.o.). 

                                                           
456 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie IV z 2016, LEX. 
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6.8. Odpady metali 

Przyczyną wprowadzenia dość szczegółowej i rygorystycznej reglamentacji zbiera-

nia odpadów metali były nagminne przypadki kierowania do punktów zbierania takich 

odpadów metalowych, części różnych urządzeń pochodzących z kradzieży lub innych 

przestępstw bądź wykroczeń, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, elektroe-

nergetycznych, kolejowych i wodno-kanalizacyjnych. Aby zapewnić możliwość ujawnie-

nia sprawców takich przestępstw lub wykroczeń, ustawodawca obciążył prowadzącego 

punkt zbierania odpadów metali określonymi obowiązkami, które wskazał w art. 102 

u.o.o.  

Prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany: (1) wypełnić  

w dwóch egzemplarzach formularz przyjęcia odpadów metali od osoby fizycznej niebędą-

cej przedsiębiorcą, (2) stwierdzić tożsamość osoby przekazującej mu odpady metali, (3) 

odmówić przyjęcia odpadów metali od osoby, która odmówiła okazania dokumentu po-

twierdzającego tożsamość, (4) przechowywać przez 5 lat formularze oraz (5) przedstawiać 

przechowywane formularze na żądanie osób przeprowadzających kontrolę (np. osób dzia-

łających z ramienia marszałka województwa lub WIOŚ), Policji, straży miejskiej i służb 

ochrony kolei457. 

 Posiadacz jest zatem zobowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fi-

zycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów 

metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyj-

mującego odpady. Przedmiotowy formularz powinien zawierać dane dotyczące rodzaju 

odpadów; rodzaju produktu, z którego powstał odpad, źródło pochodzenia; a także imię  

i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady. Posiadacz odpadów prowadzący 

punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany odmówić przyjęcia odpadów metali  

w przypadku, gdy osoba przekazująca te odpady odmawia okazania dokumentu tożsamo-

ści. Posiadacz odpadów jest obowiązany ponadto do przechowywania wypełnionych for-

mularzy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzo-

                                                           
457 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie IV z 2016, LEX. 
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no, a także jest obowiązany przedstawić przechowywane formularze na żądanie organów 

przeprowadzających kontrolę, Policji, straży miejskiej i służb ochrony kolei. Przepisy te 

nie dotyczą metalowych odpadów opakowaniowych po produktach żywnościowych (art. 

102 u.o.o.).  

Wzór formularza został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 

grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali458, którego po-

wstanie zaistniało z potrzeby ujednolicenia tego dokumentu, zapewnienia właściwej kon-

troli obrotu odpadami metali oraz zapobiegania kradzieży i dewastacji w szczególności 

urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, kolejowych i wodno-

kanalizacyjnych. 

6.9. Odpady opakowaniowe 

Odpady opakowaniowe obecnie stanowią istotny udział w masie wytwarzanych 

odpadów, które możemy rozróżnić na opakowania handlowe, przejściowe oraz transpor-

towe. Z jednej strony należy ograniczać ilości odpadów opakowaniowych, a z drugiej na-

leży pamiętać o funkcji opakowania, a szczególnie funkcji ochronnej. Funkcja ochronna 

opakowań bowiem ma na celu nie tylko zabezpieczenie produktów, ale również ochronę 

ich użytkowników oraz środowiska, szczególnie w przypadku, gdy zawartość opakowań 

stanowią materiały niebezpieczne, substancje żrące, trujące, wybuchowe lub łatwopal-

ne459. 

Ograniczenie ilości takich odpadów może być realizowana poprzez: (a) ogranicze-

nie liczby opakowań przez przedłużenie okresów użytkowania wyrobów bądź produkcję 

koncentratów produktów, (b) ograniczenie liczby opakowań przez zmniejszenie liczby 

etapów pakowania, (c) preferowanie opakowań wielokrotnego użytku zamiast jednorazo-

wych, (d) poddawanie recyklingowi opakowań nienadających się do ponownego użytku  

i produkowanie nowych z tzw. recyklatów, (e) kompostowanie odpadów z opakowań bio-

degradowalnych, (f) spalanie nieużytecznych opakowań z odzyskaniem energii cieplnej 

                                                           
458 Dz.U. z 2013 r., poz. 1607.  
459 M. Górski, K. Rynkiewicz, Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Komentarz, 2009 LEX 

nr 7919. 
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oraz (g) umieszczanie na wysypiskach jedynie odpadów nieużytecznych i nierozkładal-

nych, przeznaczonych do całkowitej likwidacji, przy równoczesnym zagospodarowywa-

niu wysypisk460.  

W celu spełnienia powyższych wymagań zastosowanie ma model prawny systemu 

gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który jest oparty na założeniach 

koncepcji „gospodarki funkcjonującej w cyklu zamkniętym”. System ten obejmuje mini-

malizację nakładów (oszczędność energii i surowców), zwiększenie intensywności prze-

pływów materiałowych ze względu na ich funkcje użytkowe, zapewnienie optymalnego 

okresu użytkowania wyrobów, wielokrotne wykorzystanie wyrobów i ich wzajemną za-

mienność, a także zapobieganie emisjom i powstawaniu odpadów. Zatem podstawowym 

celem regulacji prawnych dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowa-

niowymi jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych jako konsekwencja ograni-

czenia nakładów na opakowania, ponownego ich wykorzystania wraz z recyklingiem ma-

teriałowym opakowań461.  

Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami opakowanio-

wymi jest ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-

niowymi (u.g.o.o.o.)462, w której ze względu na konieczność transpozycji przepisów Dy-

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

opakowań i odpadów opakowaniowych463 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i Rady nr 2009/128/WE z 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego 

działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów464 wprowadzono wiele zmian 

w tym zakresie. Głównym zatem celem uchwalenia ustawy o gospodarce opakowaniami  

i odpadami opakowaniowymi z 2013 r. była konieczność „uszczelnienia” systemu zago-

spodarowania odpadów opakowaniowych, ponieważ poprzedni system zagospodarowania 

                                                           
460 A. Korzeniowski, Usprawnienie gospodarki opakowaniami a ochrona środowiska, (w:) Gospodarka opa-
kowaniami jako element ochrony środowiska naturalnego, A. Korzeniowski, M. Walenciak (red.), Poznań 

1995, s. 6–7. 
461 B. Poskrobko, W. Piontek, E. Sidorczuk-Pietraszko, Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi w 
Polsce w latach 2002–2005, (w:) Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007, s. 91-93; 

B. Draniewicz, Nowa ustawa o opakowaniach – projekt. Cz. I. „Recykling” 2011, nr 9, s. 14-21.  
462 T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r., poz. 2056. 
463 Dz.Urz. L 365 z 31.12.1994., str. 10 ze zm. 
464 Dz.Urz. L 309 z 24.11.2009 ze zm. 
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tych odpadów był nieskuteczny i nie gwarantował faktycznego osiągnięcia wymaganych 

prawem UE poziomów odzysku i recyklingu465.  

Przedmiotem regulacji analizowanej ustawy są opakowania i odpady opakowanio-

we. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.g.o.o.o. opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, 

wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, 

przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetwo-

rzonych. Opakowaniem jest natomiast: (1) wyrób spełniający funkcje opakowania bez 

uszczerbku dla innych funkcji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, 

którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, 

stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania, utrzymy-

wania lub zabezpieczania produktu w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania; (2) wy-

rób spełniający funkcje opakowania - wytworzony i przeznaczony do wypełniania  

w punkcie sprzedaży lub jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony 

lub przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży; (3) część składowa opakowania 

oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające funkcje opakowania  

z tym, że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produk-

tu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część pro-

duktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.  

Natomiast odpady opakowaniowe zostały zdefiniowane w art. 8 pkt 8 u.g.o.o.o. ja-

ko opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów u.o.o.,  

z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań. Analizowana ustawa 

reguluje obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do wszystkich opakowań, które są 

wprowadzane do obrotu, bez względu na rodzaj materiału, z którego zostały wytworzone,  

a także odpadów z nich powstałych466.  

Ze względu na wymagania prawa ochrony środowiska szczególne znaczenie ma fa-

za projektowania opakowań, w której należy uwzględnić następujące elementy: (a) dobór 

odpowiednich materiałów (w miarę możliwości należy stosować materiały pochodzenia 

                                                           
465 Zob. więcej: P. Wójcik, Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych. W 
opakowaniach idzie nowe. „Ochrona i Środowisko” 2009, nr 5, s. 40-49. 
466 J. Jerzmański, Kaucje i opłaty depozytowe. „Przegląd Komunalny” 2012, nr 7, s. 25-26. 
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naturalnego i rezygnować z materiałów uciążliwych dla środowiska; (b) projektowanie 

opakowań wykonanych z materiałów jednorodnych ze względu na ich przydatność do 

recyklingu oraz minimalizacja kosztów ich zbiórki, sortowania i przerobu; (c) łatwe roz-

dzielanie elementów konstrukcyjnych opakowań i materiałów opakowaniowych w proce-

sach przygotowawczych do recyklingu; (d) możliwość ponownego wykorzystania opako-

wań lub poszczególnych ich elementów konstrukcyjnych; (e) konstruowanie opakowań  

o zmniejszonej masie; (f) oznaczanie opakowań znakami recyklingowymi, które ułatwiają 

rozłączne ich zbieranie oraz (g) oznaczania graficznego materiałów opakowaniowych dla 

ułatwienia ich rozsortowywania467.  

W u.g.o.o.o. wyróżniono takie kategorie opakowań jak: (1) jednostkowe – służące 

do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu; (2) zbiorcze – zawierające 

wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one 

przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży, i które 

można zdjąć z produktu bez naruszania cech produktu; (3) transportowe – służące do 

transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiega-

nia uszkodzeniom produktów, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, ko-

lejowego, wodnego lub lotniczego. Przepisy u.g.o.o.o. określają: wymagania, jakim po-

winny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu; zasady działania organizacji od-

zysku opakowań; zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi; 

zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej – w celu zmniejszenia ilości i szkodliwo-

ści dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opako-

waniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowanio-

wych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwa-

rzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych 

technologii (art. 1).  

Ustawodawca w u.g.o.o.o. określił także prawa i obowiązki przedsiębiorców, tj.: (a) 

będących organizacjami odzysku opakowań; (b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej 

dostawy odpadów opakowaniowych oraz produktów w opakowaniach; (c) dystrybuują-

                                                           
467 A. Korzeniowski, Usprawnienie gospodarki opakowaniami…, s. 9-10. 
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cych produkty w opakowaniach; (d) eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania 

oraz produkty w opakowaniach; (e) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces 

odzysku odpadów opakowaniowych; (f) wprowadzających opakowania oraz (g) wprowa-

dzających produkty w opakowaniach468.  

Przedsiębiorca, który organizuje odzysk opakowań, dokonuje wewnątrzwspólno-

towej dostawy produktów w opakowaniach, eksportuje opakowania lub produkty w opa-

kowaniach, wprowadza opakowania lub produkty w opakowaniach podlega obowiązko-

wemu wpisowi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opako-

waniach i gospodarujących odpadami, co było przedmiotem wcześniejszej analizy (patrz 

rozdział 4.6. Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami). Natomiast przed-

siębiorca, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, 

eksportuje odpady opakowaniowe bądź prowadzi recykling lub inny niż recykling proces 

odzysku odpadów opakowaniowych, podlega wpisowi do rejestru na wniosek, jeżeli za-

mierza wystawiać odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR469.  

Ogólne obowiązki przedsiębiorców związane z gospodarką opakowaniami zostały 

określone w rozdziale 3 u.g.o.o.o. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 tejże ustawy wprowa-

dzający opakowania jest obowiązany ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na śro-

dowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów 

opakowaniowych w taki sposób, aby opakowania nie zawierały szkodliwych substancji  

w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi oraz 

maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego  

w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/ kg, z wyłączeniem opakowań określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4 u.g.o.o.o.  

                                                           
468 Zob. więcej: M. Górski, Postępowanie z odpadami opakowaniowymi. Projektowane zmiany przepisów. 

„Przegląd Komunalny” 2011, nr 5, s. 25-26. 
469 DPO - dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, w tym 

określający masę tych odpadów i sposób ich odzysku. DPR - dokument potwierdzający recykling odpadów 

opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich recyklingu. EDPO - dokument po-

twierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpa-

dów opakowaniowych w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku, w tym określający 

masę tych odpadów. EDPR - dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych 

albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, w tym 

określający masę tych odpadów. 
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Ponadto wprowadzający opakowania jest także obowiązany ograniczać ilość i nega-

tywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań 

oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i masa opa-

kowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji 

opakowania oraz zapewnienia poziomu bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod uwagę 

oczekiwania użytkownika. Jak wynika z art. 11 ust. 3 u.g.o.o.o., wprowadzający opakowa-

nia jest obowiązany wprowadzać do obrotu opakowania projektowane i wykonane w spo-

sób umożliwiający ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo przynajmniej ich 

recykling, jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo inną niż recykling formę 

ich odzysku, jeżeli nie jest możliwy ich recykling. Według art. 12 ust. 1 u.g.o.o.o. odpady 

z opakowań wielokrotnego użytku poddaje się odzyskowi w warunkach pozwalających na 

spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Największy udział ilościowy wśród 

zużytych materiałów opakowaniowych ma papier (tektura, kartony), szkło, drewno oraz 

tworzywa sztuczne. Przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produk-

tów w opakowaniach oraz wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany 

stosować opakowania spełniające wymagania wynikające z treści art. 11 u.g.o.o.o.  

Zasady ogólne dotyczące ich oznakowania reguluje natomiast art. 15 u.g.o.o.o., 

według którego przedsiębiorca, wprowadzający produkty w opakowaniach, wytwarzający 

opakowania, importujący opakowania oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia 

opakowań może umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na rodzaj mate-

riałów, z których opakowania zostały wykonane oraz możliwość wielokrotnego użycia 

opakowania w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, a także przydatność opako-

wania do recyklingu - opakowań przydatnych do recyklingu. Oznakowanie powinno być 

umieszczone na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a jeżeli rozmiary opako-

wania na to nie pozwalają – na dołączonej do opakowania ulotce informacyjnej w sposób, 

który nie stanowi przeszkody dla recyklingu odpadów opakowaniowych. Ponadto ozna-

kowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe, również po otwarciu opa-

kowania (art. 15 ust. 3 u.g.o.o.o.).  
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Według art. 16 ust. 1 u.g.o.o.o. przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż 

recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksportujący odpady opakowanio-

we oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych jest ob-

owiązany spełniać uprzednio już omówione wymagania określone dla prowadzonej dzia-

łalności w u.o.o. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać 

odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju, jak odpady 

opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których 

wprowadził produkty (art. 17 ust. 1 u.g.o.o.o.). Przy czym wprowadzający produkty  

w opakowaniach może wykonać swój obowiązek samodzielnie albo za pośrednictwem 

organizacji odzysku.  

Należy jednak nadmienić, iż zgodnie z orzecznictwem zawarta w art. 20 ust. 2 

u.g.o.o.o. definicja terminu "poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  

w danym roku kalendarzowym" wyraźnie uzależnia jej określenie od masy wprowadzo-

nych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie bowiem z cyto-

wanym przepisem wskazano, że poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 

w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażoną w procentach wartość ilorazu masy 

odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym 

roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzo-

wym. Zatem poziom recyklingu odpadów, np. za 2014 r. powinien stanowić wyrażoną  

w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi 

w 2014 r. oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w roku 2013470. 

Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana spełniać warunki ustawowe okre-

ślone w art. 27 u.g.o.o.o, obejmujące: (1) wykonywanie działalności gospodarczej  

w formie spółki akcyjnej; (2) wykonywanie wyłącznie działalność gospodarczej związanej  

z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzy-

skiem, w tym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii eduka-

cyjnych; (3) umieszczenie w swej nazwie oznaczenia „organizacja odzysku opakowań” 

oraz (4) posiadanie wymaganego przepisami ustawy kapitału zakładowego.  

                                                           
470 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt II 

SA/Gd 464/17, Legalis nr 1688764. 
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Wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać obowiązek odzysku, 

w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, samodzielnie, jeżeli poddaje odzyskowi,  

w tym recyklingowi wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub od-

pady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju  

i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego 

do obrotu produktów w opakowaniach. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu obli-

czane są w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju 

w poprzednim roku kalendarzowym. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który 

rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym powinien obliczać poziomy odzy-

sku i recyklingu, w stosunku do opakowań wprowadzonych do obrotu na terytorium kra-

ju w tym roku kalendarzowym. Organizacja odzysku opakowań może przejąć obowiązek 

wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie zawartej z nim w formie pi-

semnej pod rygorem nieważności umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego 

lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obro-

tu w danym roku kalendarzowym (art. 27 u.g.o.o.o.).  

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać organizacji 

odzysku opakowań wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego przez nią od niego 

obowiązku, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w da-

nym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach. W przypadku nieprzekazania 

organizacji odzysku opakowań danych, wprowadzający produkty w opakowaniach jest 

obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów  

w opakowaniach, jakie wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym bez poin-

formowania organizacji odzysku opakowań. Zgodnie z art. 17 ust. 7 u.g.o.o.o. wprowadza-

jący produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań mogą zlecić wykona-

nie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi 

posiadaczowi odpadów. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest z ko-

lei obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, 

odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający środki 

niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system 
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zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środ-

kach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin (art. 18 ust. 1 u.g.o.o.o.).  

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 1 u.g.o.o.o. wprowadzający produkty w opakowa-

niach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek prowadze-

nia publicznych kampanii edukacyjnych może być według wyboru wprowadzającego 

produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji 

odzysku opakowań. Obowiązki te są konsekwencją działania zasady przezorności w go-

spodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi471.  

6.10. Odpady pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji 

Ważną grupą odpadów zawierających elementy niebezpieczne i wymagające 

szczególnego postępowania są odpady pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Pojazdy wycofane z eksploatacji zgodnie z ustawą o odpadach z 2012 r. zostały wyłączone  

z definicji odpadów komunalnych, które były przedmiotem wcześniejszej analizy (patrz 

rozdział 4.4. Definicja i klasyfikacja odpadów). Nie mniej jednak wraki pojazdów samo-

chodowych są odpadem o bardzo zróżnicowanym składzie i znaczna część elementów 

może podlegać recyklingowi. W prawodawstwie polskim kwestie te zostały uregulowane 

w ustawie z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(u.r.p.w.e.)472. Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje pojazdy wyprodukowane na teryto-

rium kraju; pojazdy wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrz-

wspólnotowego nabycia oraz odpady powstałe z pojazdów. Pojazdy, które nie spełniają 

wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska lub zdrowia lub życia ludzi, 

są zaliczane do pojazdów wycofanych z eksploatacji473. Ustawa zatem określa zasady 

prawne postępowania z tzw. wrakami samochodowymi z wyłączeniem pojazdów zabyt-

                                                           
471 P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 371-381; zob. także: T. Styś, R. Foks, 

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030, Instytut Sobieskiego, War-

szawa 2014. 
472 T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 803, 1948, wcześniej postępowanie z wrakami pojazdów samochodowych regu-

lowała ustawa o odpadach z 2001 r. oraz ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1260, 1926 ze zm.).  
473 Zob. więcej: B.B. Kłopotek, Pojazdy wycofane z eksploatacji – Nowe rozporządzenia cz. II. „Ochrona i 

Środowisko” 2011, nr 5; B. Draniewicz, Uszkodzony pojazd a odpad. „Recykling” 2013, nr 1. 
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kowych. Podstawowym elementem systemu recyklingu pojazdów wycofywanych z eks-

ploatacji są stacje demontażu.  

Wymagania w tym zakresie zostały transponowane z Dyrektywy nr 2000/53/WE  

z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji474, której celem jest 

zapobieganie powstawaniu odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji w postaci 

kompleksowych działań związanych z postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksplo-

atacji475. Przepisy krajowe i unijne dotyczące recyklingu pojazdów wycofanych z eksploat-

acji realizują przede wszystkim założenia wynikające z zasad: zapobiegania powstawaniu 

odpadów, przezorności, „zanieczyszczający płaci” oraz rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Zgodnie z art. 3 pkt 6 u.r.p.w.e. pojazd wycofany z eksploatacji, jak już 

uprzednio wspomniano, jest pojazdem stanowiącym odpad w rozumieniu przepisów  

o odpadach.  

Ustawodawca w celu ograniczenia powstawania tego rodzaju odpadów w art. 6 ust. 

1 u.r.p.w.e. nałożył na producenta wiele obowiązków. Zgodnie bowiem z cytowanym 

przepisem przedsiębiorca będący producentem pojazdów jest obowiązany do: (1) ograni-

czania stosowania substancji niebezpiecznych w pojazdach w celu zapobiegania emisji 

tych substancji do środowiska i ułatwienia recyklingu pojazdów wycofanych z eksploata-

cji; (2) uwzględniania wymogów demontażu i ponownego użycia przedmiotów wyposaże-

nia i części pojazdów oraz odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 

(3) stosowania materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji pojazdów. Zatem  

w celu zapobiegania powstawaniu tego rodzaju odpadów powinny być podejmowane dzia-

łania zachęcające w szczególności: (a) producentów pojazdów, współpracujących z produ-

centami materiałów i wyposażenia, do ograniczenia użycia w pojazdach niebezpiecznych 

substancji oraz do zredukowania ich stosowania w takim zakresie, jak to jest możliwe, 

poczynając od fazy koncepcyjnej, aby zapobiec w szczególności ich przedostawaniu się do 

środowiska, ułatwić recykling oraz uniknąć konieczność unieszkodliwiania niebezpiecz-

nych odpadów; (b) do projektowania i produkowania nowych pojazdów w taki sposób, 

                                                           
474 Dz.Urz. L 269 z 21.10.2000, str. 34. 
475 Zob. więcej: J. Osiński, P. Żach, Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów, Wydawnictwo Komuni-

kacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2006, s. 15-20. 
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aby w pełni uwzględnić oraz ułatwić demontaż, ponowne użycie oraz odzyskiwanie,  

w szczególności recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich części i materia-

łów; (c) producentów pojazdów, współpracujących z producentami materiałów i wyposa-

żenia, do włączenia większej ilości materiałów uzyskanych z recyklingu do pojazdów  

i innych produktów w celu stworzenia rynku materiałów uzyskanych z recyklingu.  

Realizacja tych celów ma odzwierciedlenie we wprowadzeniu zasady rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta w Dyrektywie nr 2000/53/WE, według której państwa 

członkowskie są zobowiązane do tworzenia niezbędnych środków w celu zapewnienia, że 

podmioty gospodarcze stworzą systemy zbierania wszystkich pojazdów wycofanych  

z eksploatacji oraz, w stopniu technicznie możliwym, części zużytych usuniętych w trak-

cie naprawy samochodów osobowych oraz powstałe punkty zbierania będą w wystarcza-

jącym stopniu dostępne na ich terytorium.  

Wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji powinny być przekazywane uprawnio-

nym zakładom przetwarzania. W tym celu został stworzony system, w którym przedsta-

wienie świadectwa złomowania jest warunkiem wyrejestrowania pojazdu wycofanego  

z eksploatacji. Producenci powinni także pokrywać wszystkie lub znaczną część kosztów 

związanych z wykonaniem tych obowiązków. Zgodnie z art. 5 u.r.p.w.e. zbieranie pojaz-

dów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący 

punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. Demontaż po-

jazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demonta-

żu.  

Zgodnie z art. 3 pkt 10 u.r.p.w.e. stacją demontażu jest zakład prowadzący prze-

twarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności: (a) usunięcie z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów; (b) 

wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części 

nadających się do ponownego użycia oraz (c) wymontowanie z pojazdów wycofanych  

z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu. Prowadzący stację 

demontażu powinien zapewniać w pierwszej kolejności bezpieczne dla środowiska  
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i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich 

odpadów (art. 21 ust. 1 u.r.p.w.e.).  

Prowadzący stację demontażu jest obowiązany także do przekazania zużytych ba-

terii samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów samochodowych 

kwasowo-ołowiowych prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zuży-

tych akumulatorów, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1  

i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7 ustawy o bateriach i akumulatorach  

z 2009 r. Na podstawie art. 23 ust. 1 u.r.p.w.e. prowadzący stację demontażu jest obowią-

zany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identy-

fikacyjne pojazdu. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, przyjmując pojazd wyco-

fany z eksploatacji, który jest kompletny, jest obowiązany do unieważnienia dowodu reje-

stracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych, a także wyda-

nia zaświadczenia o demontażu pojazdu. Przy czym przetwarzanie obejmuje czynności 

podejmowane po przekazaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu  

w celu demontażu, odzysku lub przygotowania do unieszkodliwiania (art. 3 pkt 8 

u.r.p.w.e.). Zgodnie z art. 28 ust. 1 u.r.p.w.e., przedsiębiorca prowadzący stację demontażu 

jest obowiązany osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyję-

tych do jego stacji demontażu rocznie476. 

W trosce o stan środowiska ustawodawca nałożył także wiele obowiązków na 

wprowadzającego pojazd, którym zgodnie z art. 3 pkt 14 u.r.p.w.e. jest przedsiębiorca bę-

dący producentem pojazdu lub prowadzący działalność gospodarczą w zakresie we-

wnątrzwspólnotowego nabycia lub importu. Jednym z pierwszych jego obowiązków jest 

opracowanie informacji dotyczącej sposobu demontażu nowego typu pojazdu w ciągu 6 

miesięcy od wprowadzenia go na terytorium kraju. Informacja taka powinna zawierać  

w szczególności określenie rodzajów przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które 

mogą być przeznaczone do ponownego użycia; a także wskazanie umiejscowienia elemen-

tów i substancji niebezpiecznych użytych w pojeździe – w zakresie potrzebnym przedsię-

                                                           
476 Zob. więcej: A. Wojcieszak, Struktura i wielkość stacji demontażu. „Recykling” 2013, nr 3, s. 29-32. 
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biorcy prowadzącemu stację demontażu do spełnienia przez niego obowiązków wynikają-

cych z przepisów ustawy (art. 9 ust. 1 u.r.pw.e.).  

W celu zapewnienia, aby pozbywanie się pojazdów wycofanych z eksploatacji nie 

stanowiło zagrożenia dla środowiska naturalnego, stworzono odpowiedni system ich zbie-

rania. Zatem jednym z ważnych obowiązków wprowadzającego pojazd jest zapewnienie 

takiej sieci zbierania pojazdów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.r.pw.e., wprowadzający pojazd 

jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju w taki 

sposób, aby umożliwić właścicielowi oddanie pojazdu wycofanego z eksploatacji do punku 

zbierania pojazdów lub stacji demontażu, położonych w odległości nie większej niż 50 km 

w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu. Wprowadzający 

pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojaz-

dów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu477. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 u.r.p.w.e. przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów 

jest obowiązany zapewnić także bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie po-

jazdów wycofanych z eksploatacji.  

Bardzo ważnym elementem jest zabezpieczenie nie tylko samego punktu zbierania, 

ale też terenu składowania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Powierzchnia przezna-

czona do magazynowania przyjmowanych pojazdów do punktu zbierania pojazdów po-

winna posiadać system odprowadzania ścieków przemysłowych i ścieki te muszą być kie-

rowane do separatora substancji ropopochodnych, przy czym separator substancji ropopo-

chodnych może znajdować się poza terenem punktu zbierania pojazdów. Istotne jest aby 

system odprowadzania ścieków przemysłowych istniejący na terenie punktu zbierania 

pojazdów umożliwiał odprowadzanie ścieków przemysłowych do separatora substancji 

ropopochodnych. Odrębną kwestią jest natomiast to, gdzie znajduje się taki separator. 

Punkt zbierania pojazdów powinien bowiem spełniać wymagania określone w § 3 Rozpo-

rządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań 

dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji478. Powierzchnia przeznaczo-

na do magazynowania przyjmowanych pojazdów do punktu zbierania pojazdów powinna 

                                                           
477 B. Draniewicz, Wstrzymanie wykonania opłaty lub kary. „Recykling” 2011, nr 2, s. 17. 
478 Dz.U. Nr 214, poz. 1806 ze zm. 
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być utwardzona, szczelna nie mniejsza niż 200 m2 oraz wyposażona w system odprowa-

dzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych (§ 

3). W punkcie zbierania pojazdów wyznacza się pomieszczenia do przyjmowania i obsługi 

osób przekazujących pojazdy (§ 4).  

Zgodnie § 5 rozporządzenia z 2005 r. punkt zbierania pojazdów wyposaża się także 

w wagę lub urządzenie z wbudowaną wagą, szafę metalową służącą do przechowywania 

dokumentów przyjętych pojazdów, odpowiednią do jego powierzchni ilość sorbentów 

zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów eks-

ploatacyjnych z magazynowanych pojazdów. Zatem zgodnie z cytowanymi przepisami 

konieczne jest odprowadzanie ścieków przemysłowych z powierzchni przeznaczonej do 

magazynowania pojazdów do separatora substancji ropopochodnych, a więc istotne jest 

istnienie systemu odprowadzania ścieków przemysłowych, a nie miejsce lokalizacji sepa-

ratora substancji ropopochodnych. Niedopuszczalne jest bowiem gromadzenie ścieków  

w zbiorniku bezodpływowym, przewożonym następnie do separatora poza miejscem 

prowadzenia działalności, będącym miejscem wytworzenia ścieków. Przepisy § 3 i § 5 

powyższego rozporządzenia nie dają zatem podstaw do przyjęcia, że na terenie punktu 

zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji musi znajdować się separator substancji 

ropopochodnych479. 

Przedsiębiorca ponadto jest obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego  

z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu. Prowadzący punkt zbierania 

pojazdów może wydawać zaświadczenia o demontażu pojazdu oraz zaświadczenia  

o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wyłącznie w imieniu przedsiębiorcy prowadzącego 

stację demontażu, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: (1) zawarł umowę  

z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu, jeżeli nie jest to ten sam przedsiębiorca 

oraz (2) przekazuje przyjęte pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu. Następ-

nie na podstawie art. 35 ust. 1 u.r.p.w.e. przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania po-

jazdów jest obowiązany do przekazania wszystkich zebranych pojazdów wycofanych  

z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, z którym zawarł umowę, 

                                                           
479 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt II OSK 500/12, Legalis 

nr 764048. 
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jeżeli nie jest to ten sam przedsiębiorca. Zatem efektywny odzysk zawartych w samocho-

dach surowców może być osiągnięty poprzez funkcjonujący wzajemnie się system czyn-

ności polegających na: demontażu, strzępieniu przemysłowym, odzysku, przetwarzaniu 

lub unieszkodliwianiu materiałów, regeneracji oraz sprzedaży części zamiennych do po-

nownego użycia480. 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsię-

biorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wydaje starosta po uzgodnieniu z mar-

szałkiem województwa lub regionalnym dyrektorem ochrony środowiska właściwym 

miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospo-

darki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu przedsiębiorcy 

prowadzącemu stację demontażu, z którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania 

pojazdów zawarł umowę. W ocenach funkcjonowania systemu recyklingu pojazdów wy-

cofanych z eksploatacji można wskazać na pewne wspólne spostrzeżenia. System prze-

pływów materiałowo-surowcowych jest najmniej skomplikowanym elementem całego 

systemu recyklingu i odzysku. Ilość punktów zbierania, jak i stacji demontażu wydaje się 

być niewystarczająca, a także ich rozmieszczenie stanowiące sieć nie jest odpowiednie. 

Trudności mogą także wynikać z możliwościami osiągnięcia wymaganych poziomów od-

zysku i recyklingu481.  

6.11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Ostatnią analizowaną grupą odpadów zaliczanych do niebezpiecznych jest zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zasady postępowania z takimi odpadami zostały okre-

ślone w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-

nicznym (u.z.s.e.e.)482, której przepisy zostały implementowane z Dyrektywy Parlamentu 

                                                           
480 Zob. także: B.B. Kłopotek, Zmiany prawa w zakresie wycofanych pojazdów. „Recykling” 2011, nr 12; I. 

Małuszyńska, B. Bielecki, A. Wiktorowicz, M.J. Małuszyński, Recykling pojazdów wycofanych z eksploata-
cji jako metoda ograniczająca ilość odpadów niebezpiecznych w środowisku. „Ochrona Środowiska i Zaso-

bów Naturalnych” 2011, nr 48. 
481 K. Grabowska, Odzysk i recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji – analiza systemu, (w:) Efektywne 
zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007; P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki 
odpadami…, s. 397-406.  
482 Dz. U. z 2015 r., poz. 1688, 2017, poz. 2056.  
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Europejskiego i Rady nr 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego (WEEE)483. Dyrektywa uwzględnia postęp technologiczny  

i zmieniającą się strukturę elektroodpadów, ale przede wszystkim stara się efektywnie 

godzić interes ochrony środowiska z interesem ekonomicznym poprzez m.in. wprowa-

dzenie nowych wyższych poziomów zbierania zużytego sprzętu dla wprowadzających 

sprzęt484. Ustawa zaś dotyczy dwóch obszarów regulacji: (1) wymagań dotyczących sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz (2) zasad postępowania z takim zużytym sprzętem. 

Pierwszy zakres ustawy dotyczy produktu, który jest wprowadzany do obrotu handlowe-

go, a drugi - zasad postępowania z tym produktem od momentu, w którym staje się on 

odpadem w rozumieniu przepisów u.o.o.  

Ustawa u.z.s.e.e. obejmuje cały cykl życia produktu, jakim jest sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, a więc od fazy jego powstania do fazy poddania go odzyskowi lub uniesz-

kodliwieniu. Zatem celem ustawy jest ograniczenie ilości powstających odpadów oraz za-

pewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu485. 

Można więc stwierdzić, iż głównym celem ustawy jest maksymalizacja zbierania zużytego 

sprzętu przy jednoczesnym zapewnieniu wymagań prawa ochrony środowiska. Zakres 

normatywny ustawy obejmuje bowiem wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt 

elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób za-

pewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz 

zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu486.  

Jest to bardzo ważne z punktu widzenia ochrony środowiska ze względu na szko-

dliwość i toksyczność substancji znajdujących się w komponentach zawartych w zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Do takich substancji należą m.in. metale ciężkie, 

tj. rtęć, kadm, ołów i chrom, a także silnie toksyczne związki chlorowcowe, azbest i ar-

                                                           
483 Dz.Urz. L 197 z 24.07.2012, str. 38. 
484 M. Duczmal, Nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. „Prawo i Środowi-

sko” 2009, nr 1, s. 66-87; zob. także: J. Zyśk, Nowa dyrektywa WEEE. „Ochrona i Środowisko” 2012, nr 1; K. 

Majewska, Nowelizacja dyrektywy WEEE. „Recykling” 2012, nr 3.  
485 M. Duczmal (red.), Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz, 2009, LEX nr 

8011. 
486 Zob. więcej: P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami…, s. 407-408. 
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szenik. Produkty te nawet w niewielkich stężeniach stanowią poważne zagrożenie dla 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Zatem regulacje prawne dotyczące postępowania ze 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym powinny stwarzać możliwości wyeli-

minowania tych substancji z procesów składowania i termicznego przekształcania. Istotne 

znaczenie w określaniu zasad prawnych postępowania z tego rodzaju sprzętem mają nor-

my prawne wspierające odzysk metali zawartych w tego rodzaju odpadach w celu ich wy-

korzystania jako surowca do produkcji nowych tworzyw lub jako źródła energii487.  

W celu zapewnienia powyższych wymagań ustawodawca w art. 1 u.z.s.e.e. określił 

środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym 

skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i gospodarowania 

nim lub przez ograniczanie skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich 

wykorzystania. Przedmiotem regulacji ustawy jest sprzęt elektryczny i elektroniczny 

określany jako sprzęt oraz zużyty sprzęt (art. 2). Zgodnie z art. 4 pkt 13 sprzętem jest 

urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycz-

nego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wy-

twarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, któ-

re są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V 

dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego. Natomiast zużytym sprzętem jest 

sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o.o., łącznie ze wszystkimi 

częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część 

sprzętu w momencie pozbywania się go (art. 4 pkt 24 u.z.s.e.e.).  

Ustawodawca nałożył wiele obowiązków na wprowadzającego sprzęt do obrotu, 

które są uznawane za podstawowy instrument realizacji zasad postępowania z zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym, obejmują bowiem stosowanie nadrzędnej zasa-

dy recyklingu i odzysku. Przepisy u.z.s.e.e. uwzględniają zatem zasadę rozszerzonej od-

powiedzialności producenta za produkt, która dotyczy odpowiedzialności producenta za 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Uważa się, że zasada ta jest instrumentem za-

chęcającym do projektowania oraz produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

                                                           
487 Ibidem, s. 407-409.  
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w sposób w pełni uwzględniający oraz umożliwiający ich naprawę, ponowne użycie, de-

montaż oraz recykling sprzętu. Ponadto zgodnie z tą zasadą na producencie spoczywa od-

powiedzialność za szkody w środowisku, które są wyrządzone przez produkcję, użytko-

wanie oraz zagospodarowanie zużytego produktu. Producenta obciąża również obowiązek 

pokrywania kosztów, które są związane ze zbieraniem, przetwarzaniem oraz bezpiecznym 

składowaniem takich odpadów488.  

Uściślając zakres podmiotowy u.z.s.e.e. można wskazać następujące grupy przed-

siębiorców: (1) wprowadzających sprzęt, (2) zbierających sprzęt, (3) prowadzących zakła-

dy przetwarzania, (4) prowadzących działalność w zakresie recyklingu, (5) prowadzących 

działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku oraz (6) organizacji odzy-

sku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z art. 4 pkt 20 u.z.s.e.e. wprowadza-

jącym sprzęt jest osobą fizyczną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej 

lub osobę prawną, która bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość: (a) ma siedzibę na terytorium kraju  

i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu 

pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany 

lub wyprodukowany dla niego, (b) ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą 

lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne 

podmioty; przy czym odsprzedającego nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na 

sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt, lub (c) ma sie-

dzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt  

z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego 

państwem członkowskim, z tym że za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, 

który realizuje finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową fi-

nansową, chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt. Natomiast wpro-

                                                           
488 Por. E. Buczkowska, T. Buczkowski, Zagadnienia regulacji i implementacji dyrektywy 2002/96/WE w 
sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). „Prawo Unii Europejskiej w Praktyce” 

2004, nr 4, s. 14-22; J. Zyśk, Recykling E-odpadów jest szansą a nie ciężarem. „Ochrona i Środowisko” 2009, 

nr 6, s. 41-44;  B.B. Kłopotek, Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego w prawodawstwie Unii Eu-
ropejskiej. „Ochrona i Środowisko” 2003, nr 2, s. 23-37.  
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wadzenie do obrotu dotyczy udostępnienia na rynku sprzętu po raz pierwszy w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej (art. 4 pkt 21 u.z.s.e.e.).  

W ramach realizacji celów ustawy na wprowadzającego sprzęt nałożono wiele ob-

owiązków, polegających na zorganizowaniu i sfinansowaniu odbierania od zbierających 

zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużyte-

go sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Podmiot taki jest także obowiązany 

do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu pochodzącego 

z gospodarstw domowych489.  

W szczególności w odniesieniu do wprowadzania do obrotu sprzętu przeznaczone-

go dla gospodarstw domowych, jednym z obowiązków wprowadzającego sprzęt zgodnie  

z przepisami art. 18 u.z.s.e.e. jest zorganizowanie i sfinansowanie odbierania od zbierają-

cych zużyty sprzęt oraz przetwarzanie zużytego sprzętu. Jednakże, jeżeli zużyty sprzęt 

powstał ze sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obro-

tu do dnia 13 sierpnia 2005 r. obowiązek ten dotyczy wprowadzającego sprzęt w stosunku 

do sprzętu należącego do tej samej grupy sprzętu, co sprzęt przez niego wprowadzony do 

obrotu, proporcjonalnie do jego udziału w masie wprowadzonego do obrotu sprzętu nale-

żącego do tej grupy; natomiast po dniu 13 sierpnia 2005 r. – obowiązek ten dotyczy 

wprowadzającego sprzęt w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do 

obrotu.  

Kolejnym obowiązkiem wprowadzającego sprzęt na podstawie przepisów art. 20 

u.z.s.e.e. jest osiągnięcie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, 

które wynoszą: (1) od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – nie mniej niż 

40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu na-

leżącego do grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy490 – nie mniej niż 

50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz (2) od dnia 1 stycznia 

                                                           
489 Zob. więcej: B.B. Kłopotek, Odpady poużytkowe – wybrane zmiany przepisów. „Przegląd Komunalny” 

2011, nr 3, s. 46.  
490 Do grupy 3 zał. 1 u.z.s.e.e. zaliczane są następujące lampy: proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe 

lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy w yładowcze, w tym ciśnieniowe lam-

py sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).  
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2021 r. – nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 

85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.  

W myśl art. 21 u.z.s.e.e. wprowadzający sprzęt jest obowiązany również do osią-

gnięcia w poszczególnych latach określonych poziomów odzysku oraz przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu. W tym zakresie należy osiągnąć nastę-

pujące poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego 

sprzętu: (1) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 1 i 4 

określonych w załączniku nr 1 do ustawy491 w odniesieniu do odzysku na poziomie 85% 

masy zużytego sprzętu oraz do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu na po-

ziomie 80% masy zużytego sprzętu; (2) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należą-

cego do grupy sprzętu nr 2 określonej w załączniku nr 1 do ustawy492 – dla odzysku na 

poziomie 80% masy zużytego sprzętu oraz dla przygotowania do ponownego użycia i re-

cyklingu na poziomie 70% masy zużytego sprzętu; (3) dla zużytego sprzętu powstałego ze 

sprzętu należącego do grup sprzętu nr 5 i 6 określonych w załączniku nr 1 do ustawy493 dla 

odzysku na poziomie 75% masy zużytego sprzętu oraz dla przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu – 55% masy zużytego sprzętu; (4) dla zużytego sprzętu powstałego ze 

sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy dla re-

cyklingu w wysokości 80% masy tego zużytego sprzętu.  

Kolejny obowiązek nałożony na wprowadzającego sprzęt zgodnie z art. 22 u.z.s.e.e. 

dotyczy dodatkowej ewidencji obejmującej informacje o masie wprowadzonego do obrotu 

                                                           
491 Zgodnie z zał. 1 u.z.s.e.e. grupa 1 obejmuje sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury. Grupa 4 - 

sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczegól-

ności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, 

oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne 

i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do moni-

torowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych.  
492 Zgodnie z zał. 1 u.z.s.e.e. grupa 2 obejmuje ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni 

większej niż 100 cm2.  
493 Zgodnie z zał. 1 u.z.s.e.e. grupa 5 obejmuje sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wy-

miarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, 

oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne 

i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do moni-

torowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Grupa 6 natomiast 

obejmuje małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wy-

miarów nie przekracza 50 cm. 
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sprzętu. Podstawę do obliczenia osiągniętych poziomów zbierania, odzysku oraz przygo-

towania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu stanowią dane zawarte  

w dodatkowej ewidencji oraz w zaświadczeniach o zużytym sprzęcie. Dokumenty te po-

winny być przechowywane przez wprowadzającego sprzęt przez 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

 W systemie gospodarki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ważną 

kwestią jest organizacja zbierania, w tym zwrotu takiego sprzętu. Na podstawie przepisów 

art. 38 u.z.s.e.e. system zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu, powinny być utwo-

rzone przez zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakłady przetwarzania oraz dystry-

butorów oraz prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. przy 

uwzględnieniu gęstości zaludnienia. Zgodnie z art. 42 u.z.s.e.e. zbierający zużyty sprzęt 

jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co 

najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domo-

wych. Ponadto zbierający zużyty sprzęt lub podmiot uprawniony do zbierania zużytego 

sprzętu jest obowiązany do zachowania niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.  

Ustawodawca w art. 43 u.z.s.e.e. określił wymagania odnośnie miejsc magazyno-

wania zużytego sprzętu. Takie miejsca powinny być wyposażone w: (1) zadaszenie zapo-

biegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz, w przypadku zużytego sprzętu 

zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą spo-

wodować niekontrolowane wycieki do środowiska – w nieprzepuszczalne podłoża wraz  

z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz w stosownym przypadku, odstojnikami odo-

lejaczami; (2) utwardzone podłoże oraz (3) zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp oso-

bom postronnym. 

Następnie zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania zebranego zu-

żytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję w zakresie 

gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu powstałego ze sprzę-

tu należącego do grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy. Dopuszczalne jest 
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przekazanie zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania za pośred-

nictwem innego zbierającego zużyty sprzęt. Należy także podkreślić, że zbierający zużyty 

sprzęt przed przekazaniem zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania powi-

nien zapewnić, w miarę możliwości, wyselekcjonowanie w punkcie zbierania zużytego 

sprzętu przeznaczonego do przygotowania do ponownego użycia. Zbieranie i transport 

zużytego sprzętu odbywają się w warunkach optymalnych do przygotowania go do po-

nownego użycia, recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, w tym ograni-

czenia rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji (art. 44 u.z.s.e.e.).  

Kolejnym etapem postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicz-

nym przed ich przetwarzaniem określonym w art. 46 u.z.s.e.e. jest demontaż zużytego 

sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz odpadów po-

wstałych po demontażu zużytego sprzętu, który należy prowadzić wyłącznie w zakładzie 

przetwarzania. Demontaż zużytego sprzętu, recykling i inne niż recykling procesy odzy-

sku, z wyjątkiem przygotowania do ponownego użycia, obejmują przynajmniej usunięcie 

ze zużytego sprzętu płynów oraz postępowanie prowadzone w sposób określony w za-

łączniku nr 5 do ustawy. Zgodnie z przywołanym załącznikiem do u.z.s.e.e. ze zużytego 

sprzętu należy w pierwszej kolejności usunąć następujące niebezpieczne substancje, mie-

szaniny oraz części składowe: (1) kondensatory zawierające PCB; (2) części składowe za-

wierające rtęć, tj. wyłączniki lub podświetlacze; (3) baterie; (4) płytki obwodów drukowa-

nych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby, jeżeli powierzchnia płytek obwodów 

drukowanych jest większa niż 10 cm2; (5) wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także 

tonery barwiące; (6) tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające pal-

ność; (7) odpady azbestu oraz części składowe zawierające azbest; (8) lampy elektrono-

promieniowe; (9) chlorofluorowęglowodory (CFC), wodorochlorofluorowęglowodory 

(HCFC) lub wodo-rofluorowęglowodory (HFC), węglowodory (HC); (10) gazowe lampy 

wyładowcze; (11) wyświetlacze ciekłokrystaliczne wraz z obudową, jeżeli ją zawierają,  

o powierzchni większej niż 100 cm2 oraz wszystkie tego typu podświetlacze z gazowymi 

lampami wyładowczymi; (12) zewnętrzne okablowanie elektryczne; (13) części składowe 

zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne określone w tabeli 3.2 załącznika VI do Roz-
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porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie klasyfikacji, o znakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego 

i uchylającego Dyrektywy nr 67/548/EWG i nr 1999/45/WE oraz zmieniającego Rozpo-

rządzenie (WE) nr 1907/2006494; (14) części składowe zawierające substancje promienio-

twórcze, z wyjątkiem części składowych, w przypadku których aktywność całkowita  

i stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych nie przekraczają wartości 

określonych jako kryteria zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia 

w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – 

Prawo atomowe495 oraz (15) kondensatory elektrolityczne o wysokości większej niż 25 

mm, średnicy większej niż 25 mm lub proporcjonalnie podobnej wielkości. 

Natomiast z częściami składowymi zużytego sprzętu zgodnie z zał. 5 u.z.s.e.e. nale-

ży postępować w następujący sposób: (a) z lamp elektronopromieniowych należy usunąć 

osłonę fluorescencyjną; (b) z urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozo-

nową lub fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) 

powyżej 15, w tym gazy znajdujące się w piankach i obiegach chłodniczych – substancje 

lub gazy należy właściwie odzyskać i odpowiednio je oczyścić lub zniszczyć, zgodnie  

z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o nie-

których fluorowanych gazach cieplarnianych496; a także (c) z gazowych lamp wyładow-

czych należy usunąć rtęć. Należy tutaj zaznaczyć, iż procesy odzysku należy prowadzić 

przy użyciu najlepszych dostępnych technik. Ponadto zakazane jest unieszkodliwianie 

zużytego sprzętu przed poddaniem go przetwarzaniu opisanym powyżej (art. 47 u.z.s.e.e.).  

Na podstawie przepisów art. 50 u.z.s.e.e. zostały określone wymagania odnośnie 

miejsc magazynowania zużytego sprzętu przed poddaniem go przetwarzaniu. Takie miej-

sca powinny być wyposażone w: (1) nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze 

wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz w stosownym przypadku, odstojnikami 

i odolejaczami; (2) zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych 

na właściwych obszarach oraz (3) zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom po-

                                                           
494 Dz. Urz. L 353 z 31.12.2008, str. 1 ze zm.  
495 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 576, 935.  
496 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1951. 
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stronnym. Natomiast w myśl art. 51 u.z.s.e.e. zakład przetwarzania powinien być wyposa-

żony w: (1) legalizowane urządzenie ważące do ustalenia masy przyjętego zużytego sprzę-

tu oraz masy odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, umożliwiające wykonanie zbior-

czego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych ważeń odrębnie dla zużytego 

sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zużytego sprzętu; (2) magazyn na odpady 

powstałe ze zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia; (3) pojemniki do 

magazynowania baterii i akumulatorów, kondensatorów zawierających PCB oraz innych 

odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów promieniotwórczych; (4) nieprzepuszczalne 

podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz  

w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami; (5) urządzenia do oczyszczania 

wody, które odpowiadają regulacjom z zakresu ochrony zdrowia i środowiska, w szcze-

gólności przepisom prawa wodnego; (6) instalacje umożliwiające przetworzenie zużytego 

sprzętu powstałego z poszczególnych grup sprzętu przetwarzanego w danym zakładzie 

przetwarzania; (7) instalacje umożliwiające wyeliminowanie substancji zubożających war-

stwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku globalnego ocie-

plenia (GWP) powyżej 15, w tym gazów znajdujących się w piankach i obiegach chłodni-

czych przez właściwe ich odzyskanie i odpowiednie ich oczyszczenie lub zniszczenie, 

zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluo-

rowanych gazach cieplarnianych z 2015 r. w przypadku przetwarzania urządzeń chłodni-

czych. Zakazuje się przyjmowania zużytego sprzętu przez zakład przetwarzania, który nie 

jest wyposażony zgodnie z tymi wymogami. 

Następnie odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu przekazuje się prowa-

dzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie in-

nych niż recykling procesów odzysku wpisanym do rejestru. Odpady powstałe po demon-

tażu zużytego sprzętu, które nie zostały przekazane do recyklingu lub innych niż recy-

kling procesów odzysku, przekazuje się prowadzącemu działalność w zakresie unieszko-

dliwiania odpadów. Prowadzący zakład przetwarzania może dokonać wywozu odpadów 

powstałych po demontażu zużytego sprzętu w celu poddania ich recyklingowi, innym niż 

recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu z terytorium kraju na terytorium in-
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nego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego pań-

stwem członkowskim do instalacji spełniających wymagania nie niższe niż określone dla 

instalacji eksploatowanych na terytorium kraju (art. 52. u.z.s.e.e.).  

  Ustawodawca w art. 84 u.z.s.e.e. określił także obowiązki podmiotów w zakresie 

rejestru i sprawozdawczości. Zgodnie z przywołanym przepisem podmiot będący wpro-

wadzającym sprzęt, autoryzowanym przedstawicielem, zbierającym zużyty sprzęt, prowa-

dzącym zakład przetwarzania, prowadzącym działalność w zakresie recyklingu, prowa-

dzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, organizacją odzy-

sku sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegają wpisowi do rejestru oraz do sporzą-

dzenia rocznego sprawozdania na zasadach i w trybie określonych w u.o.o., co było 

przedmiotem wcześniejszej analizy (patrz rozdział 4.6. Podmioty odpowiedzialne za go-

spodarowanie odpadami). 
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VII. Utrzymanie czystości i porządku w gminach a gospodar-

ka odpadami  

7.1. Rozwój przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku 

Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych jest obo-

wiązkiem gmin, uregulowanym przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (u.cz.p.)497. Ustawa ta była kilkadziesiąt razy nowelizowa-

na (tab. 2).  

 

Tabela 2. Nowelizacje ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

L.p. Ustawa nowelizująca  Przedmiot nowelizacji 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt 

rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji 

weterynaryjnej498 

rozszerzenie zadań gmin o budowę, utrzymanie 

i eksploatację grzebowisk i miejsc spalania 

zwłok zwierzęcych i ich części oraz o znakowa-

nie obszarów dotkniętych chorobą zakaźną 

zwierząt 

2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 

Sądowym499 

art. 13 - zastąpienie wyrażenia „podmioty go-

spodarcze" wyrażeniem „przedsiębiorcy" 

3. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw500  

zmiana definicji odpadów komunalnych, zali-

czając do nich także odpady powstające w po-

mieszczeniach użytkowanych na cele biurowe 

lub socjalne przez wytwarzającego odpady 

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 

ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw501  

fundamentalna - zmiana niemal wszystkich 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie 

ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini-

strów oraz o zakresie działania ministrów, 

ustawy o działach administracji rządowej oraz o 

zmianie niektórych ustaw502  

art. 2 ust. 4 - zastąpienie zwrotu „minister wła-

ściwy do spraw rozwoju regionalnego i budow-

nictwa" sformułowaniem „minister właściwy do 

spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej" 

                                                           
497 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, 2056, 2361, 2422. 
498 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 60, poz. 369, t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 ze zm. 
499 Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm. 
500 Dz. U. Nr 22, poz. 272. 
501 Dz. U. Nr 100, poz. 1085. 
502 Dz. U. Nr 154, poz. 1800. 
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6. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośred-

nim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta503  

art. 7 ust. 3 i 4 – zastąpienie wyrażenia „zarząd 

gminy" określeniem „wójt, burmistrz lub pre-

zydent miasta" 

7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie 

ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw504 

zmiana ust. 1 w art. 6 oraz dodanie ust. 1a - 

zredukowanie zezwoleń do zezwoleń na odbie-

ranie odpadów od właścicieli nieruchomości 

oraz nieznaczna zmiana art. 8 i 9; istotna zmia-

na art. 7 ust. 1, weług którego zezwolenie było 

wymagane na zbieranie i transport, odzysk lub 

unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i 

uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzy-

skaniem przez Rzeczpospolitą Polską członko-

stwa w Unii Europejskiej505  

dodanie do tytułu ustawy odnośnika nr 1 in-

formującego, że ustawa dokonuje w zakresie 

swojej regulacji wdrożenia dwóch dyrektyw 

Wspólnot Europejskich: (1) dyrektywy 

75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie 

odpadów506 oraz (2) dyrektywy 91/271/EWG z 

dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych507. 

9. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wpro-

wadzające ustawę o swobodzie działalności 

gospodarczej508  

nieznaczna zmiana art. 8 oraz dodanie art. 8a 

(badanie wniosków o zezwolenie) i art. 8b 

(kontrola) 

10. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nie-

których innych ustaw509  

dodanie do art. 5 nowego ust. 7 nakazujący 

wydawanie decyzji w razie stwierdzenia nie-

wykonywania przez właścicieli nieruchomości i 

inne podmioty obowiązków określonych w 

ustawie o czystości i porządku 

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw510  

zmiana niemal wszystkich przepisów o charak-

terze porządkującym i uściślającym, ale nie-

zmieniającym koncepcji wypracowanej w la-

tach 2001–2002 

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzę-

cie elektrycznym i elektronicznym511 

dodanie w art. 3 ust. 2 punktu 6a nakazującego 

informowanie o zbieraniu na terenie gminy 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-

go 

13.  Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach512  

usunięcie rażącego błędu w odesłaniu w art. 8 

ust. 2 do art. 7 ust. 3 zamiast prawidłowo do art. 

7 ust. 3a pkt 2 

14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie 

ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-

nieznaczna zmiana ust. 2 w art. 3  

                                                           
503 Dz. U. Nr 113, poz. 984, t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191. 
504 Dz. U. z 2003 r., Nr 7, poz. 78. 
505 Dz. U. Nr 96, poz. 959. 
506 Dz. Urz. L 194 z 25.07.1975, str. 39 ze zm. 
507 Dz. Urz. L 135 z 30.05.1991 r., str. 40 ze zm. 
508 Dz. U. Nr 173, poz. 1808 ze zm. 
509 Dz. U. Nr 85, poz. 729. 
510 Dz. U. Nr 175, poz. 1458 z zm. 
511 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 180, poz. 1495. 
512 Dz. U. Nr 144, poz. 1042. 
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tronicznym oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw513  

15. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw514  

poddanie kontroli wykonywanej zgodnie z 

przepisami ustawy o czystości i porządku gene-

ralnym regulacjom dotyczącym kontroli zawar-

tym w ustawie o swobodzie działalności gospo-

darczej 

16. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach515  

włączenie obowiązku zbierania zużytych baterii 

i akumulatorów w zakres obowiązku selektyw-

nego zbierania odpadów komunalnych 

17. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze zmianami w 

organizacji i podziale zadań administracji pu-

blicznej w województwie516  

zmiana ust. 3 i 3a w art. 7  

18. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz nie-

których innych ustaw517  

zmiana ust. 11 w art. 6 stanowiącego, że opłaty, 

o których mowa w art. 6 ust. 7, są dochodami 

nie gminnych funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, lecz budżetów gmin 

19. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej518  

dodanie ust. 6a i 6b do art. 7 oraz ust. 5 do art. 8  

20. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym519  

zmiana ust. 3 w art. 5 dotyczącego uprzątania i 

pozbywania się błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z torowisk pojazdów szyno-

wych 

21. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu 

barier administracyjnych dla obywateli i przed-

siębiorców520  

art. 8 – zmiana ust. 1a i dodanie ust. 1b, dopusz-

czającego zastąpienie zaświadczeń oświadcze-

niami 

22. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw521 

fundamentalna zmiana niemal wszystkich prze-

pisów z wyjątkiem art. 8a, 10 i 14, uchylenie 

art. 8b i 9a oraz dodanie 52 nowych przepisów 

(art. 1a, 3a–3c, 6c–6r, 9b–9zf), przez co wzrosła 

liczba art. z 14 do 66, dodanie 5 rozdziałów: 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

gminę, warunki wykonywania działalności w 

zakresie odbierania i zagospodarowania odpa-

dów komunalnych, sprawozdawczość, kontrola 

i kary pieniężne 

23. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników oraz niektórych innych ustaw522  

art. 9b ust. 4 pkt 2 i art. 9c ust. 3 pkt 2 - usunię-

to wzmianki, że numer NIP podaje się „o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada” 

24. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie przestawienie wyrazów w art. 9zd ust. 2 bez 

                                                           
513 Dz. U. Nr 223, poz. 1464. 
514 Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 ze zm. 
515 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 79, poz. 666. 
516 Dz. U. Nr 92, poz. 753. 
517 Dz. U. Nr 215, poz. 1664. 
518 Dz. U. Nr 47, poz. 278 ze zm. 
519 Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.  
520 Dz. U. Nr 106, poz. 622 ze zm. 
521 Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm. 
522 Dz. U. Nr 171, poz. 1016. 
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ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 

innych ustaw523  

zmiany treści przepisu  

25. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie 

ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach524  

zmiana pkt 14 w art. 3 ust. 2, uznając za obo-

wiązek gminy nie „organizowanie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami" lecz „zapobie-

ganie bezdomności zwierząt" 

26. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy 

o działach administracji rządowej oraz niektó-

rych innych ustaw525  

ograniczenie się do innego określenia w art. 2 

ust. 4 ministra zobowiązanego do określenia 

warunków wprowadzania nieczystości ciekłych 

do stacji zlewnych 

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach526  dostosowanie przepisów o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach do nowej generalnej 

ustawy o odpadach, zmiana art. 9q–9t u.cz.p. 

28. Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach527  

wprowadzenie dość istotnych zmian odnoszą-

cych się do określania wysokości opłat za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi 

29. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi528  

uchylenie art. 6p odnoszącego się do wydawa-

nia decyzji w sprawach zaległości w opłatach, 

po tej nowelizacji został ogłoszony trzeci już 

tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach – w Dz. U. z 2013 r. poz. 

1399 

30. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw529  

fundamentalna – zmiana art. 6k ust. 1 i 2 doty-

czących maksymalnej wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi oraz art. 

6k ust. 4, które upoważniały radę gminy do 

wprowadzania przedmiotowego zwolnienia od 

opłat oraz ustanawiania dopłat do właścicieli 

nieruchomości, zmieniając tak, aby były zgodne 

z Konstytucją RP 

31. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie 

ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw530 

dodanie do art. 9e ust. 1a dopuszczającego prze-

kazywanie zmieszanych odpadów komunal-

nych do takiej instalacji 

32. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz niektó-

rych innych ustaw531 

zmiana przepisów o karach pieniężnych 

33. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji 

podatkowej532  

utracił moc ust. 3 w art. 6qa z dniem 1 stycznia 

2016 r.  

34. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym533  

zmiana art. 3, 9e, 9j, 9k, 9x i 9y 

                                                           
523 Dz. U. Nr 224, poz. 1337. 
524 Dz. U. Nr 230, poz. 1373. 
525 Dz. U. z 2012 r., poz. 951. 
526 Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm. 
527 Dz. U. z 2013 r., poz. 228. 
528 Dz. U. z 2013 r., poz. 888. 
529 Dz. U. z 2015 r. poz. 87. 
530 Dz. U. z 2015 r., poz. 122. 
531 Dz. U. z 2015 r., poz. 1045. 
532 Dz. U. z 2015 r., poz. 1269. 
533 Dz. U. z 2015 r., poz. 1688. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Ko-
mentarz, wydanie V, LEX 2016, nr 10515. 

 

Analizując dane zawarte w tabeli 2 można stwierdzić, że w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku nastąpiło kilka fundamentalnych zmian przepisów. Pierwsza była 

związana z nowelizacją przeprowadzoną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 

ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 

ustaw, ponieważ zmieniono wówczas niemal wszystkie przepisy ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Druga istotna zmiana analizowanej ustawy była związana  

z nowelizacją przeprowadzoną przez ustawę z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy  

o odpadach oraz niektórych innych ustaw dotycząca systemu zezwoleń na gospodarowa-

nie odpadami. W ten sposób ustawodawca stworzył nowy model kontroli gospodarki od-

padami komunalnymi, ale jego powstanie należy przypisać nie tyle zmianom ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ile zmianom ustawy o odpadach. Kolejną 

fundamentalną zmianę przepisów dokonano ustawą dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zasad-

niczo przemodelowała postępowanie z odpadami komunalnymi534.  

Nowelizacja ustawy z 2011 r. miała na celu: (1) uszczelnienie systemu gospodaro-

wania odpadami komunalnymi; (2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych „u źródła”; (3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulega-

jących biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów; (4) zwiększenie liczby nowo-

czesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów ko-

munalnych w sposób inny niż składowanie odpadów; (5) całkowite wyeliminowanie nie-

legalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia w szczególności 

lasów i terenów rekreacyjnych; (6) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania po-

stępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak  

i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; (7) zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających  

z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub uniesz-

                                                           
534 W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Komentarz, wydanie V, LEX 2016, nr 10515. 
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kodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach któ-

rych prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami ko-

munalnymi. Jednakże przepisy przyjęte w 2011 r. nie wprowadziły instrumentów umoż-

liwiających w pełni skuteczne wywiązanie się z określonych w/w celów535.  

Nowy system wszedł w życie zasadniczo 1 stycznia 2012 r. po ogłoszeniu drugiego 

tekstu jednolitego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach536, co w związku 

z regulacjami dotyczącymi planów i regulaminów pozwalało wtedy oceniać, że nowy sys-

tem zacznie w pełni funkcjonować od połowy 2013 r.537 Dlatego niezbędne było wprowa-

dzenie kolejnych zmian w systemie utrzymania czystości i porządku w gminach poprzez 

ustawę dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach538.  

Według K. Gruszeckiego zmiany te miały dużo szerszy zakres przedmiotowy. Do-

konane nowelizacje wprowadzały bowiem dwojakiego rodzaju zmiany w systemie gospo-

darki odpadami komunalnymi. Do pierwszej z nich należy zakwalifikować te, które rze-

czywiście mogą umożliwić racjonalniejszą i elastyczniejszą politykę w zakresie ustalania 

opłat za odbierane odpady. Do drugiej natomiast należą rozwiązania techniczne związane 

z fizycznym gromadzeniem odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz 

wszystkie te, związane ze ściąganiem opłat należnych z tytułu odbierania odpadów ko-

munalnych. W żadnym razie nie wpłyną one na racjonalniejszą i elastyczniejszą gospo-

darkę środkami pochodzącymi z opłat za odbieranie odpadów komunalnych539. W tych 

nowelizacjach ustawy zostały wdrożone przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej 

niektóre dyrektywy540.  

                                                           
535 K. Gruszecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą 
z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, LEX/el. 2013, nr 

8791. 
536 Dz. U. z 2012 r., poz. 391. 
537 W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach…, op. cit.  
538 Dz. U. z 2013 r., poz. 228. 
539 K. Gruszecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach, op. cit.  
540 Dz. Urz.  L 312 z 22.11.2008, str. 3 ze zm. 
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Trzydziesta nowelizacja, przeprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.  

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw okazała się kolejną fundamentalną nowelizacją, która zmieniła przepisy dotyczące 

maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz upoważ-

niały radę gminy do wprowadzania przedmiotowego zwolnienia od opłat oraz ustanawia-

nia dopłat do właścicieli nieruchomości, zmieniając tak, aby były zgodne z Konstytucją 

RP541. 

7.2. Zadania gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku – 

stan prawny na 2018 r. 

Gospodarka odpadami poza ustawą o odpadach w prawodawstwie polskim została 

także uregulowana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. Cy-

towana ustawa określa następujące kwestie: (1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli 

nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku; (2) warunki wykonywania 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów oraz (3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom 

świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie (art. 1 u.cz.p.). Zatem ustawo-

dawca w art. 1 cytowanej ustawy określił zakres przedmiotowy tejże ustawy, co ma prze-

de wszystkim charakter systematyzujący, nie zaś merytoryczny. Aktualne brzmienie 

przepisu wynikające z art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej jest bowiem rozwinięciem art. 7 

ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.)542, zgodnie z którym 

utrzymanie czystości i porządku jest zaliczone do zbiorowych potrzeb wspólnoty, których 

zaspokajanie należy do zadań własnych gminy, szczególnie w sferze gospodarki odpadami 

komunalnymi543.  

Utrzymanie czystości i porządku, w ramach którego jest realizowana gospodarka 

odpadami komunalnymi na terenie gminy jest przede wszystkim zadaniem publicznym  

o znaczeniu lokalnym. A. Barczak klasyfikuje te zadania w grupie o charakterze bezpo-

                                                           
541 K. Gruszecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach, op. cit. 
542 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232.  
543 R. Krasowska-Kłos (red.), Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz do ustawy. Wydanie I, 

Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 8-9.  
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średnio wykonawczym544. Po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach gminy zostały 

zobligowane do jej wdrożenia, czyli wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki 

odpadami komunalnymi przy ostatecznym terminie do 1 lipca 2013 r. Celami dokonywa-

nych zmian systemy gospodarki odpadami komunalnymi są: (1) „uszczelnienie” systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi; (2) prowadzenie selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych „u źródła”; (3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym od-

padów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów; (4) zwiększenie 

liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania od-

padów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów; (5) całkowite wyelimino-

wanie nielegalnych składowisk odpadów zwłaszcza w lasach i na terenach rekreacyjnych; 

(6) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunal-

nymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz (7) zmniejszenie 

dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych 

z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział woje-

wództw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie 

czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi545.  

System zakładał, że gmina przejmuje pełne władztwo nad odpadami komunalnymi, 

a więc i pełną odpowiedzialność za ich odbieranie od wytwórców oraz zagospodarowanie 

zgodnie z prawem. Przejęcie władztwa nad odpadami komunalnymi oznacza dla gmin 

konieczność podjęcia i zrealizowania szeregu działań o charakterze organizatorskim, 

umożliwiającym powstanie i funkcjonowanie systemu postępowania z odpadami546.  

Szczegółowe zadania gmin dotyczące utrzymania czystości i porządku zostały okre-

ślone w art. 3 ust. 2 pkt 1–16 u.cz.p., zaś obowiązki właścicieli nieruchomości określają 

art. 5–6 u.cz.p. Zasadnicza zmiana, jaka dokonała się po wejściu w życie ustawy nowelizu-

                                                           
544  Zob. więcej: A. Barczak, Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Dom Wy-

dawniczy ABC, Kraków 2006, s. 112–125; A. Barczak, Model gospodarowania odpadami komunalnymi w 
Polsce i Niemczech, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Szczecin 

2013; M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska. 2 wydanie, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 

2014, s. 371-373. 
545 K. Gruszecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach, op. cit. 
546 Ibidem. 
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jącej z 2012 r., dotyczy organizacji systemu gospodarowania odpadami. Przed nowelizacją 

podmiotami odpowiedzialnymi za zagospodarowanie odpadów komunalnych byli właści-

ciele nieruchomości. Obowiązek ten miał być realizowany przez zawarcie umowy na od-

biór odpadów z podmiotem posiadającym zezwolenie na świadczenie tego typu usług na 

terenie danej gminy. Po nowelizacji za organizację systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi odpowiedzialność przejmuje gmina. Gmina w tym zakresie jest zobowiąza-

na do zorganizowania przetargu na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie od-

padów komunalnych. Systemem gospodarowania odpadami objęci są obligatoryjnie wła-

ściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a fakultatywnie - właściciele 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości komercyjne). 

W zamian za odbiór odpadów mieszkańcy gminy są zobowiązani uiszczać opłatę za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi, która w założeniu ma pokryć koszty funkcjono-

wania systemu547.  

Zadaniem gospodarki odpadami komunalnymi jest zatem stworzenie warunków 

technicznych do przejściowego gromadzenia odpadów powstających na terenach osadni-

czych (z wyjątkiem odpadów produkcyjnych i o podobnym charakterze) oraz ich uniesz-

kodliwianie – z utylizacją włącznie – w sposób spełniający warunki higieniczno-sanitarne 

i ochrony środowiska, co jest związane z koniecznością zorganizowania systemu transpor-

tu między źródłami powstawania (miejscami gromadzenia) odpadów, a obiektami ich 

przeróbki lub składowania548.  

W art. 3 ust. 2 u.cz.p. ustawodawca wyliczył kategorie zadań, które spoczywają na 

gminie i są związane z zapewnieniem czystości i porządku na terenie gminy oraz ze stwo-

rzeniem warunków niezbędnych do ich utrzymania. Zadania gminy wymienione w tym 

przepisie tworzą warunki niezbędne do utrzymania czystości i porządku549. Gminy mają 

zatem obowiązek zapewnić czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzyć warunki 

                                                           
547 M. Górski, Nowe regulacje prawne dotyczące postępowania z odpadami, w tym odpadami komunalnymi 
…, s. 16; zob. także: W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz. 4. Wydanie, 

Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.  
548 S. Biedugnis, i J. Cholewiński, Optymalizacja gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1992, s. 28-29. 
549 Zob. także: K. Czajkowska-Matosiuk, Obowiązki gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunal-
nymi. „Ochrona i Środowisko” 2012, nr 4, s. 18-20. 
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niezbędne do ich utrzymania, w szczególności tworząc warunki do wykonywania prac 

związanych z utrzymaniem czystości i porządku lub zapewniając wykonanie tych prac 

związanych z utrzymaniem czystości i porządku albo zapewniając wykonanie tych prac 

przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych (art. 3 ust. 2 pkt 1 u.cz.p.).  

Ponadto gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i przygotowują 

m.in. infrastrukturę niezbędną do ich utrzymania, a w szczególności: (1) zapewniają bu-

dowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: (a) regional-

nych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), (b) stacji zlewnych,  

w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest nie-

możliwe lub powoduje nadmierne koszty, (c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu 

i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części, (d) szaletów publicznych; (2) obej-

mują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi; (3) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 

realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicie-

li nieruchomości; (4) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmują-

ce co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła 

i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; (5) tworzą punkty selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 

wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowa-

dzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospo-

darstw domowych; (6) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przy-

gotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy od-

padów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; a także 

(7) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodaro-

wania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych (art. 3 ust. 2 u.cz.p.)550.  

                                                           
550 Zob. więcej: M. Górski, Utrzymanie czystości i porządku jako zadanie własne gminy, (w:) Prawne i orga-
nizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, M. Górski, K. Nowacki (red.), Wro-

cław, Kolonia Limited 2012, s. 36-38; M. Kropiewnicka, Zasady odbioru i gospodarowania odpadami komu-
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Gospodarkę odpadami w gminie można podzielić na trzy grupy: (1) zbiórka i wy-

wóz odpadów; (2) oczyszczanie miasta oraz (3) składowanie i utylizacja odpadów. Na 

zbiórkę i wywóz odpadów składa się m.in.: usuwanie odpadów komunalnych od miesz-

kańców oraz usuwanie innych odpadów na terenach użyteczności publicznej, np. gruzu, 

zieleni. Za proces zbiórki i wywozu odpadów odpowiedzialna jest gmina. W tym zakresie 

gminy są zobligowane do: (a) objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; (b) nadzoru nad gospodaro-

waniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom od-

bierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; (c) ustanowienia selektyw-

nego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje od-

padów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz od-

pady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biode-

gradacji; (d) utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w spo-

sób zapewniający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy, przy czym takie punkty 

muszą zapewnić przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: przeter-

minowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone 

oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; a także (e) zapew-

nienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotować do ponownego uży-

cia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają-

cych biodegradacji przekazywanych do składowania551.  

W odniesieniu do organizacji zbiórki odpadów według orzecznictwa zarówno 

uchwała określająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, jak  

i  uchwała, podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach powinny zawierać spójne regulacje. Określając 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, należy 

uwzględnić zarówno podstawowe frakcje wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 5 u.cz.p., jak 

                                                                                                                                                                                     
nalnymi na gruncie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. „Przegląd Prawa 

Ochrony Środowiska” 2012, nr 4, s. 51-52. 
551 W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach…, op. cit.  
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również frakcje dodatkowe wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy. Zatem rada 

gminy określając szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych powinna uczynić to w odniesieniu za-

równo do zmieszanych odpadów komunalnych, jak również do wszystkich frakcji odpa-

dów segregowanych552.  

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje co najmniej następujące 

frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriało-

we oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulega-

jące biodegradacji. Przy czym posłużenie się sformułowaniem „co najmniej” oznacza, że  

w ramach segregacji odpadów można wyselekcjonować inne jeszcze rodzaje odpadów, 

niemniej jednak te wymienione przez ustawodawcę stanowią niezbędne minimum, bez 

zachowania którego nie można mówić o prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów ko-

munalnych. Przy czym dalej ustawa w przepisie art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a wymienia odpady 

zbierane w sposób selektywny, tj. „przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkoga-

barytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowią-

ce odpady komunalne, a także odpady komunalne określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4a”. Oznacza to, że regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 

oprócz powyższych podstawowych frakcji odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 5 

u.cz.p., musi również ujmować frakcje dodatkowe. Pominięcie w tych postanowieniach 

którejkolwiek z frakcji, bądź uwzględnienie w nich niekompletnej frakcji odpadów, skut-

kuje stwierdzeniem nieważności całej uchwały553.  

W odniesieniu natomiast do bioodpadów według orzecznictwa ustawodawca nie 

przyznał radzie gminy prawa do nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku kom-

postowania we własnym zakresie odpadów zielonych wraz z bioodpadami. Stanowi to 

bowiem przekroczenie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 6r ust. 3-3d u.cz.p. 

Każda osoba ma bowiem prawo wyboru metody postępowania z odpadami biodegrado-

                                                           
552 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r., sygn. akt NPII.4131.1.288.2015, 

Legalis nr 1310240. 
553 Ibidem.  
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walnymi - może je kompostować albo składować w pojemniku przeznaczonym na odpady 

zmieszane. Jeżeli odpady biodegradowalne są kompostowane, to w ten sam sposób należy 

postępować także z odpadami zielonymi554. 

Ponadto zgodnie z orzecznictwem przepisy prawa nie wskazują również na mini-

mum dotyczące ilości odpadów zebranych selektywnie, które oznaczałyby, iż odpady są 

zbierane w sposób selektywny555. Zatem rada gminy nie może ustalić minimalnej ilości 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co byłoby podstawą obniżenia opłaty za 

odbiór odpadów. Zatem uchwała, którą gmina reguluje zasady odbioru odpadów komu-

nalnych i wysokość opłat z tym zadaniem związanych powinna dotyczyć wszystkich od-

padów komunalnych, zatem również odpadów zielonych. Podkreślono bowiem, że odbie-

ranie odpadów zielonych jest obowiązkiem gminy - i to właśnie gmina czyni, gdyż odbie-

ra wszystkie odpady, w tym zielone, a za odbiór odpadów zielonych pobiera jednak do-

datkową opłatę na podstawie uchwały wydanej na podstawie art. 6r. ust. 4 u.cz.p. Jest to 

zgodne z zasadą "zanieczyszczający płaci", bowiem odpady zielone nie są wytwarzane 

przez wszystkich właścicieli nieruchomości, a wiele nieruchomości pozbawionych jest 

terenów zielonych, stąd też odpady takie tam nie powstają556. 

W systemie zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi istotne znaczenie 

ma regionalizacja, której odzwierciedleniem jest określone przez ustawodawcę, już 

uprzednio wspomnianych, regionów gospodarki odpadami komunalnymi, które powinny 

obejmować: (1) edukację ekologiczną; (2) zorganizowanie selektywnej zbiórki: (a) frakcji 

organicznej, (b) surowców wtórnych, (c) przeterminowanej żywności, (d) odpadów nie-

bezpiecznych, (e) złomu elektronicznego, (f) wraków samochodowych, (g) odpadów po-

zostałych; (3) przeróbkę selektywnie wybranych frakcji w celu ich dalszego wykorzysta-

                                                           
554 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. akt PNK-

I.4131.11.2016, Legalis nr 1385627.  
555 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2013 r., sygn. akt IX/23/2013, 

Legalis nr 1385468.  
556 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r., sygn. akt II OSK 

1978/15, LEX nr 2286089. 
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nia oraz (4) wykonanie składowiska zgodnie z aktualnym stanem techniki i jego odpo-

wiednią eksploatacją557.  

W prowadzeniu zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi znaczenie ma 

znajomość składu morfologicznego odpadów, a większość powstałych odpadów powinna 

podlegać recyklingowi, który obok redukcji „u źródła” stanowi jedną z technik przeciw-

działania powstawaniu odpadów. Recykling dotyczy głównie: złomu, metali żelaznych  

i nieżelaznych, szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, odzieży, tkanin, gruzu budowla-

nego, urządzeń i maszyn, samochodów wycofanych z eksploatacji, a także wybrakowa-

nych lub uszkodzonych wyrobów558.  

Recykling odpadów komunalnych oprócz skutków w postaci minimalizacji stru-

mienia odpadów kierowanych na składowiska stwarza także wiele korzyści, które są trud-

ne do oszacowania i obejmują szeroko rozumiane koszty środowiskowe zgodnie z zasadą 

„zanieczyszczający płaci”. Na sprawność tego systemu duży wpływ mają regulacje prawne 

określające obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie, instrumenty ekonomiczne 

oraz sankcje prawne stanowiące instrumenty odpowiedzialności prawnej559.  

Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno bowiem obej-

mować następujące elementy: (1) odzysk surowców wtórnych poprzez selektywną, wielo-

poziomowo rozbudowaną zbiórkę frakcji użytecznych odpadów, tzw. recykling materia-

łowy dokonywany „u źródła” powstawania odpadów; (2) pozyskiwanie „u źródeł” po-

wstawania biodegradowalnych frakcji organicznych odpadów i biologiczne przetwarzanie 

ich na pełnowartościowy kompost (recykling organiczny), (3) eliminowanie ze strumienia 

odpadów ich składników niebezpiecznych i poddawanie ich oddzielnej procedurze 

unieszkodliwiania bądź dalszego wykorzystania, (4) ostateczną selekcję i dystrybucję do 

odbiorców selektywnie gromadzonych surowców wtórnych, (5) termiczną utylizację, (6) 

                                                           
557 J. Staszczyk, Czy będzie nas stać na normalność w gospodarce komunalnej i jej zintegrowany system? (w:) 

Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007, s. 138-140. 
558 M. Alwaeli, Uwarunkowania ekonomiczne recyklingu odpadów komunalnych, (w:) Efektywne zarządza-
nie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007, s. 307-308. 
559 J. Famielec, Z. Grabowski, P. Małecki, Analiza kosztów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w 
aspekcie stawek opłat produktowych i recyklingowych, (w:) Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, 
Kalisz-Poznań 2007, s. 318. 
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zrównoważony rynek odbiorców produktów, surowców użytecznych i energii oraz (7) 

kontrolowane składowisko dla deponowania przetworzonych form odpadów560.  

Gmina jest także zobowiązana do zapewnienia, samodzielnie lub we współpracy  

z innymi gminami, budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwa-

rzania odpadów komunalnych (RIPOK). Warunki wykonywania działalności w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych określają przepisy rozdziału 4a 

(art. 9b–9m u.cz.p.), natomiast warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług regulu-

ją przepisy rozdziału 4 (art. 7–9 u.cz.p.)561.  

W odniesieniu do odbioru odpadów warto zauważyć, że z mocy przepisów prawa 

(u.cz.p. i prawa miejscowego) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nie-

ruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do prze-

twarzania odpadów komunalnych posiadającej zezwolenia na przyjmowanie danego ro-

dzaju odpadów, w tym odpadów zielonych. Nie jest natomiast dopuszczalne przekazywa-

nie odpadów zielonych do podmiotu, który nie posiada takiego statusu, a który miałby 

pełnić rolę punktu „przejściowego"562.  

Zgodnie z orzecznictwem przy interpretacji art. 38 ust. 2 pkt 2 u.o.o. należy nad-

mienić, iż uchwała sejmiku województwa w sprawie wykonania wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami, mająca rangę aktu prawa miejscowego, określa regionalne instalacje 

do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunal-

nymi 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. Przepis art. 9e ust. 1 pkt 2 u.cz.p. nie przewiduje takiej możliwości, aby 

podmioty zobowiązane do odbierania odpadów komunalnych same dokonywały wyboru 

rodzaju instalacji, do której je dostarczają. Zasadą jest bowiem, że zmieszane odpady ko-

                                                           
560 T. Pająk, G. Wielgosiński, Spalanie odpadów – korzyści i zagrożenia, (w:) Gospodarka komunalna w mia-
stach, R. Zarzycki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 126-129. 
561 R. Krasowska-Kłos (red.), op. cit., s. 10-11.  
562 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2016 r., sygn. akt KIO 2801/15, Legalis nr 1427854.  
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munalne dostarcza się do wskazanej RIPOK, a tylko w przypadku jej awarii dopuszcza się 

dostarczanie odpadów do instalacji zastępczej. Skoro ustawodawca zdecydował, że zasadą 

jest kierowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostało-

ści z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych pod rygorem kary pieniężnej nakłada-

nej na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 3 u.cz.p., a wyjątki od tej zasady wynikają z wyraźnych 

regulacji ustawowych, to ocena, czy zachodzą te wyjątki nie może być dowolna i doko-

nywana przez podmioty zobowiązane do kierowania wspomnianych odpadów do RI-

POK563. 

Gmina również powinna prowadzić działania informacyjne i edukacyjne w zakre-

sie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności na temat ich 

selektywnego zbierania. Do obowiązków gminy należy udostępnienie na stronie interne-

towej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o podmiotach odbie-

rających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy. Informa-

cje te powinny zawierać: nazwę przedsiębiorstwa (firmę), oznaczenie siedziby i adres albo 

imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieru-

chomości, a także dane o miejscach zagospodarowania odpadów przez podmioty odbiera-

jące odpady komunalne dotyczące zarówno odpadów zmieszanych, odpadów zielonych, 

jak i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Wśród obowiązków gminy jest również informowanie o osiągniętych przez gminę oraz 

podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych poziomach recyklingu, przygoto-

waniach do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpa-

dów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (art. 3 

u.cz.p.).  

Gminy po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dokonują także 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwo-

                                                           
563 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 r., sygn. akt II 

SA/Wr 124/14, Legalis nr 980728.  
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ści technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania tymi odpadami564. Zgodnie 

z art. 3b i 3c u.cz.p. gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: (1) poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komu-

nalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wa-

gowo; (2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi me-

todami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo oraz do dnia 16 lipca 2020 r. – 

do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających bio-

degradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytwo-

rzonych w 1995 r.  

Nowa ustawa o odpadach z 2012 r. niewątpliwie zrewolucjonizowała zasady go-

spodarowania odpadami komunalnymi i uszczegółowiła obowiązki gmin w tym zakresie 

w ramach utrzymania czystości i porządku. Gmina, stając się głównym podmiotem odpo-

wiedzialnym za zorganizowanie i funkcjonowanie systemu postępowania z odpadami ko-

munalnymi, powinna równocześnie przejąć pełną odpowiedzialność za to, aby system ten 

był z punktu widzenia wskazanych obowiązków efektywny, a więc realizował cele wyni-

kające z prawa unijnego565. Według J. Jerzmańskiego zmiany te mają pozytywne i nega-

tywne aspekty. Z praktycznego punktu widzenia korzystne są następujące zmiany: 

• rezygnacja z nadmiernie rozbudowanego systemu kontroli procesu wytwarzania odpa-

dów, 

• stworzenie możliwości oceny substancji lub przedmiotu jak produkt uboczny, 

• rezygnacja z licznych decyzji o charakterze reglamentacyjnym, 

• uproszczenie kryteriów uznawania odpadu za niebezpieczny, 

• wprowadzenie instytucji sprzedawcy i pośrednika w obrocie odpadami, 

                                                           
564 Z. Grzymała, G. Maśloch, Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce. „Studia z Polityki Publicznej” 

2016, nr 1(9), s. 127-140.  
565 M. Górski, Obowiązki gmin w nowych systemach postępowania z odpadami komunalnymi i odpowie-
dzialność z tytułu ich niewykonywania, (w): Zarządzanie gospodarką odpadami– nowe wyzwania, korzyści, 
propozycje zmian, T. Kupczyk, M. Żebrowski, K. Sosnowska, I. Tomys (red.), Wydawnictwo Wyższej Szko-

ły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 17-30.  
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• ujednolicenie systemu zbierania informacji i wprowadzenie rejestru podmiotów zaj-

mujących się gospodarowaniem odpadami, 

• ułatwienia w prowadzeniu ewidencji566. 

Natomiast negatywnie oceniono m.in. „sztywną” granicę regionu gospodarki odpa-

dami567, co może być utrudnieniem dla gmin w realizacji kompleksowego systemu zbiera-

nia i ich przetwarzania. Nowe zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalny-

mi w ramach utrzymania czystości i porządku zobligowały także gminy do stworzenia 

kompleksowego systemu przetwarzania odpadów komunalnych w instalacjach RIPOK,  

w celu osiągnięcia określonych w nowej ramowej dyrektywie odpadowej odpowiednich 

poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów komunalnych i ograniczenia składo-

wania odpadów organicznych na składowiskach odpadów. Niewątpliwie postawione cele 

są niebywałym wyzwaniem dla gmin568. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
566 J. Jerzmański, Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami…, s. 64. 
567 Ibidem, s. 65. 
568 E. Zębek, Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi…, s. 34. 
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VIII. Analiza efektywności gospodarki odpadami 

8.1. Zmiany w strukturze gospodarki odpadami w Unii Europejskiej 

w latach 1997-2015 

Miarą efektywności gospodarki odpadami analizowaną w niniejszym opracowaniu 

jest struktura masy odpadów poddawanych odzyskowi (metoda najefektywniejsza) do od-

padów unieszkodliwianych, szczególnie poprzez ich składowanie (metoda najmniej efek-

tywna). W pierwszym przypadku jest to związane z odzyskiem surowców wtórnych  

z odpadów i w konsekwencji maksymalnym ograniczeniem masy powstających odpadów, 

a w drugim zaś odpady są zagospodarowywane jedynie przez ich magazynowanie w jed-

nym miejscu przez wiele lat bez ich utylizacji i fizycznego przetwarzania. Analizując ten-

decje w sposobach zagospodarowywania odpadów w krajach UE należy zwrócić uwagę na 

ich zmiany. Z danych zawartych w raporcie dotyczącym strategii zapobiegania i recyklin-

gu odpadów wynika, że w latach od 1998 do 2008 udział odpadów komunalnych podda-

wanych recyklingowi i kompostowaniu wzrósł z 19% do 38%. Jednocześnie z 50% do 

40% zmniejszyła się ilość odpadów kierowanych na składowiska569.  

Pomimo ogólnego pozytywnego trendu zagospodarowania odpadów, zauważalne 

są znaczące dysproporcje pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Poziom 

recyklingu wynosił bowiem od kilku procent w krajach o najmniej rozwiniętej gospodarce 

odpadami aż do 70% w tych, gdzie gospodarka odpadami funkcjonuje bardzo dobrze. Po-

dobnie znaczące różnice występują w odniesieniu do kierowania odpadów na składowi-

ska. W tych pierwszych zjawisko to prawie nie występuje, podczas gdy w tych drugich 

obejmuje ponad 90% wytwarzanych odpadów570. W państwach członkowskich UE istnieją 

nadal bardzo duże rozbieżności w stopniu zaawansowania realizacji koncepcji „społeczeń-

stwa recyklingu”. Poziom odpadów poddawanych recyklingowi wahał się od kilku do 

70%571. W 2012 r. poziom odzysku odpadów wynosił od 75,73% we Włoszech do 43,29% 

                                                           
569 Report on the Thematic Strategy on waste prevention and recycling, przyjęty przez Komisję Europejską 

19 stycznia 2011 r. 
570 Ibidem. 
571 Zob. więcej: M. Duczmal, Nowa dyrektywa ramowa w sprawie odpadów..., s. 30-31.  
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w Niemczech, podczas gdy składowanych było odpadów od 17,69% we Włoszech do 

44,48% w Hiszpanii572.  

W 2014 r. w UE przetworzono około 2 320 mln ton odpadów, wśród których 

47,4% odpadów poddano procesom unieszkodliwiania odpadów innym niż spalanie (skła-

dowanie). Kolejne 36,2% odpadów przetworzonych przeznaczono do odzysku innego niż 

odzysk energii i wypełnianie wykopów, czyli w recyklingu; 10,2% odpadów przetworzo-

nych wykorzystano do wypełnienia wykopów, natomiast pozostałą część poddano spale-

niu, z przeznaczeniem na odzysk energii (4,7%) albo bez takiego przeznaczenia (1,5%). 

Między państwami członkowskimi UE nadal można było zaobserwować znaczące różnice 

pod względem wykorzystania tych różnych metod przetwarzania odpadów. Na przykład 

w niektórych państwach członkowskich odnotowano bardzo wysoki poziom stosowania 

recyklingu (Włochy i Belgia), natomiast w innych preferowano składowanie (Bułgaria, 

Rumunia, Grecja, Szwecja, Finlandia)573.  

Analizując tendencje UE w latach 2004–2014 w zagospodarowaniu odpadów moż-

na zaobserwować, że ilość odpadów poddanych unieszkodliwianiu w 2014 r. była o 1,7% 

niższa niż w 2004 r., a udział tych odpadów w przetwarzaniu odpadów zmniejszył się  

z 54,6% do 48,9%. Ilość odpadów poddanych odzyskowi, czyli spalonych z odzyskiem 

energii, poddanych recyklingowi lub wykorzystanych do wypełniania wykopów (sposób 

wykorzystania odpadów na obszarach, gdzie prowadzone były roboty ziemne, w celu re-

kultywacji zboczy, ze względów bezpieczeństwa lub na potrzeby architektury krajobrazu) 

wzrosła o 23,4%, z 960 mln ton w 2004 r. do 1185 mln ton w 2014 r. W rezultacie udział 

odzysku odpadów w przetwarzaniu odpadów ogółem zwiększył się z 45,4% w 2004 r. do 

51,1% w 2014 r. W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych w 2014 r. przetworzono 

łącznie 75,6 mln ton takich odpadów, z czego ponad połowę przetworzono w jedynie 

trzech państwach członkowskich UE – Niemczech (27,2%), Bułgarii (16,1%) i Estonii 

(13,6%). Niemal połowę (49,0%) odpadów niebezpiecznych przetworzonych poddano 

                                                           
572 Eurostat, Waste statistics 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-xplained/index.php/waste_statistics. 

(dostęp: 15.04.2016); zob. także: E. Zębek, M. Szwejkowska, M. Raczkowski, Legal and organisational solu-
tions of municipal waste management…, s. 655.  
573 Eurostat, Statystyki odpadów, 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_ 

statistics/pl#. C5.81.C4.85czna_ilo.C5.9B.C4.87_wytwarzanych_odpad.C3.B3w (dostęp: 22.03.2018). 
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składowaniu, czyli złożono w gruncie lub na powierzchni ziemi lub przetworzono w gle-

bie i ziemi i odprowadzono do wód; 6,0% odpadów poddano spaleniu bez odzysku energii, 

a 7,4% - spaleniu z odzyskiem energii. W 2014 r. 37,5% odpadów niebezpiecznych w UE 

poddano odzyskowi poprzez recykling lub wykorzystano do wypełnienia wykopów574.  

Dla zobrazowania gospodarki odpadami w wybranych krajach UE można jako 

przykład wskazać systemy funkcjonujące w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech. W Niem-

czech został wprowadzony system MSW, w którym już od 20 lat główną strategią było 

odejście od tworzenia składowisk odpadów a zwiększenie recyklingu575. Kraj ten już 

 w 2001 r. osiągnął poziom 48% odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi, pod-

czas gdy gromadzonych na składowisku było 25 % a spalanych 22%576. Odnośnie ograni-

czenia odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska odpadów Niemcy osią-

gnęły redukcję do poziomu 75 % w 2006 r., 50 % w 2009 r. oraz 35 % w 2013 r.577 

W Hiszpanii zaś funkcjonuje system Management of Municipal Solid Waste 

(MSW), który składa się z 3 etapów: zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów. Do-

datkowo w zakresie recyklingu zastosowanie mają trzy systemy, tzn. ECOEMBES – odpa-

dy opakowaniowe, ECOVIDRIO – odpady ze szkła oraz SIGR – odpady medyczne. 

Poziomy recyklingu w Hiszpanii były osiągane na poziomie od 21% w 2001 r. do 33%  

w 2010 r., natomiast redukcja liczby składowisk odpadów była osiągnięta na poziomie 

50% w 2010 r.578  

                                                           
574 Ibidem. 
575 O. Scwarz-Herion, A. Omran, H.P. Rapp, A case of study on successful municipal solid waste manage-
ment in Industrialized countries by the eample of Karlsruhe City, Germany. “Journal of Engineering 

Hunedoara” 2008, nr 6(3), s. 266-273; A. Omran, A.D. Read, “Waste not, want not”. A study of household 
attitude toward recycling of solid wastes. “Environmental Engineering and Management Journal” 2008, nr 7, 

s. 1-8. 
576 T.L. Hansen, T.H. Christensen, Environmental modeling of use of treated organic waste on agricultural 
land: a comparison of existing models for life cycle assessment of waste systems. “Waste Management & 

Research” 2006, nr 24, s. 141-152. 
577 I. Bakas, M.Sieck, T. Hermann, F. M. Andersen, H. Larsen, A. Reichel, Projections of Municipal Waste 
Management and Greenhouse Gases, ETC/SCP working paper 4/2011, Copenhagen, Denmark 2011, s. 45. 
578 I.M. García-Sánchez, The performance of Spanish solid waste collection. “Waste Management & Re-

search” 2008, nr 26(4), s. 327-336. 
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We Włoszech natomiast funkcjonował system Management of Municipal Solid 

Waste w latach 2001- 2010579. W tym okresie zmniejszyła się ilość odpadów składowanych 

z 67 % do 48 %, a także ograniczono ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych na 

składowiskach od 50 % w 2009 r. do 35% w 2016 r. 580 Podczas gdy w Polsce w 2009 r. 

składowanych odpadów było 76%, poddanych recyklingowi - 15% a kompostowaniu 

8%581. W latach 2008-2011 nastąpił wzrost odpadów zbieranych selektywnie, a szczegól-

nie odpadów z tworzyw sztucznych z 12 do 16% oraz bioodpadów z 18 do 21 %582.  

 

8.2. Zmiany w gospodarce odpadami w okresie poprzedzającym 

uchwalenie I ustawy o odpadach oraz w latach 1997-2016 w 

Polsce 

Lata 1980-1996  

 Pierwszym analizowanym przedziałem czasowym w zakresie gospodarki odpadami 

był okres poprzedzający uchwalenie pierwszej ustawy o odpadach z 1997 r. a mianowicie 

lata 1980-1996 podczas obowiązywania ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska  

z 1980 r. Na podstawie danych zawartych w tabeli 3 w latach 1985-1996 odnotowano ge-

neralnie spadek ilości wytwarzanych odpadów ogółem w odniesieniu do 1990 r. Podobną 

tendencję zaobserwowano także w przypadku odpadów przemysłowych, gdzie dodatkowo 

odnotowano wzrost udziału odpadów o 5% wykorzystanych gospodarczo na poziomie 

55,8% oraz spadek udziału odpadów składowanych do 44%, podczas gdy unieszkodliwia-

nych był niewielki udział odpadów i utrzymywał się na stałym poziomie 0,2-0,4%.  

 

 

                                                           
579 M. Carevic, Comission V. Italy – Managing waste management in Italy. “Review of European, Compara-

tive & International Environmental Law” 2015, nr 24(1), s. 103-106 
580 Eurostat 2012, Waste database municipal waste, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal 

/waste/ data/database (dostęp: 15.04.2016); o gospodarce odpadami w wybranych krajach UE zob. także: E. 

Zębek, Legal and organisational solutions of the municipal waste management in chosen countries of EU. 
“Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 33, s. 131-144. 
581 K. Blumenthal, Environment and energy 2011, Statistics in focus, Eurostat 2011, s. 31. 
582 Główny Urząd Staystyczny, Środowisko. Informacje statystyczne i opracowania, Warszawa 2009-2012. 
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Tabela 3. Dane dotyczące wytwarzania oraz gospodarowania odpadami w latach 1985-

1996. 

 
Rodzaje  

odpadów 

1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ogółem  

(tys. ton) 

- - 154959 - - 195538 130892 133647 136145 

Przemysłowe 

(tys. ton): 

 

wykorzystano 

gospodarczo  

składowano  

unieszkodliw. 

170900 

 

 

50,2% 

 

49,6% 

0,2% 

170900 

 

 

55,9% 

 

42,8% 

0,3% 

143900 

 

 

53,6% 

 

46,2% 

0,2% 

134300 

 

 

51,1% 

 

48,5% 

0,4% 

178360 

 

 

52,8% 

 

46,9% 

0,3% 

183490 

 

 

53,6% 

 

46,1% 

0,3% 

120900 

 

 

54,3% 

 

45,3% 

0,4% 

 

122700 

 

 

54,5% 

 

45,3% 

0,2% 

124500 

 

 

55,8% 

 

44,0% 

0,2% 

Komunalne 

(dm3) i tys. ton  

unieszkodliw. 

spalanie  

kompostowanie 

składowane  

liczba  

składowisk 

zorganizow. 

- 

- 

- 

46157,5 

- 

- 

42685 

11059 

- 

- 

- 

- 

 

641 

 

40915 

- 

- 

- 

- 

- 

 

614 

- 

12196 

434,7 

- 

- 

646,6 

- 

40941 

12048 

- 

5,2 

92,4 

444,8 

 

786 

42364 

9992 

- 

4,2 

114 

462,6 

 

804 

43661 

10985 

 

0,8 

200,6 

514,5 

 

830 

44697 

11621 

 

- 

218,6 

419,9 

- 

Odpady  

komun. zebr. 

selektywnie  

makulatura 

(dm3) 

szkło  

tworz.sztuczne 

metale 

inne 

- - - - - - - - 1868 

 

597 

 

 

472 

167 

137 

495 

Niebezpieczne 

(tys. ton): 

wykorzystane 

gospodarczo 

unieszkodliw. 

składowane 

 

liczba 

składowisk 

- - - 7963 

 

2118 

(26%) 

26,5 

- 

 

1243 

 

3444 

 

66,2% 

 

0,9% 

 

32,9% 

- 

 

- 3188,3 

 

2154,1 

67,5% 

174,5 

859,7 

27% 

1812 

3866 

 

2577,8 

66,7% 

240,8 

1047,4 

27% 

2165 

5164,4 

 

3680,6 

71,2% 

213,3 

1270,4 

24% 

2165 

Mogilniki 

bez zabezpiecz. 

podłoża 

zarejestrowane 

- - - 176 

393 

 

630 

- - - - - 

Odpady szpi-

talne tys.ton  

spalanie: 

w kotłowniach 

w spalarkach 

w spalarniach 

- - - - - - - 93,8 

 

20,5 

1,8 

17,7 

1,0 

- 
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Źródło: Opracowano na podstawie: GUS, Raport o stanie zagrożenia i ochronie środowiska. Studia i analizy 
statystyczne, Warszawa 1990, s. 195, 208; GUS, Ochrona Środowiska 1991. Materiały i opracowania staty-
styczne, Warszawa 1991, s. 204; GUS, Ochrona Środowiska 1992. Materiały i opracowania statystyczne, 
Warszawa 1992, s. 235, 245, 246; GUS, Ochrona Środowiska 1993, Informacje i opracowania statystyczne, 

Warszawa 1993, s. 247, 259, 260, 261; GUS, Ochrona Środowiska 1994. Informacje i opracowania staty-
styczne, Warszawa 1994, s. 271, 284, 285, 287; GUS, Ochrona Środowiska 1995. Informacje i opracowania 
statystyczne, Warszawa 1995, s. 273, 285, 286, 288; GUS, Ochrona Środowiska 1996. Informacje i opracowa-
nia statystyczne, Warszawa 1996, s. 281, 293, 296, 298; M. Grzesiak, Z. Sieradzki (red.), Ochrona Środowiska 
1997. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1997, s. 307, 318, 319, 324; M. Grzesiak, W. 

Domańska (red.), Ochrona Środowiska 2005, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2005, 

s. 328. 

 

W przypadku odpadów komunalnych przy tendencji wzrostowej masy ich po-

wstawania, spośród metod ich unieszkodliwiania największy udział stanowiło ich składo-

wanie, następnie kompostowanie i spalanie (odpowiednio 71,85%, 28% i 0,14% w 1995 

r.), jednocześnie przy tendencji malejącej masy składowanych i spalanych odpadów,  

a wzrostowej odpadów kompostowanych w odniesieniu do 1992 r. Jednocześnie w anali-

zowanych latach zaobserwowano wzrost liczby zorganizowanych składowisk odpadów 

komunalnych od 641 do 830. Do 1996 r. brak było danych dotyczących odpadów komu-

nalnych selektywnie zebranych i ich poziomu odzysku. W tym roku odnotowano zaled-

wie 4,2% ilości odpadów zebranych selektywnie, przy następujących frakcjach: makulatu-

ra (32%), szkło (25%), tworzywa sztuczne (9%), metale (7%) oraz inne (27%) (tab. 3).  

W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych stwierdzono najpierw spadek a na-

stępnie wzrost ich masy w 1996 r., przy tendencji wzrostowej udziału odpadów wykorzy-

stywanych gospodarczo z 26 do 71%, a malejącej odpadów składowanych z 32 do 24%, 

podczas gdy unieszkodliwianych odpadów było 4-6% ogólnej masy przy wzroście liczby 

składowisk odpadów niebezpiecznych z 1243 do 2165. W 1991 r. zarejestrowano także 

630 mogilników, w tym 393 było bez zabezpieczonego podłoża. Natomiast w 1995 r. od-

notowano 93,8 tys. ton wytworzonych odpadów szpitalnych, które były unieszkodliwione 

poprzez spalanie (22%), kolejno w spalarkach, kotłowniach i spalarniach (tab. 3). 

Lata 1997-2000 

 Kolejnym analizowanym okresem w zakresie gospodarowania odpadami były lata 

1997-2000 podczas obowiązywania I ustawy o odpadach z 1997 r., kiedy zaobserwowano 

tendencję malejąca ilości wytwarzanych odpadów ogółem. W przypadku odpadów prze-

mysłowych nadal odnotowano wzrost udziału tych odpadów wykorzystywanych gospo-
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darczo, a spadek odpadów składowanych – odpowiednio do 76,9% i 17,8% w 2000 r.,  

a także od 1999 r. wprowadzono kategorię odpadów gromadzonych przejściowo na po-

ziomie 3% (tab. 4). 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 4 zaobserwowano tendencję wzrostową 

masy odpadów komunalnych, przy czym nadal największy udział tych odpadów było 

składowanych, jednakże przy spadku udziału takich odpadów do 56% w 1999 r., wzroście 

odpadów kompostowanych (43%) oraz znikomym udziale spalanych (ok. 3%), przy jed-

noczesnym wzroście liczby zorganizowanych i zamkniętych składowisk odpadów komu-

nalnych (odpowiednio do 999 i 88 w 2000 r.). W analizowanych latach po raz pierwszy 

wskazano odpady komunalne selektywnie zebrane na poziomie 3% w odniesieniu do 

ogólnej masy tych odpadów z wyodrębnieniem na frakcje: makulatura (17-31%), szkło 

(31-17%), tworzywa sztuczne (10-23%), metale (8,5-21%) i inne (33,5-8%).  

Ponadto w 2000 r. sporządzono szacunkowy bilans odpadów komunalnych, który 

przedstawiał się następująco: biodegradowalne (18,5%), popiół (12,7%), budowlane 

(11,5%), tworzywa sztuczne (11%), opakowania papierowe (9%), opakowania szklane 

(7%), papier i tektura (6%), wielkogabarytowe (5%), odpady mineralne (4%), opakowania 

z tworzyw sztucznych (3,5%), metale (3%), tekstylia (2,5%), odpady zielone (2%), niebez-

pieczne (1,6%), opakowania wielomateriałowe (1%), opakowania z blachy (1%), szkło 

(0,5%) i opakowania aluminiowe (0,2%) (tab. 4).  

W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych stwierdzono spadek masy tych odpa-

dów, przy czym poddanych odzyskowi od 1998 r. było na poziomie 30% a unieszkodli-

wianiu - 70%, przy zmniejszającym się udziale odpadów składowanych (21-8,5%). Ponad-

to w 1999 r. odnotowano 20 mogilników zlokalizowanych nad zbiornikami wód pod-

ziemnych, 83 obiekty budowlane, 21 dołów ziemnych i 123 obiektów niezarejestrowa-

nych, a także 15466,5 tys. ton wyrobów zawierających azbest (tab. 4). 
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Tabela 4. Dane dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami w latach 1997-2000. 

Rodzaje odpadów 1997 1998 1999 2000 

Ogółem (tys. ton) 124469,5 - - 122264 

Przemysłowe  

(tys. ton): 

wykorzystane 

gospodarczo  

składowane  

unieszkodliwione 

gromadzone 

przejściowo 

124500 

 

64,4% 

 

35,4% 

0,2% 

- 

 

133100 

 

68,8% 

 

26,9% 

4,3% 

- 

126300 

 

72,9% 

 

22% 

- 

2,9% 

 

125500 

 

76,9% 

 

17,8% 

- 

3,1% 

Komunalne (dm3)  
tys. ton wytw.: 

unieszkodliwione 

spalanie (tys.ton) 

kompostowanie 

składowane  

(tys. ton) 

liczba składowisk: 

zorganizowanych 

zamkniętych 

46859 

12183,4 

 

- 

219  

419,9 

 

 

956 

44 

47215 

12275,7 

 

- 

221,7  

358 

 

 

965 

69 

49219 

12316,9 

 

- 

225,2  

277,4 

 

 

998 

71 

49820 

12226 

 

2,9 

248,3  

- 

 

 

999 

88 

Odpady komunal-

ne selektywnie 

zebr: 

makulatura (dm3) 

szkło  

tworz.sztuczne 

metale 

inne 

1564  

 

264 

484 

157 

133 

766 

1158  

 

277 

338 

176 

122 

245 

1629  

 

433 

443 

231 

160 

362 

1549 

 

481 

268 

364 

325 

111 

Szacunkowy bilans 

odpadów (tys. ton) 

komunalnych: 

biodegradowalne 

odpady zielone 

papier i tektura 

opak.papierowe 

opak.wielomater. 

tworzywa sztucz-

ne 

opak.tworz.sztucz. 

szkło 

opak. szklane 

metale 

opak. z blachy 

opak. aluminiowe 

odpady mineralne 

tekstylia 

popiół 

wielkogabarytowe 

budowlane 

niebezpieczne 

- - - 13503 

 

 

2493,9 

302 

845,4 

1226,4 

137,6 

1472 

 

473,6 

62,9 

956,6 

374,3 

134 

38,9 

540,9 

359,7 

1721,8 

703,8 

1556,9 

101,8 

Niebezpieczne  4007 1104 1133 1601 
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(tys. ton): 

wykorzystane 

gospodarczo 

unieszkodliwione: 

składowane 

gromadzone przej-

ściowo 

liczba składowisk 

 

2877,7 

 

206,6 

922,7 

- 

 

2165 

 

366 odzysk 

 

737 

159,4 

- 

 

- 

 

400 

 

733 

112,8 

- 

 

- 

 

476 

 

1110 

96,1 

13,7 

 

- 

Mogilniki 

nad zbiornikami 

wód podziemnych 

obiekty budowla-

ne 

doły ziemne 

obiekty niezare-

jest. 

- -  

20 

 

83 

21 

123 

- 

Wyroby zawiera-

jące azbest  

(tys. ton) 

- - - 15466,5 

Żródło: opracowane na podstawie: M. Grzesiak, Z. Sieradzki (red.), Ochrona Środowiska 1998. Informacje i 
opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1998, s. 329, 340, 341, 346, 348; M. Grzesiak, Z. Sieradzki (red.), 

Ochrona Środowiska 1999. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1999, s. 293, 294, 302, 

304; Grzesiak M., Sieradzki Z. (red.), Ochrona Środowiska 2000. Informacje i opracowania statystyczne, 

GUS, Warszawa 2000, s. 319, 328, 330, 332; M. Grzesiak, Z. Sieradzki (red.), Ochrona Środowiska 2001. 
Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2001, s. 345, 354, 356, 358 ; M. Grzesiak, Z. Sieradz-

ki (red.), Ochrona Środowiska 2003. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2003, s. 328; M. 

Grzesiak, W. Domańska (red.), Ochrona Środowiska 2005, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, 

Warszawa 2005, s. 328, 337. 

 

Lata 2001-2012 

 Kolejnym analizowanym okresem w zakresie gospodarki odpadami były lata 2001-

2012 podczas obowiązywania II ustawy o odpadach z 2001 r. Na podstawie danych zawar-

tych w tabelach 5a i 5b w latach 2001-2003 stwierdzono wahania w ogólnej masie wytwa-

rzanych odpadów, najniższe wartości odnotowano w 2003 r. (110980 tys. ton) a najwyższe 

w 2001 r. (135653 tys. ton). W tym okresie masa wytwarzanych odpadów przemysłowych 

była na względnie stałym poziomie, tj. 123-124000 tys. ton, przy zmniejszającym się 

udziale odpadów poddanych odzyskowi z 79 do 58%, a wzroście udziału odpadów uniesz-

kodliwianych z 21 do 42%, w tym poprzez składowanie na poziomie 16-17%. 
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Tabela 5a. Dane dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami w latach 2001-2006. 

Rodzaje odpadów 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ogółem (tys. ton) 134919 128403 110980 133789 133956 133340 

Przemysłowe  

(tys. ton): 

odzysk 

unieszkodliwione: 

składowane  

czasowo  

magazynowane 

123800 

 

78,2% 

19,3% 

16,6% 

2,5% 

117900 

 

79% 

17,9% 

14,5% 

3,4% 

120600 

 

79,1% 

16,2% 

13,3% 

2,9% 

124000 

 

78,5% 

17,1% 

13,8% 

3,3% 

124600 

 

79,2% 

16,6% 

13,4% 

3,2% 

123400 

 

76,8% 

19,1% 

15,2% 

3,9% 

Komunalne (dm3) 

(tys. ton) wytw. 

 

unieszkodliwione: 

spalanie (tys.ton) 

kompostowanie 

składowane  

liczba składowisk: 

zorganizowanych 

zamkniętych 

tzw. dzikich 

46486 

11109 

 

14,2 

309 (2,8%) 

- 

 

 

1036 

61 

- 

46841 

10509 

 

36 

214,8 (2%) 

- 

 

 

1016 

82 

- 

- 

9924 

 

- 

170,5 

9609,1 

 

 

993 

- 

- 

- 

9759,3 

 

87,4 

234,1 

9193,6 

 

 

1049 

- 

3366 

- 

9354,3 

 

44,4 

317,9 

8623,1 

 

 

1025 

57 

- 

- 

9876,6 

 

45,3 

297,1 

8986,5 

 

 

1008 

82 

2509 

Odpady (tys.ton) 

komunalne 

nieselektywne 

selektywnie zebr: 

makulatura  

szkło  

tworz.sztuczne 

metale 

tekstylia 

inne 

niebezpieczne 

wielkogabarytowe 

 

 

- 

152 

42 

86 

13 

7 

- 

4 

- 

- 

 

 

- 

115 

43 

46 

17 

9 

- 

0 

- 

- 

 

 

- 

145 

44,9 

59,8 

24,5 

15,4 

0,4 

- 

0 

- 

 

 
9515,9 

243,4 (2,3%) 

66,7 

73,4 

31,3 

9,7 

14,2 

- 

0 

48,0 

 

 

9057 

297 (3,2%) 

96 

99 

41 

7 

18 

- 

0 

34 

 

 

 

9473 

403 (4,1%) 

100 

114 

55 

7 

25 

- 

0 

42 

Opakowania  

(tys. ton) 

poziom odzysku 

recyklingu 

- - 2611 

 

- 

26,7% 

2890 

 

- 

35,6% 

3174 

 

- 

46,7% 

2982 

 

54,5% 

62,5% 

Niebezpieczne 

(tys. ton): 

odzysk 

unieszkodliwione: 

składowane 

czasowo maga-

zynowane 

 

1308 

 

368,6 

902,5 

63,4 

37,2 

1029 

 

454 

538 

149 

36,6 

1338 

 

482 

856 

243 

42,9 

- 1778 

 

512,9 

1265,1 

316 

- 

1778 

 

512 

1266 

316 

28 

Źródło: opracowano na podstawie M. Grzesiak, Z. Sieradzki (red.), Ochrona Środowiska 2002. Informacje i 
opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2002, s. 309, 313, 318, 320, 321; M. Grzesiak, Z. Sieradzki (red.), 

Ochrona Środowiska 2003. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2003, s. 319, 330, 331; 

M. Grzesiak, W. Domańska (red.), Ochrona Środowiska 2004, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, 

Warszawa 2004, s. 317, 323, 325, 328; M. Grzesiak, W. Domańska (red.), Ochrona Środowiska 2005, Infor-
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macje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2005, s. 328, 329, 331, 337, 339, 342, 343, 351, 352; M. 

Grzesiak, W. Domańska (red.), Ochrona Środowiska 2006, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, 

Warszawa 2006, s. 324, 325, 333, 336, 338, 343; M. Grzesiak, W. Domańska (red.), Ochrona Środowiska 
2007, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2007, s. 341, 342, 351, 357, 360, 361. 

 

Tabela 5b. Dane dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami w latach 2007-2012. 

Rodzaje odpadów 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ogółem (tys. ton) 134497 124974 120325 123523 135653 135209 

Przemysłowe  

(tys. ton): 

odzysk 

 

unieszkodliwione: 

spalanie 

kompostowanie 

składowane  

czasowo  

magazynowane 

124400 

 

76,4% 

 

- 

- 

15,6% 

3,5% 

114900 

 

74,9% 

 

- 

- 

17,7% 

3,4% 

111060 

 

81532,2 

(73,4%) 

26544 

323,1 

175,4 

21369,2 

2983,4 

113500 

 

74300 

(65,4%) 

22900 

 

 

18200 

2800 

123500 

 

71800 

(58,1%) 

25500 

 
 

21500 

2800 
 

123100 

 

72300 

(58,7%) 

25600 

 

 

21900 

2100 

Komunalne  

(tys. ton)  

unieszkodliwione: 

spalanie (tys.ton) 

kompostowanie 

składowane  

liczba składowisk: 

kontrolowanych 

zamkniętych 

tzw. dzikich 

10082,6 

 

 

41,0 

277,7 

9098,4 

 

929 

- 

2828 

 

12194,4 

 

 

62,7 

262,4 

8693,2 

 

879 

- 

- 

12052,5 

 

8468,8 

101,1 

508,3 

7859,4 

 

803 

94 

- 

12038,4 

 

8079,7 

102,5 

608,5 

7368,7 

 

633 

169 

- 

12129,0 

 

8499,3 

98,3 

365,6 

6967,1 

 

578 

58 

- 

12084,5 

 

8135,5 

50,7 

926,5 

7158,2 

 

527 

67 

- 

Odpady (tys.ton) 

komunalne zebr. 

nieselektywne 

selektywnie: 

makulatura  

szkło  

tworz.sztuczne 

metale 

tekstylia 

niebezpieczne 

wielkogabarytowe 

biodegradowalne 

-  

 

9353,9 

682 

145 

175 

83 

9 

38 

1 

97 

123 

10053 

 

 

789 (7,8%) 

151 

200 

100 

14 

36 

1 

104 

- 

10044,2 

 

 

860 (8,6%) 

170 

216 

124 

17 

36 

1 

103 

181 

9827,6 

 

 

984 (10%) 

175 

269 

157 

17 

31 

1 

103 

210 

9580,9 

 

 

1005 (10,5%) 

187 

276 

176 

14 

38 

1 

90 

202 

Zmieszane odpady 

komunalne  

(tys. ton) 

spalanie 

procesy  

biologiczne 

wysegregowane 

składowane 

- - - - - 8575 

 

 

51 

927 

440 

7158 
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Opakowania  

(tys. ton) 

poziom odzysku 

recyklingu 

3133 

 

60,0% 

48,2% 

4181,9 

 

60,6% 

43,0% 

3826 

 

50,2% 

36,9% 

4292 

 

53,8% 

38,9% 

4611 

 

56,0% 

41,3% 

4669 

 

57,2% 

41,4% 

Pojazdy wycofane 

z eksplotacji 

(tys.ton) przekaza-

ne do stacji de-

montażu 

przetwarzane: 

odzysk i recykling 

ponowne użycie 

przedm. i części 

pod.strzępieniu 

unieszkodliwianie 

166 

 

 

 

133 

102 

 

8,1 

12,1 

0,8 

 

178 

 

 

 

156 

108 

 

24 

23,5 

0,5 

173 

 

 

 

156,6 

118 

 

18,7 

19 

0,4 

204 

 

 

 

184 

135 

 

21,8 

27 

0,2 

259 

 

 

 

230 

215 

 

23,7 

34, 5 

3,6 

304 

 

 

 

270 

253 

 

31,5 

39 

5,9 

Zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektro-

niczny (tys.ton) 

przetworzony: 

recykling 

inne procesy odzy-

sku 

użyty ponownie w 

całości 

27,1 

 

 

 

25,1 

15 

1,5 

 

- 

56 

 

 

 

49,7 

22 

0,6 

 

- 

108 

 

 

 

101 

87 

1,5 

 

- 

112 

 

 

 

103,6 

88 

0,3 

 

- 

151,8 

 

 

 

143 

129 

0,8 

 

- 

157,2 

 

 

 

 

133,7 

1.0 

 

0,8 

Źródło: opracowano na podstawie P. Bartoszczuk, W. Domańska (red.), Ochrona Środowiska 2008, Informa-
cje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2008, s. 344, 345, 360, 361, 364, 373-374; W. Domańska, 

Ochrona Środowiska 2009, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2009, s. 342, 344, 353, 

358, 360, 365, 368; D. Bochenek (red.), Ochrona Środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, 

GUS, Warszawa 2010, s. 344, 347, 355, 356, 360, 362, 370; D. Bochenek (red.), Ochrona Środowiska 2011, 
Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011, s. 341, 343, 352, 353, 357, 359, 366; D. Boche-

nek (red.), Ochrona Środowiska 2012, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012, s. 342, 

344, 353, 354, 358, 360, 367; D. Bochenek (red.), Ochrona Środowiska 2013, Informacje i opracowania staty-
styczne, GUS, Warszawa 2013, s. 345, 347, 351, 353, 354, 363, 364, 366. 

 

W przypadku odpadów komunalnych zaobserwowano wzrost ich masy wytwarza-

nia. Odpady te były unieszkodliwiane kolejno przez: składowanie (60%), kompostowanie 

(8%) i spalanie (2%). W tym okresie odnotowano spadek liczby kontrolowanych składo-

wisk z 1036 na 527, przy liczbie składowisk zamkniętych - 67 w 2012 r., a także spadek 

liczby tzw. dzikich składowisk z 3366 do 2828. W analizowanym okresie stwierdzono tak-

że spadek udziału odpadów zebranych nieselektywnie z 97,5-89,5% a wzrost wyselekcjo-

nowanych z 2,5 do 10,5%, z wyodrębnieniem na frakcje: makulatura (27-20%), szkło (56-

25%), tworzywa sztuczne (8,5-14%), metale (4,5-2%), tekstylia (0,5-4,5%), od 2004 r. – 

niebezpieczne (0,1%), wielkogabarytowe (19,5-12%), a od 2008 r. - biodegradowalne na 

poziomie 25%. Ponadto w 2012 r. zawarto dane dotyczące zagospodarowania zmieszanych 
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odpadów komunalnych, a mianowicie największy udział tych odpadów był skierowany do 

składowania (83,4%), następnie poddany procesom biologicznym – 11%, wysegregowano 

do odzysku – 5% oraz spalaniu (0,6%) (Tab. 5a i 5b).  

Na podstawie danych zawartych w tabelach 5a i 5b w latach 2001-2012 zaobser-

wowano wzrost ilości zebranych opakowań przy wzroście poziomu recyklingu (dane zbie-

rane od 2003 r.) od 27 do 42% oraz poziomu odzysku (dane od 2006 r.) od 55 do 60%. Da-

ne dotyczące odpadów niebezpiecznych były odnotowywane w latach 2001-2006, kiedy 

zaobserwowano wzrost masy tych odpadów przy udziale 28-44% odpadów poddanych 

odzyskowi i 52-78% unieszkodliwianiu, w tym ok. 25% odpadów było składowanych i 2% 

magazynowanych czasowo. Od 2007 do 2012 r. wyszczególniono odpady pochodzące  

z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

W tym okresie nastąpił wzrost masy pojazdów wycofanych z eksploatacji przekazanych 

do stacji demontażu, które były przetwarzane na poziomie 80-90%, przy wzroście udziału 

odpadów poddawanych odzyskowi i recyklingowi od 69 do 94%, ponownemu użyciu 

przedmiotów i części (6-12%), poddawanych strzępieniu (9-14%) oraz unieszkodliwianiu 

(0,5-2%). Podobnie odnotowano wzrost masy zebranego zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego w analizowanych latach, wśród których przetwarzanych było 88-94% 

odpadów, w tym recyklingowi poddano 60-90%  a innym procesom odzysku 0,5-6% od-

padów, przy czym od 2012 r. wprowadzono kategorię odpadów użytych ponownie w ca-

łości (0,5%). 

Lata 2013-2016 

 Ostatnim analizowanym okresem w zakresie gospodarowania odpadami były lata 

2013-2016 przy obecnie obowiązującej ustawie o odpadach z 2012 r. Na podstawie danych 

zawartych w tabeli 6 zaobserwowano spadek masy wytworzonych odpadów ogółem oraz 

odpadów przemysłowych. Wśród odpadów przemysłowych odnotowano tendencję spad-

kową udziału odpadów poddawanych odzyskowi (53-38%) a wzrostową w odniesieniu do 

ich unieszkodliwiania (22-35%), przy czym nastąpił wzrost udziału odpadów składowa-

nych (36-84%), podczas gdy udział odpadów czasowo magazynowanych wynosił 1,5% 

zebranych odpadów.  
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Tabela 6. Dane dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami w latach 2013-2016. 

Rodzaje odpadów 2013 2014 2015 2016 

Ogółem (tys. ton) 141888 141586 141848 139961 

Przemysłowe  

(tys. ton): 

odzysk 

unieszkodliwione: 

składowane  

czasowo magazynowane 

130600 

 

69400 

28600 

25500 

2000 

 

131300 

 

27600 

26600 

22200 

2100 

131000 

 

21900 

20200 

16800 

1400 

128300 

 

49500 

46000 

41800 

1800 

Komunalne wytw.  

(tys. ton)  

recykling 

unieszkodliwione: 

spalanie (tys.ton) 

kompostowanie 

składowane (tys. ton) 

liczba składowisk: 

kontrolowanych 

tzw. dzikich  

11294,9 

 

- 

 

766,0 

1230,5 

5978,7 

 

431 

119 

 

10331 

 

2180 

 

1560 

1154 

5437 

- - 

Odpady (tys.ton) 

komunalne zebr. 

nieselektywne 

selektywnie: 

makulatura  

szkło  

tworz.sztuczne 

metale 

tekstylia 

niebezpieczne 

wielkogabarytowe 

biodegradowalne 

9473,8 

 

8199 

1028 

132 

273 

185 

15 

37 

1 

126 

227 

10330 

 

8281 

2050 

241 

411 

314 

20 

32 

1 

213 

584 

10863,5 

 

8326,1 

2537,4 

243,2 

424,1 

303,2 

19,2 

1,7 

1,2 

262,4 

657,0 

11654,3 

 

8712,1 

2942,3 

254,1 

447,3 

304,2 

24,3 

1,6 

1,1 

338,0 

822,9 

Opakowania (tys. ton) 

 

poziom odzysku 

recyklingu 

4836 

 

50,2% 

36,0% 

4846 

 

60,3% 

55,6% 

5026 

 

61,8% 

57,9% 

5620 

 

61,4% 

57,5% 

Pojazdy wycofane z 

eksplotacji (tys. ton) 

przekazane do stacji 

demontaż 

przetwarzane:  

odzysk i recykling po-

nowne użycie przedm. i 

części 

poddane strzępieniu 

unieszkodliwiane 

356 

 

 

 

353 

335 

38 

 

38 

5,6 

- 483 

 

 

 

471 

466 

65 

 

42 

5,2 

- 

Zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny 

(tys.ton) 

recykling 

171,7 

 

 

129,8 

168,9 

 

 

127,2 

199,2 

 

 

138,3 

232,6 

 

 

190,4 
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inne procesy odzysku 

użyte ponownie w cało-

ści 

0,9 

 

1.1 

1,1 

 

0,6 

1,1 

 

0,6 

0,7 

 

0,9 

Źródło: opracowano na podstawie D. Bochenek (red.), Ochrona Środowiska 2014, Informacje i opracowania 
statystyczne, GUS, Warszawa 2014, s. 347, 349, 353, 355, 365, 366, 368; D. Bochenek (red.), Ochrona Śro-
dowiska 2015, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2015, s. 332, 334, 338, 339, 345, 347; 

D. Bochenek (red.), Ochrona Środowiska 2016, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 

2016, s. 326, 328, 334, 339, 340, 342; D. Bochenek (red.), Ochrona Środowiska 2017, Informacje i opracowa-
nia statystyczne, GUS, Warszawa 2017, s. 324, 326, 332, 338, 340. 

 

Odpady komunalne były zagospodarowane w następujący sposób: spalanie (7%), 

kompostowanie (11%) oraz składowanie (53%) przy liczbie składowisk kontrolowanych 

431 a tzw. dzikich - 119, podczas gdy odpadów poddanych recyklingowi było na poziomie 

21%. W analizowanych latach zaobserwowano spadek udziału odpadów komunalnych 

zebranych nieselektywnie (zmieszane odpady komunalne) od 86 do 74% oraz wzrost od-

padów wyselekcjonowanych (11-25%), przy wyodrębnieniu na następujące frakcje: maku-

latura (13-8,5%), szkło (11-25%), tworzywa sztuczne (26-16%), metale (1,5-0,5%), teksty-

lia (3,5-0,5%), niebezpieczne (1%), wielkogabarytowe (10-12%) oraz biodegradowalne 

(25-28%) (tab. 6).  

Na podstawie danych zawartych w tabeli 6 stwierdzono wzrost masy zebranych 

opakowań przy wzroście poziomu odzysku od 50 do 61% oraz recyklingu od 36 do 57%. 

Podobnie odnotowano wzrost masy zebranych odpadów pochodzących z pojazdów wyco-

fanych z eksploatacji i przekazanych do demontażu i przetwarzanych na poziomie 97% 

poprzez odzysk i recykling (85%), ponowne użycie przedmiotów i części (10%), podda-

wanych strzępieniu (8%) oraz unieszkodliwianiu (1%). Ponadto odnotowano wzrost masy 

zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym poddanych recyklingowi na 

poziomie 75-82%, innym procesom odzysku i użytego ponownie w całości (0,5%). 
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IX. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu odpadami 

9.1. Rodzaje opłat w gospodarowaniu odpadami 

 Dopełnieniem instrumentów administracyjnoprawnych w gospodarce odpadami są 

instrumenty ekonomiczne, wśród których głównie wyróżniamy opłaty i subwencje. Opła-

ty za korzystanie ze środowiska są swoistym instrumentem prawno-ekonomicznym reali-

zującym zasadę „zanieczyszczający płaci”. Powodem wprowadzania instrumentów eko-

nomicznych, w tym opłat za korzystanie ze środowiska jest negatywny wpływ działalno-

ści gospodarczej na środowisko, który to powinien znaleźć odzwierciedlenie w cenach 

towarów i usług. Jeśli bowiem koszty produkcji towarów i usług nie będą uwzględniały 

negatywnego wpływu na środowisko naturalne, to ceny tych towarów i usług będą znie-

kształcone. Dodatkowo, niedoszacowanie kosztów negatywnego wpływu może prowadzić 

do dalszego pogarszania środowiska poprzez jego nadmierną lub niewłaściwą eksploatację. 

Uwzględnianie rzeczywistych kosztów pokrycia szkód w środowisku powinno stymulo-

wać wykorzystanie technologii wpływających w mniej negatywnym stopniu na środowi-

sko583.  

Opłaty są związane z kosztami korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim 

zmian. Są to koszty związane z korzystaniem z zasobów środowiska i obejmują: opłaty za 

emisję zanieczyszczeń powietrza; opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku odpa-

dów; opłaty za pobór i korzystanie z wód, z urządzeń wodnych i wprowadzanie ścieków 

do wód lub ziemi; opłaty za wydobywanie kopalin; inne opłaty i podatki ekologiczne584. 

Bardzo istotnym instrumentem w gospodarowaniu odpadami jest system opłat, w skład 

którego wchodzą opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, opłaty produktowe i de-

pozytowe, opłaty za składowanie odpadów oraz opłaty podwyższone. 

 

 

                                                           
583 M. Rogulski, System opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce. „Ekonomia” 2014, nr 39, s. 125-145; A. 

Flotyńska, Rozwój podatków ekologicznych w Unii Europejskiej w latach 2010-2012. „Zarządzanie i Finan-

se” 2013, nr 2(2), s. 215‒226. 
584 P. Małecki, M. Urbanicec, Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym. 
„Optimum. Studia Ekonomiczne” 2014, nr 3(69), s. 87-102.  
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Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

Opłata odpadowa tzn. za odbiór i zagospodarowanie odpadów to narzędzie ekono-

miczne realizujące cel gospodarki odpadami, jakim jest minimalizacja ilości wytwarzanych 

odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowa-

nia z odpadami określoną w ustawie o odpadach z 2012 r. Opłata za odbiór i zagospodaro-

wanie odpadów komunalnych jest jednym z narzędzi ekonomicznych polityki ochrony 

środowiska. W Polsce istnieje od dawna, ale ma ona charakter opłaty za usługę odbioru 

odpadów. Mieszkaniec podpisuje umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady i ponosi 

za to określone koszty. Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości (lub objętości) genero-

wanych odpadów oraz ewentualnie ich rodzaju. W przypadku prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów przez mieszkańców, ustawa nakazuje stosowanie niższej stawki niż 

podstawowa. Ustawa również stanowi, że stawka opłaty musi uwzględniać koszt funkcjo-

nowania systemu, a więc koszty administracyjne, przedsiębiorcy (odbierającego i utylizu-

jącego odpady, koszty instalacji) oraz koszty punktów selektywnej zbiórki585.  

Zgodnie bowiem z art. 6 u.cz.p. rada gminy określa, w drodze uchwały, górne 

stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru  

i zagospodarowania odpadów, w szczególności w zakresie opróżniania zbiorników bezod-

pływowych i transportu nieczystości ciekłych lub odbierania odpadów od właścicieli nie-

ruchomości. Rada gminy określając stawki opłat stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady ko-

munalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawki te mogą być zróżnico-

wane w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od 

miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Opłaty te są dochodami budżetów 

gminy.  

Artykuł 6k ust. 1 u.cz.p. zobowiązuje radę gminy do wydania uchwały (która w 

tym przypadku nie jest aktem prawa miejscowego), przy czym przedmiotem uchwały jest 

wybór jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach zamieszkanych przez mieszkańców – spośród określonych w art. 6j ust. 

1 i 2 (tj. liczba mieszkańców, zużyta woda, powierzchnia lokalu bądź jedna stawka) z jed-

                                                           
585 A. Ciechelska, Ocena nowej opłaty odpadowej jako narzędzia polityki ekologicznej. „Inżynieria Ekolo-

giczna” 2012, nr 29, s. 26-37.  
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noczesnym ustaleniem stawki takiej opłaty, a także w odniesieniu do nieruchomości nie-

zamieszkanych przez mieszkańców – ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności. W art. 6k ust. 2 cytowanej ustawy wskazano parametry, które muszą być 

wzięte pod uwagę przy ustalaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi, do których należą: (1) liczba mieszkańców, (2) ilość wytwarzanych odpadów ko-

munalnych, (3) koszty funkcjonowania systemu, na które zgodnie z art. 6r ust. 2–2b i 2d 

składają się: (a) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania od-

padów komunalnych, (b) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, (c) koszty obsługi administracyjnej systemu, (d) koszty edukacji 

ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, (e) koszty 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki oraz koszty utrzymywania pojemni-

ków w odpowiednim stanie, (f) koszty zapewnienia pozbywania się wszelkich odpadów 

oraz (4) przypadki nieregularnego wytwarzania odpadów, w tym sezonowości. Artykuł 6k 

ust. 3 u.cz.p. zawiera bowiem bezwzględną dyrektywę kierowaną do rad gmin, że jeżeli 

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być wyższe. Ustawa nie przesądza jednak,  

o ile wyższe, pozostawiając to radzie gminy, ale ustanawia górną granicę podwyższonych 

stawek na poziomie dwukrotności stawek podstawowych586.  

Z orzecznictwa wynika, że pobieranie opłat za odbiór odpadów pozostaje w ści-

słym związku z gospodarką finansową gminy w zakresie systemu gospodarowania odpa-

dami. Gmina, zobowiązana do finansowania kosztów tego systemu, musi mieć zatem 

wpływ na wysokość opłat ponoszonych w związku z odbiorem odpadów, jak również 

możliwość kontrolowania tego, czy właściciel nieruchomości, uiszczający na rzecz gminy 

niższą stawkę opłaty, dokonuje selektywnej zbiórki odpadów, czy też oddaje odpady wy-

łącznie zmieszane. Gmina jako podmiot zobowiązany do odbioru odpadów stosuje ustalo-

ną przez siebie preferencyjną stawkę opłaty, przewidzianą na finansowanie systemu go-

                                                           
586 W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach… , LEX 2016, nr 10515.  
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spodarowania odpadami, o ile stwierdzi, że właściciel nieruchomości spełnia ustalone wa-

runki do jej zastosowania587. 

 

Opłata produktowa i depozytowa 

Opłaty produktowe i depozytowe są opłatami środowiskowymi ściśle związanymi  

z gospodarowaniem szczególnymi kategoriami odpadów zaliczanych do odpadów niebez-

piecznych. Dotyczy to opakowań po produktach, które po zużyciu stają się odpadami nie-

bezpiecznymi, np. zużyte świetlówki, akumulatory, opony samochodowe, bowiem zawie-

rają metale ciężkie, silne kwasy oraz inne substancje toksyczne. Niekontrolowana emisja 

tych substancji może przyczynić się do skażenia zasobów środowiska, a tym samym może 

stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Opłata ta należy do instrumentów ekono-

micznych prawa gospodarki odpadami. Zatem opłaty produktowe to obciążenia finansowe 

nakładane na produkty szkodliwe dla środowiska w fazie produkcji, konsumpcji lub po-

produkcyjnego i/lub pokonsumpcyjnego składowania588.  

Analizowana opłata realizuje dwie podstawowe funkcje prawa gospodarki odpada-

mi wyznaczone założeniami zasady „zanieczyszczający płaci” - bodźcową (prewencyjną) 

oraz redystrybucyjną. Funkcja bodźcowa (prewencyjna) za pośrednictwem prawidłowo 

ustalonych stawek jednostkowych ma zachęcać do najbardziej odpowiedniego z punktu 

widzenia ochrony środowiska wyboru technologii produkcji, lokalizacji produkcji, insta-

lowania urządzeń ochronnych oraz korzystania z zasobów środowiska. Funkcja redystry-

bucyjna powinna pomagać w przemieszczaniu za pośrednictwem funduszy celowych 

środków zgromadzonych z opłat produktowych z przeznaczeniem ich na cele związane  

z ochroną środowiska589.  

Opłata produktowa to także podatek pośredni spełniający dwie funkcje: fiskalną  

i prohibicyjną. Funkcja fiskalna polega na zasilaniu funduszy publicznych przeznaczonych 

                                                           
587 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 

1626/14, LEX nr 1791295. 
588 B. Draniewicz, Opłata produktowa-wybrane zagadnienia prawne. „Ochrona i Środowisko” 2005, nr 2, s. 

40-49; B. Draniewicz, Geneza regulacji w zakresie opłat produktowych. „Ochrona i Środowisko” 2006, nr 4, 

s. 56-67. 
589 B. Fiedor, Opłaty produktowe i depozyty ekologiczne, (w:) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów 
naturalnych, B. Fiedor (red.), Warszawa 2002, s. 318-320. 
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na ochronę środowiska. Funkcja prohibicyjna zaś jest związana z ograniczaniem popytu na 

wyroby obciążające środowisko590. Wśród celów, które są związane z wprowadzeniem  

i stosowaniem opłaty produktowej wymienia się w literaturze: (1) ograniczenie wytwa-

rzania produktów uciążliwych dla środowiska (w fazie użytkowania i składowania), głów-

nie takich, dla których istnieją bardziej przyjazne dla środowiska substytuty; (2) ograni-

czenie strumienia trafiających na składowiska takich odpadów, które mogłyby być gospo-

darczo wykorzystane; (3) skłonienie konsumentów do zmiany preferencji na korzyść pro-

duktów bardziej przyjaznych środowisku; (4) wyrobienie nawyków segregowania odpa-

dów i przekazywania posegregowanych odpadów odbiorcom oraz (5) stworzenie źródeł 

finansowania systemu selektywnej zbiórki i utylizacji (odzysku/recyklingu) odpadów591.  

Opłata produktowa jest też tzw. opłatą za opakowanie. Opłata ta została uregulo-

wana w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej z 2001 r. (u.o.p.p.)592. Zasady ustalania i pobierania 

opłaty produktowej zostały określone w celu zapobiegania powstawaniu odpadów powsta-

łych z produktów, ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz za-

pewnienia wysokiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów 

(art. 1 ust. 1). Opłata produktowa w myśl art. 2 pkt 9 cytowanej ustawy jest opłatą obli-

czaną i wpłacaną w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. 

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 i 2 u.o.p.p. przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić od-

zysk, a w szczególności recykling odpadów takiego samego rodzaju, jak odpady powstałe  

z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju na poziomie co najmniej  

w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy.  

W omawianym załączniku do u.o.p.p. odpady podzielono na 5 grup. Pierwsza gru-

pa dotyczy olejów smarowych otrzymanych z ropy naftowej oraz preparatów z ciężkich 

frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Wyjątkiem są tutaj odpady pochodzące z: (a) 

olejów smarowych do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specy-

ficzny, (b) parafiny ciekłej, (c) mieszanek olejowych do obróbki metali, olejów zapobiega-

                                                           
590 J. Ciechanowicz-McLean, Ochrona środowiska w działalności…, s. 95. 
591 J. Famielec, Z. Grabowski, P. Małecki, Analiza kosztów odzysku i recyklingu odpadów…, s. 321. 
592 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1478 ze zm.). 
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jących przyleganiu do form, antykorozyjnych oraz (d) pozostałych olejów smarowych 

oraz olejów przeznaczonych do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych.  

Druga grupa odpadów dotyczy zaś preparatów smarowych, dodatków, środków za-

pobiegających zamarzaniu z wyłączeniem: (a) preparatów smarowych - wyłącznie smarów 

plastycznych, (b) środków przeciwstukowych, dodatków do olejów mineralnych i pro-

duktów podobnych oraz (c) środków zapobiegających zamarzaniu i gotowych płynów 

przeciwoblodzeniowych. W przypadku pierwszej i drugiej grupy powinien być zapew-

niony odzysk na poziomie 50% a recykling na poziomie 30%. Kolejne grupy odpadów 

dotyczą nowych opon pneumatycznych z gumy zróżnicowanej ze względu na ich zasto-

sowanie (zał. 4a u.o.p.p.). 

Trzecią grupę stanowią opony stosowane w samochodach osobowych, motocy-

klach i rowerach, autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach oraz opony pneu-

matyczne bieżnikowane z gumy, a czwarta grupa - w urządzeniach i maszynach rolni-

czych oraz pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy. Natomiast w piątej grupie odpa-

dów uwzględniono używane opony pneumatyczne. Dla grup 3,4 i 5 odzysk powinien być 

osiągnięty na poziomie 75% a recykling na poziomie 15% (zał. 4a u.o.p.p.).  

Rozliczenie wykonania obowiązku zapewnienia obowiązku i recyklingu odpadów 

następuje na koniec roku kalendarzowego. Przedsiębiorca albo organizacja, którzy nie 

wykonali tego obowiązku są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej 

oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Opła-

ta produktowa jest obliczana jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym,  

a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w ma-

sie produktów. Opłata produktowa jest obliczana oddzielnie dla każdego rodzaju produk-

tu. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich pro-

duktów nie przekracza 100 zł (art. 12 u.o.p.p.). Podstawę obliczenia opłaty produktowej 

stanowi masa produktów w kilogramach (art. 13 u.o.p.p.).  

Według art. 14 ust. 1 u.o.p.p. maksymalne stawki opłaty produktowej dla produk-

tów wymienionych w poz. 1 i 2 uprzednio analizowanego załącznika nr 4a do ustawy wy-

noszą 2,57 zł za 1 kg; dla produktów z poz. 3 i 4 – 5,50 zł za 1 kg oraz dla produktów  
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z poz. 5 – 10,26 zł za 1 kg. Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalen-

darzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który został przyjęty w ustawie budżetowej za 

rok poprzedni. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż w terminie do 

dnia 30 września każdego roku, jest zobowiązany do ogłoszenia wysokości maksymalnych 

stawek opłat produktowych na następny rok w formie obwieszczenia w Monitorze Pol-

skim. Ponadto w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych oraz 

ministrem właściwym ds. gospodarki w drodze rozporządzenia powinien określić także 

szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, mając przy tym 

na względzie negatywne oddziaływanie odpadów powstałych z tych produktów na śro-

dowisko oraz kosztów ich zagospodarowania.  

Opłata produktowa także dotyczy zużytych baterii i akumulatorów uregulowanych  

w ustawie o bateriach i akumulatorach z 2009 r. (u.b.a.)593. Regulacje te według ustawo-

dawcy miały bowiem służyć: (1) ograniczeniu negatywnego wpływu baterii i akumulato-

rów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko poprzez redukcję ilości 

substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recy-

kling powstających z nich odpadów, a także przez wspieranie wysokiego poziomu zbiera-

nia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych; (2) zharmoni-

zowaniu wymogów w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach 

oraz ich oznakowania oraz (3) zapewnieniu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrz-

nego i uniknięciu zniekształcenia konkurencji w obrębie Unii Europejskiej (art. 2).  

Przepisy mniejszej ustawy mają zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii  

i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, bez względu na ich kształt, 

pojemność, masę, skład materiałowy, sposób użycia oraz ich przynależność, albo czy są 

częścią składową urządzenia lub dodatkiem do innych produktów, a także dotyczą zuży-

tych baterii i akumulatorów (art. 4 ust. 1 u.b.a.). Przy czym baterie i akumulatory są źró-

dłami energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii che-

micznej składające się z jednego albo kilku pierwotnych ogniw baterii, nienadających się 

                                                           
593 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803). 
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do powtórnego naładowania albo wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego 

naładowania (art. 6 pkt 1 u.b.a.).  

Szczególnym regulacjom podlegają przenośne baterie i akumulatory, bowiem 

ustawodawca nałożył na wprowadzającego obowiązek osiągnięcia odpowiednich pozio-

mów dotyczących zbierania zużytych przenośnych baterii i akumulatorów w Rozporzą-

dzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii 

przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych z 2009 r.594 , tj.: w 2010 r. - 18 %,  

w 2011 r. - 22 %, w 2012 r. - 25 %, w 2013 r. - 30 %, w 2014 r. - 35 %, w 2015 r. - 40 % 

oraz w 2016 r. i w kolejnych latach - 45 %.  

Jednakże przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach z 2009 r. nie mają zastoso-

wania w dwóch przypadkach w odniesieniu do wymaganych poziomów zbierania, w tym 

dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania, zbierania, przetwarzania, 

recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, a także za-

wierania umowy ze zbierającym oraz z prowadzącym zakład przetwarzania, składania 

wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Pierwszy 

przypadek odnosi się do wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku 

kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o łącznej masie 

nieprzekraczającej 1 kg, a drugi przypadek do wprowadzającego baterie lub akumulatory, 

który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie lub akumulatory 

przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nie-

przekraczającej 100 kg (art. 4a ust. 1).  

Podstawą obliczenia opłaty produktowej jest masa zebranych zużytych przeno-

śnych baterii i akumulatorów. Należna opłata produktowa jest obliczana na podstawie 

iloczynu stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych przenośnych baterii  

i akumulatorów wymagających zebrania w celu osiągnięcia wymaganego poziomu zbiera-

nia w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych przenośnych 

baterii i akumulatorów (art. 39 ust. 1 i 2 u.b.a.). Stawka opłaty produktowej dla zużytych 

                                                           
594 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania 

zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1671).  
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przenośnych baterii i akumulatorów wynosi od 0,80 zł do 12 zł za kilogram takich odpa-

dów (art. 40 ust. 1 u.b.a).  

Opłata depozytowa dotyczy zużytych baterii i akumulatorów baterii kwasowo-

ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opłata depozytowa została uregu-

lowana w ustawie o bateriach i akumulatorach z 2009 r. w dziale 9 Opłata depozytowa 

oraz obowiązki sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulato-

rów kwasowo-ołowiowych. Jest ona formą depozytu, który jest zwracany po oddaniu zu-

żytego akumulatora do sprzedawcy detalicznego. Zgodnie bowiem z art. 54 ust. 1 u.b.a. 

sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów 

samochodowych kwasowo-ołowiowych jest zobowiązany do pobrania od kupującego nie-

będącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli 

przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów. Następnie taki sprzedawca detaliczny jest obowiązany do 

przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumu-

latorów samochodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego.  

Sprzedawca jest także zobligowany do pobrania opłaty depozytowej w terminie 30 

dni od dnia przyjęcia zużytych baterii lub akumulatorów samochodowych kwasowo-

ołowiowych, a także do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu. 

Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, upa-

dłości albo przerwy w wykonywanej działalności gospodarczej, wprowadzający baterie 

lub akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany do przyjęcia od ku-

pującego zużytych baterii lub akumulatorów wprowadzonych przez niego do obrotu oraz 

do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych 

przez niego punktach zbierania tych odpadów w terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży. 

Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej następuje na dokumencie potwier-

dzającym pobranie oraz zwrot opłaty depozytowej (art. 53 ust. 1pkt 4 u.b.a). Stawka opła-
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ty depozytowej obecnie wynosi 30 zł za sztukę baterii i akumulatora samochodowego 

kwasowo-ołowiowego595.  

 

Opłaty za składowanie odpadów 

 Opłata za składowanie odpadów zaliczana jest do opłat za korzystanie ze środowi-

ska uregulowanych w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r. (poś) w Tytule V 

Środki finasowo-prawne oraz aktach wykonawczych. Według art. 272 poś opłaty za ko-

rzystanie ze środowiska są środkami finansowo-prawnymi w ochronie środowiska. Opłaty 

te są ponoszone za działalność w zakresie określonym w art. 273 poś, a mianowicie: (a) 

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza; (b) przydzielenia uprawnień do emisji na 

zasadach wskazanych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cie-

plarnianych z 2015 r.596 oraz (c) składowania odpadów.  

Wysokość należnej opłaty jest ustalana przez podmiot korzystający ze środowiska 

we własnym zakresie (art. 284 ust. 1 poś). W związku z tym obowiązek uiszczenia opłaty 

środowiskowej powstaje z mocy prawa. Konsekwencją powyższego jest to, że podmiot 

korzystający ze środowiska ustala (oblicza) we własnym zakresie wysokość należnej opłaty 

i uiszcza na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzy-

stania ze środowiska. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w któ-

rym miało miejsce korzystanie ze środowiska.  

Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych 

odpadów, z tym że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania od-

padów (art. 274 ust. 5 poś). Według Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 

2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 r., 

górna stawka opłat w odniesieniu do odpadów za 2018 r. wynosi 284,71 zł/Mg za umiesz-

czenie odpadów na składowisku597.  

                                                           
595 O opłacie produktowej i depozytowej zob. także: Zębek E., Instrumenty administracyjno-prawne i eko-
nomiczne…, s. 157-161.  
596 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 568, 1089).  
597 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za ko-

rzystanie ze środowiska na rok 2018 (M.P. z 2017 r., poz. 875). 
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Opłaty podwyższone  

Opłaty podwyższone są pewną formą sankcjonowaną w prawie ochrony środowi-

ska i dotyczą działalności w zakresie wprowadzania emisji do środowiska i eksploatacji 

urządzeń bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej. Zgodnie bowiem z art. 276 

ust. 1 poś podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub 

innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.  

W odniesieniu do odpadów opłaty podwyższone dotyczą nieprawidłowego ich 

składowania. Stanowią one wielokrotność opłaty za korzystanie ze środowiska. Kwestie 

dotyczące nielegalnego składowania odpadów zostały uregulowane w art. 293 ust. 1-5 poś. 

Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska powinien ponieść opłatę pod-

wyższoną w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na 

składowisku za każdą dobę składowania. Należy tutaj nadmienić, iż magazynowanie od-

padów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się 

jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 

składowiska. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot 

korzystający ze środowiska wnosi zaś opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej 

stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą 

dobę składowania.  

Nielegalna jest także działalność polegająca na pozbyciu się odpadów: (a) nad brze-

gami zbiorników wodnych, z wyszczególnieniem na strefy ochronne ujęć wód i na tereny 

wypływu wód z warstw wodonośnych, (b) na terenach parków narodowych i rezerwatów 

przyrody oraz (c) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-

wypoczynkowych. W tym przypadku na podmiot korzystający ze środowiska nałożona 

jest opłata podwyższona w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie od-

padów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania. Natomiast 

jeśli podmiot korzystający ze środowiska pozbędzie się odpadów bezpośrednio do śródlą-

dowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód 

                                                                                                                                                                                     
 



280 | S t r o n a  

morza terytorialnego ponosi wtedy opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jed-

nostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku (art. 293 poś).  

Według orzecznictwa wysokość opłaty podwyższonej za składowanie odpadów bez 

uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zależy od 

ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym że wysokość opłaty podwyższonej zależy 

także od czasu składowania odpadów. Oznacza to, iż podmiot korzystający ze środowiska, 

który posiada decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji odpadów ponosi opłatę za 

składowanie odpadów, którą zgodnie z art. 297 poś ponosi się za umieszczenie odpadów. 

Wysokość tej opłata zależy tylko od dwóch czynników, tj. ilości i rodzaju odpadów. Na-

tomiast podmiot korzystający ze środowiska, który składuje odpady, bez uzyskania decyzji 

zatwierdzającej instrukcję eksploatacji, ponosi opłatę podwyższoną. Wysokość tej opłaty 

zależy już jednak od trzech czynników, a mianowicie od: (1) ilości składowanych odpa-

dów, (2) rodzaju składowanych odpadów (który też stanowi podstawę do ustalenia jed-

nostkowej stawki opłaty za umieszczenie na składowisku odpadów) i (3) czasu składowa-

nia odpadów. Wysokość opłaty podwyższonej, wnoszonej w okresach półrocznych, usta-

lana jest od całości składowanych odpadów598.  

Umieszczenie odpadów na składowisku, na które podmiot korzystający ze środowi-

ska nie uzyskał decyzji zatwierdzającej instrukcję składowania odpadów, rodzi obowiązek 

ponoszenia przez wymieniony podmiot opłaty podwyższonej za każdą dobę składowania 

określonej ilości odpadów. Chodzi tu więc zarówno o odpady umieszczone na składowi-

sku przed okresem, który obejmuje decyzja z racji tego, że w momencie rozpoczęcia dane-

go okresu (półrocznego) odpady nadal się na nim znajdują w określonej ilości, jak i odpa-

dy, które zostaną na składowisku umieszczone w okresie półrocznym, którego dotyczy 

decyzja wymierzająca nieuiszczoną w wymaganej wysokości opłatę podwyższoną i za czas 

ich składowania599.  

Ponadto należy zauważyć, że opłata podwyższona nie jest środkiem mającym na 

celu przymuszenie podmiotu korzystającego ze środowiska do uzyskania stosownych po-

                                                           
598 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 685/11, Legalis nr 365815. 
599 Ibidem. 
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zwoleń lub innych decyzji za korzystanie ze środowiska. Opłata ta jest bowiem wymie-

rzana w sytuacji, gdy dany podmiot nie posiada wymaganego pozwolenia lub decyzji i jest 

obliczana tylko za okres, w którym brak było tego pozwolenia lub decyzji600.  

9.2. Możliwości współfinansowania inwestycji w zakresie gospo-

darki odpadami 

Ochrona środowiska, w tym także w zakresie uporządkowania gospodarki odpa-

dami, jest dziedziną wymagającą ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Ważnym 

instrumentem ekonomicznym umożliwiającym realizację zasad gospodarki odpadami są 

subwencje czyli fundusze, z których mogą być współfinansowane inwestycje w tym za-

kresie. Do polskich funduszy ochrony środowiska zaliczamy Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Zgodnie z art. 400 ust. 1 poś fundusze te są 

odpowiednio państwową i samorządową osobą prawną oraz zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych601 zaliczane są do sektora finansów pu-

blicznych. Taki status został im nadany z dniem 1 stycznia 2010 r. przez art. 1 pkt 6 usta-

wy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska602. 

Fundusze te są zasilane z należności z opłat środowiskowych oraz administracyj-

nych kar pieniężnych. Kwestie te zostały uregulowane w dziale II rozdziałem IV ustawy 

poś Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ustawodawca w art. 400a ust. 

1 poś wyszczególnił przedsięwzięcia, które są objęte finansowaniem ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej, a także w zakresie gospodarki odpadami. W zakresie gospodarki od-

padami można tutaj wyszczególnić następujące aspekty: (a) działania w zakresie przypad-

ków zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych określonych w art. 23–25 

Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r. w sprawie 

                                                           
600 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Wr 

669/07, Legalis nr 323535. 
601 T.j. Dz.  U.  z  2017  r., poz. 2077 ze zm. 
602 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, 4 wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 

1134. 
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przemieszczania odpadów603 oraz wspomagania realizacji zadań przeciwdziałających nie-

legalnemu przemieszczaniu odpadów; (b) koszty gospodarowania odpadami z wypadków 

uregulowanych w ustawie o odpadach z 2012 r.; (c) przedsięwzięcia związane z gospodar-

ką odpadami oraz (d) wykonanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy 

Inspekcji Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową. Zdaniem K. Gruszec-

kiego zadania wymienione w art. 400a poś mają charakter kazusityczny i są precyzyjnie 

zaklasyfikowane do działań, które mogą finansowane w ramach przedsięwzięć z zakresu 

ochrony środowiska604.  

W zakresie realizacji przedsięwzięć proekologicznych, w tym także w zakresie go-

spodarki odpadami, z wykorzystaniem środków europejskich NFOŚiGW pełni rolę Insty-

tucji Pośredniczącej II stopnia dla Funduszu Spójności (2004-2006) oraz Instytucji Wdra-

żającej dla pięciu priorytetów PO IiŚ 2007-2013. W przypadku działań realizowanych  

w ramach I i II priorytetu (odpowiednio: Gospodarka wodno-ściekowa oraz Gospodarka 

odpadami i ochrona powierzchni ziemi) przedsięwzięcia są wdrażane zarówno przez 

NFOŚiGW (projekty o wartości powyżej 25 mln euro), jak i WFOŚiGW (projekty o warto-

ści do 25 mln euro).  

W art. 401 ust. 1-8 poś ustawodawca określił źródła przychodów NFOŚiGW  

i WFOŚiGW, które głównie pochodzą z dotacji, opłat za korzystanie ze środowiska oraz 

administracyjnych kar pieniężnych. Zatem przychody omawianych funduszy stanowią 

wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 

pobieranych na podstawie ustawy z zakresu ochrony środowiska oraz przepisów szczegól-

nych. Środki te są gromadzone przez zarząd wojewódzki oraz wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Do obowiązków tych 

organów należy przekazywanie środków zgromadzonych na tych rachunkach na rachunki 

bankowe NFOŚiGW i WFOŚiGW. Kwoty te nie są tożsame z faktycznymi wpływami  

z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, o czym stanowi art. 402 poś, bowiem 

wartość początkowa jest powiększana o przychody z oprocentowania środków na rachun-

                                                           
603 Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1. 
604 K. Gruszecki, op. cit., s. 1141. 
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ku bankowym, a umniejszona o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty 

obsługi rachunku bankowego. Ponadto ustawodawca nakazał wojewódzkiemu inspekto-

rowi ochrony środowiska dodatkowo umniejszyć wpływy z kar przekazywane na rachun-

ki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW o 20% i przekazanie tak zgromadzonej kwoty do budżetu 

państwa605. 

Wśród przychodów funduszy zgodnie z art. 401 poś wskazano wpływy z następu-

jących opłat:  

1) produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach przedsiębiorców  

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;  

2) produktowych określonych w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce opako-

waniami i odpadami opakowaniowymi z 2013 r., tj. dotyczących podmiotów, którzy 

nie wykonali obowiązku określonego w art. 17 ust. 1, tzn. nie zapewnili odzysku,  

w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opa-

kowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których 

wprowadził produkty, są zobowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie 

w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, łącznie z recyklingiem 

dla wszystkich opakowań razem oraz z odzysku (art. 34 ust. 2), a także przypadku gdy 

wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, po-

mimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą 

od należnej, marszałek województwa może ustalić w drodze decyzji, wysokość zale-

głości z tytułu opłaty produktowej w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewnie-

sionej opłaty produktowej (art. 37 ust. 2); 

3) związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji z art. 14 ust. 1, art. 17 

ust. 1 i 2 oraz art. 43a ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

z 2005 r.; dotyczy sytuacji, gdy wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku 

kalendarzowym, jest zobowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za 

brak sieci. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzający pojazd, mimo ciążącego na 

nim obowiązku, nie uiścił opłaty za brak sieci albo uiścił opłatę w wysokości niższej od 

                                                           
605 M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, op. cit., s. 1032. 
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należnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska może wydać decyzję, w której po-

winien określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci. W przypadku 

niewykonania tejże decyzji, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska powinien ustalić, w drodze decy-

zji, dodatkową opłatę za brak sieci w wysokości odpowiadającej 20% kwoty nieuisz-

czonej opłaty za brak sieci (art. 17 ust. 1 i 2). Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie 

wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wy-

cofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku banko-

wego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa, marszałek woje-

wództwa powinien przekazać, w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału, na ra-

chunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(art. 43a ust. 2); 

4) związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (art. 72 ust. 2 i art. 77 

ust. 2, art. 15 ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 ust. 6 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym z 2015 r.). W myśl art. 72 ust. 2 u.z.s.e.e. wprowadzający sprzęt, któ-

ry nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu jest zobowią-

zany do zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, do wniesienia opłaty produktowej  

w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu obliczonego oddzielnie dla każdej 

grupy sprzętu: (a) zbierania; (b) odzysku oraz (c) przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 2 cytowanej ustawy w przypadku nie-

uiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek 

województwa powinien określić w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu 

opłaty produktowej. W przypadku niewykonania tejże decyzji, organ ten powinien 

ustalić w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 

50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 u.z.s.e.e. 

wprowadzający sprzęt jest obowiązany do prowadzenia publicznych kampanii eduka-

cyjnych w odniesieniu do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu  

i wnieść ją na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego łącz-
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nie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu 

osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Natomiast zgodnie z art. 62 ust. 6 

cytowanej ustawy w przypadku, gdy organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elek-

tronicznego nie przeznaczyła w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po 

roku, na publiczne kampanie edukacyjne środków w wysokości co najmniej równej 

odpowiednio przychodom netto na poziomie co najmniej 5% uzyskanych w poprzed-

nim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków, jest ona zobowiązana do wpłaty 

bez wezwania w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym or-

ganizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego była obowiązana do prze-

prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, na rachunek bankowy urzędu mar-

szałkowskiego środków w wysokości równej odpowiednio przychodom netto; 

5) z tytułu środków wskazanych w art. 15 ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 ust. 6 ustawy o zuży-

tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2015 r. z wykonania obowiązku pro-

wadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.  

Z zakresu gospodarki odpadami wskazano także: 

1) wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy  

o odpadach z 2012 r.;  

2) wpływy z opłat wskazanych w art. 65 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach  

z 2009 r., do których zaliczamy opłatę produktową, dodatkową opłatę produktową, 

opłatę na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebraną opłatę depozytową;  

3) wpływy z kar pieniężnych określonych w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz art. 

9za ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r., które będą omó-

wione w dalszej części opracowania (patrz rozdział 10.1. Administracyjne kary pie-

niężne).  

Należy tutaj zaznaczyć, iż w/w przychody należy przeznaczyć wyłącznie na cele 

związane z ochroną środowiska. Ustawodawca w art. 401c określił zasady przydziału 

środków finansowych znajdujących się w dyspozycji NFOŚiGW na określone kierunki 

działalności w zakresie ochrony środowiska. Należy tutaj zauważyć, że poszczególne za-

dania zostały powiązane z konkretnymi źródłami tego funduszu, co jest dopuszczalnym 
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odstępstwem od ogólnej zasady rządzącej gospodarowaniem środkami publicznymi, bo-

wiem nie powinny być one przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wy-

datków (art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych606). Usta-

wodawca ponadto jednoznacznie określił minimalną wartość finasowania wymienionych 

zadań, odwołując się przy tym do zgromadzonych z konkretnego tytułu środków, pomiej-

szonych o koszty obsługi tych przychodów, i wskazując, iż przeznaczyć należy na nie  

w zależności od zadania – całość bądź co najmniej połowę wpływów607.  

Według art. 401c poś środki NFOŚiGW w wysokości nie mniejszej niż kwota przy-

chodów, określone w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przy-

chodów, poza zadaniami ministra właściwego do spraw środowiska (w art. 206 i 212), 

można je przeznaczyć na finansowanie wielu przedsięwzięć. W ramach gospodarki odpa-

dami uwzględniono działania związane z: (a) gospodarowaniem odpadami, zapobieganiem 

powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; (b) wspieraniem działań przeciwdziała-

jących nielegalnej działalności w zakresie przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploa-

tacji; (c) utworzeniem i wdrażaniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz  

o gospodarce odpadami zgodnych z przepisami ustawy o odpadach z 2012 r.; (d) gospoda-

rowaniem odpadami w przypadkach wskazanych w art. 23–25 Rozporządzenia (WE) nr 

1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie prze-

mieszczania odpadów608; (d) szkoleniem organów administracji publicznej wykonujących 

obowiązki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad mię-

dzynarodowym przemieszczaniem odpadów; (e) zakupem sprzętu i oprogramowania dla 

organów oraz (f) wykonywaniem badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy 

Inspekcji Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową.  

Przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem odpadami mogą być także współfi-

nansowane ze środków unijnych, szczególnie z Funduszu Spójności w ramach programu 

                                                           
606 T.j. Dz.  U.  z 2017 r., poz. 2077 ze zm. 
607 M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, op. cit., s. 1428. 
608 Dz. Urz. L 190 z 12.7.2006 r., str. 1; art. 23 rozporządzenia dotyczy kosztów odbioru odpadów w przy-

padku niemożności realizacji przemieszczenia, art. 24 – odbioru odpadów w przypadku gdy przemieszczanie 

jest nielegalne, a art. 25 – kosztów zwrotu w przypadku gdy przemieszczanie odpadów jest nielegalne.  
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Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 promującego zrównoważony  

i zintegrowany rozwój. Nadrzędnym celem programu jest wspieranie gospodarki efek-

tywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności teryto-

rialnej i społecznej. W ramach tego programu funkcjonuje siedem osi priorytetowych, 

wśród których w odniesieniu do odpadów istotna jest Oś priorytetowa II – ochrona śro-

dowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w zakresie rozwoju infrastruktury środowi-

skowej, np. oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych, instalacji do 

zagospodarowania osadów ściekowych, a także instalacji do zagospodarowania odpadów 

komunalnych, w tym do termicznego przekształcania609. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
609 Zob. więcej: E. Zębek, Instrumenty administracyjno-prawne i ekonomiczne…, s. 145-148. 
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X. Prawnokarna ochrona środowiska przed niewłaściwą  go-

spodarką odpadami 

Instrumenty administracyjnoprawne w postaci ustalenia zasad i hierarchii postę-

powania z odpadami oraz obowiązków w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów na 

podmioty biorące udział w ich gospodarowaniu, szczególnie wymóg uzyskania decyzji lub 

wpisu do rejestru oraz przestrzegania norm przy odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, 

mają charakter prewencyjny w tym sensie, że trzeba spełnić obowiązek ich uzyskania 

przed podjęciem określonej działalności. Działalność tego typu prowadzona nielegalnie 

tzn. bez pozwolenia jest karalna. Niedopełnienie obowiązku uzyskania wymaganej zgody 

lub niedopełnienie w/w obowiązków jest sankcjonowane610. W polskim systemie prawa 

ochrony środowiska wyróżniamy administracyjne kary pieniężne, wykroczenia (kara 

grzywny) oraz przestępstwa (kara pozbawienia wolności).  

10.1. Administracyjne kary pieniężne  

Administracyjna kara pieniężna jest środkiem prawnym, który jak wszystkie inne 

sankcje występujące w prawie administracyjnym, ma zapewnić przestrzeganie i realizację 

norm prawa administracyjnego. Tym samym regulacje dotyczące kar administracyjnych 

wyznaczają treść relacji podmiotów zewnętrznych wobec administracji i samej admini-

stracji w sytuacjach, gdy te podmioty wbrew ciążącym na nich obowiązków nie realizują 

norm prawa administracyjnego611. Kary te stanowią instytucję odpowiedzialności admini-

stracyjnej w gospodarce odpadami612.  

Według W. Radeckiego, odpowiedzialność administracyjna rysuje się jako szczegól-

na postać przymusu administracyjnego niebędącego egzekucją administracyjną, czyli 

zmierzającego jedynie pośrednio do wykonania dyrektyw administracyjnych. Odpowie-

dzialność prawna w ochronie środowiska oznacza obowiązek ponoszenia przez dany 

                                                           
610 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, Wydanie z 2016 r.  
611 D. K. Nowicki, S. Peszkowski, Kilka uwag o szczególnym charakterze administracyjnych kar pieniężnych, 
(w:) Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, M. Błachucki (red.), Biuro 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015.  
612 Zob. szerzej: W. Radecki, Kary pieniężne w ochronie środowiska, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 1995, 

s. 23-26; B. Draniewicz, Kary pieniężne w ustawie o odpadach. Cz. I. „Recykling” 2011, nr 4, s. 14-18. 
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podmiot ujemnych konsekwencji, które są ujęte w przepisy prawne, a które dotyczą sta-

nów lub zdarzeń podlegających ujemnej kwalifikacji normatywnej i przypisywanej praw-

nie takiemu podmiotowi w określonym porządku prawnym613. Odpowiedzialność admini-

stracyjna w ochronie środowiska jest również postrzegana jako regulowana prawem moż-

liwość uruchomienia wobec określonego podmiotu z powodu jego działalności naruszają-

cej stan środowiska środków prawnych realizowanych w swoistych dla administracji for-

mach i procedurze. Tak sformułowane określenie odpowiedzialności administracyjnej 

opiera się na następujących założeniach: (1) odpowiedzialność administracyjnoprawna 

obejmuje tylko te konsekwencje działalności naruszającej stan środowiska, które są sfor-

mułowane normatywnie, zatem ten element określenia odpowiedzialności nie ma charak-

teru postulatywnego; (2) odpowiedzialności podlega zawsze określony konkretnie pod-

miot co oznacza, że ustalenie tego podmiotu następuje w toku wypowiedzi typu aktu ad-

ministracyjnego; (3) odpowiedzialność można wiązać i uruchamiać tylko z powodu naru-

szającej stan środowiska działalności określonego podmiotu, przez co należy rozumieć 

każdą działalność szkodzącą, choćby była ona dopuszczana prawnie (przez normy dopusz-

czalnych poziomów zanieczyszczeń czy decyzją administracyjną)614. 

Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska stanowi realizację sankcji 

administracyjnej i jest treścią stosunku administracyjnoprawnego. Elementem tej odpo-

wiedzialności jest administracyjnoprawny obowiązek ochrony środowiska przed odpada-

mi. Podstawowymi funkcjami sankcji administracyjnych w ochronie środowiska są: funk-

cja prewencyjna, restytucyjna, wychowawcza, a także represyjna. Charakter prawny ad-

ministracyjnych kar pieniężnych można przedstawić jako: (a) sankcje majątkowe o działa-

niu represyjnym, (b) środki przymusowej realizacji decyzji administracyjnych oraz (c) 

specyficzne środki naprawiania szkód wyrządzonych na skutek zanieczyszczenia środowi-

ska615.  

                                                           
613 W. Radecki, Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Wrocław-Warszawa-Kraków-

Gdańsk- Łódź 1985, s. 67-68. 
614 M. Górski, A. Jaworowicz-Rudolf, Odpowiedzialność administracyjna, (w:) Prawo ochrony środowiska, 

M. Górski (red.), Warszawa 2009, s. 191–192. 
615 W. Radecki, Odpowiedzialność administracyjna…, s. 109. 
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Administracyjne kary pieniężne są zatem środkami prawno-finansowymi przede 

wszystkim o charakterze represyjnym i są ponoszone za przekroczenie lub naruszenie wa-

runków korzystania ze środowiska ustalonych decyzją. Zgodnie bowiem z art. 276 ust. 2 

poś w razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków 

określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska powi-

nien ponieść administracyjną karę pieniężną616. Administracyjna kara pieniężna jest pono-

szona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych 

decyzją w zakresie: (1) wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, (2) przydzielonych 

uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnienia-

mi do emisji gazów cieplarnianych z 2015 r. oraz (3) składowania odpadów, a także w za-

kresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska (art. 273 poś). Odręb-

ne przypadki i zasady ponoszenia administracyjnych kar pieniężnych określają także 

przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego.  

W art. 274 poś ustawodawca określił zasady naliczania administracyjnych kar pie-

niężnych. Wysokość administracyjnych kar pieniężnych w przypadku odpadów zależy od 

ilości i rodzaju składowanych albo magazynowanych odpadów oraz czasu ich składowania 

albo magazynowania. Postępowanie w sprawie wymierzania administracyjnych kar pie-

niężnych zostało uregulowane w dziale III rozdziału 1 poś. Zgodnie z art. 298 ust 1 niniej-

szej ustawy administracyjne kary pieniężne są wymierzane w drodze decyzji przez woje-

wódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ). W zakresie gospodarki odpadami 

obejmuje to działania polegające na naruszeniu warunków decyzji zatwierdzającej in-

strukcję prowadzenia składowiska odpadów albo decyzji określających miejsce i sposób 

magazynowania odpadów, określonych w ustawie o odpadach z 2012 r., w odniesieniu do 

rodzaju i sposobów składowania lub magazynowania odpadów. Przekroczenie lub naru-

szenie przepisów prawa ochrony środowiska jest stwierdzane przez wojewódzkiego in-

spektora ochrony środowiska na podstawie kontroli, z wyszczególnieniem dokonanych  

w ich trakcie pomiarów lub za pomocą innych środków dowodowych lub pomiarów pro-

                                                           
616 Ibidem, s. 112. 
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wadzonych przez podmiot korzystający ze środowiska, który jest obowiązany do dokona-

nia takich pomiarów. 

 O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia na podstawie kontroli wojewódzki in-

spektor ochrony środowiska ma obowiązek zawiadomić podmiot korzystający ze środowi-

ska, jednocześnie przekazując mu wyniki pomiarów w terminie 21 dni od wykonania po-

miarów (art. 299 ust. 1i 2 poś). Następnie po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia, 

na podstawie kontroli WIOŚ wydaje decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej, uwzględ-

niającej przekroczenie lub naruszenie w skali doby. Kara biegnąca jest zatem naliczana do 

czasu stwierdzenia zmiany wielkości przekroczenia lub naruszenia do czasu zaprzestania 

takiej działalności.  

Administracyjna kara pieniężna stanowi wielokrotność opłaty za korzystanie ze śro-

dowiska. Zgodnie z art. 309 poś za składowanie odpadów z naruszeniem warunków doty-

czących rodzaju i sposobów składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej 

instrukcję prowadzenia składowiska lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji 

określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymierzana jest kara w wysokości 

0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę 

składowania.  

W zakresie gospodarki odpadami, administracyjne kary pieniężne zostały określone  

w ustawie o odpadach z 2012 r. (u.o.o.). Według art. 194 cytowanej ustawy administracyj-

na kara pieniężna w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł i nie większej niż 1 000 000 zł jest 

wymierzana w przypadku: (1) zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady 

inne niż niebezpieczne poprzez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi od-

padami, substancjami lub materiałami, co prowadzi do obniżenia początkowego stężenia 

substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów nie-

bezpiecznych; (2) mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, odpadów nie-

bezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub odpadów niebezpiecznych z sub-

stancjami, materiałami lub przedmiotami, także przez rozcieńczanie substancji; (3) zbiera-

nia odpadów wbrew zakazom; (4) zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów bez 

uzyskania wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami, a także niezgodnie  



292 | S t r o n a  

z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów lub na 

zbieranie i przetwarzanie odpadów; (5) prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu 

do rejestru; (6) dokonania wbrew zakazowi zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub 

ziemi; (7) rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi sub-

stancjami lub przedmiotami oraz (8) wydobywania odpadów w sposób niezgodny z prze-

pisami.  

Zgodnie z orzecznictwem z treści art. 199 u.o.o. nie wynika, że organ może odstąpić 

od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, a jedynie, że wpływ na życie i zdrowie 

ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej działalności oraz 

skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia, stanowią przesłanki do ustalenia wysokości 

wymierzanej administracyjnej kary pieniężnej. Przepis ten należy odczytywać z uwzględ-

nieniem jego celu i systematyki ustawy. Z treści przywołanego przepisu wynika bowiem 

obligatoryjny charakter administracyjnej kary pieniężnej. Stąd też nie może on stanowić 

podstawy do odstąpienia od jej wymierzenia, a stanowi natomiast podstawę do ustalenia 

wysokości administracyjnej kary pieniężnej w wyższej bądź niższej wysokości, przy czym 

administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w art. 194 ust. 1 u.o.o. 

wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł. (art. 194 ust. 3 u.o.o.). 

Możliwość miarkowania administracyjnej kary pieniężnej przewidziana w art. 194 ust. 3 

u.o.o. oznacza, że w tym przypadku nie można mówić o "mechanicznym i rygorystycz-

nym" uregulowaniu sytuacji prawnej zobowiązanego. Przeciwnie, możliwość miarkowa-

nia administracyjnej kary administracyjnej w połączeniu z wyraźnymi przesłankami od-

noszącymi się do stopnia zawinienia przewidzianymi w art. 199 u.o.o., świadczy o uregu-

lowaniu zasad wymierzania administracyjnych kar pieniężnych z poszanowaniem zasady 

praworządności i zasady demokratycznego państwa prawnego617.  

Administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł podlega także 

każdy, kto transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu 

do rejestru (art. 196 u.o.o.). W tych przypadkach administracyjna kara pieniężna jest wy-

                                                           
617 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt II OSK 98/16, Lega-

lis nr 1689727.  
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mierzana w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właści-

wego ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami (art. 196 u.o.o.).  

Administracyjne kary pieniężne zostały również przewidziane w ustawie o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. (u.cz.p.). Zgodnie z art. 9x cytowanej 

ustawy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, któ-

ry: (1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności podlega 

karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez 

wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania 

działalności bez wymaganego wpisu do rejestru; (2) miesza selektywnie zebrane odpady 

komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady 

różnych rodzajów ze sobą – od 10 000 zł do 50 000 zł; (3) nie przekazuje odebranych od 

właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych 

do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo do instalacji prze-

widzianych do zastępczej obsługi tego regionu – od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujaw-

niony przypadek; (4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie – od 200 zł do 500 zł, jeżeli 

sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania - od 500 zł do 5000 zł; (5) 

przekazuje po terminie sprawozdanie – 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jed-

nak niż za 365 dni.  

Ponadto przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z wła-

ścicielem nieruchomości, który nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g – podlega 

karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: (a) recyklingu, przygo-

towania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz (b) ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

W tym przypadku karę pieniężną oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za 

umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 poś i brakującej masy od-

padów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego pozio-

mu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub 
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ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania.  

Następnie zgodnie z art. 9xa u.cz.p. podmiot prowadzący punkt selektywnego zbie-

rania odpadów komunalnych, który przekazuje: (1) odpady zielone do instalacji innej niż 

regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych albo do instalacji innej niż 

przewidziana do zastępczej obsługi tego regionu – podlega karze pieniężnej w wysokości 

od 500 zł za każdy Mg przekazanych odpadów zielonych; (2) przekazuje nierzetelne spra-

wozdanie – od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do 

wezwania - od 500 zł do 5000 zł; (3) po terminie sprawozdanie - 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.  

Następnie w myśl art. 9xaa u.cz.p. podmiot zbierający odpady komunalne, stanowią-

ce frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który 

przekazuje: (1) nierzetelne sprawozdanie – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 

zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania - od 500 zł 

do 5000 zł; (2) po terminie sprawozdanie - 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej 

jednak niż za 365 dni.  

Zgodnie z art. 9y u.cz.p. gminna jednostka organizacyjna, która: (1) odbiera odpady 

komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności – podlega karze pieniężnej w wy-

sokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10000 

zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu; (2) miesza selek-

tywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selek-

tywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą – od 10 000 zł do 50 000 zł; (3) nie 

przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunal-

nych albo do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu – od 500 zł do 

2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek; (4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie – od 

200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 
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dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania - od 

500 zł do 5000 zł; (5) przekazuje po terminie sprawozdanie – 100 zł za każdy dzień opóź-

nienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.  

Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nie-

ruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g – podlega karze pie-

niężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: (1) recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami; (2) ograniczenia masy odpadów komu-

nalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Karę pieniężną obli-

cza się w sposób określony w już uprzednio cytowanym art. 9x.  

Zgodnie z art. 9z gmina, która nie wykonuje obowiązku w odniesieniu do osiągnię-

cia odpowiedniego poziomu recyklingu określonego w art. 3b lub art. 3c – podlega karze 

pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: (a) recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz (b) ograniczenia odpadów komu-

nalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Karę pieniężną obli-

cza się tak jak to wskazano w art. 9x. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym 

mowa w art. 6d ust. 1 u.cz.p.618 – podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 

000 zł. W przypadku, gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek mię-

dzygminny, karom pieniężnym podlega ten związek.  

Zgodnie z art. 9za u.cz.p. prowadzący instalację wskazaną w uchwale w sprawie wy-

konania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który: (1) odbiera od podmiotu od-

bierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunal-

ne lub odpady zielone spoza regionu gospodarki odpadami komunalnymi – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy Mg odebranych odpadów; (2) nie zawiera umowy 

na zagospodarowywanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych  

z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który wy-

konuje swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi – 10 000 

zł; (3) nie odbiera zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozosta-

                                                           
618 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospo-

darowanie tych odpadów (art. 6d ust. 1 u.cz.p.). 
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łości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotu 

przekazującego odpady komunalne do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi dane-

go regionu, wskazanej w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami – 10000 zł; (4) nie przedstawia kalkulacji lub informacji o odpadach, które pod-

dał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi me-

todami lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi – 500 zł za każdy nieprzekazany 

dokument. 

Warto tutaj nadmienić, iż kary pieniężne, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, na-

kładane są w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze 

względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej (art. 9zb 

u.cz.p.); w art. 9xa - przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze wzglę-

du na miejsce położenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; w art. 

9xaa – przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce 

położenia punktu zbierania odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów ko-

munalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 

2 i 4 oraz w art. 9za – przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.  

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapła-

tę kar lub je umorzyć. Zgodnie z orzecznictwem postępowanie dotyczące odpowiedniego 

przekazania odpadów przez odbiorcę odpadów komunalnych powinno być prowadzone 

niezwłocznie. Tylko zaś prawidłowe, a więc zgodne z przepisami magazynowanie odpa-

dów, mogłoby wpływać na ocenę w zakresie dopuszczalności opóźnienia w przekazaniu 

odpadów. Fakt więc, że odpady zebrane, np. w pierwszej połowie 2013 r. zostały do wła-

ściwej RIPOK przekazane dopiero w 2015 r. może upoważniać organy do uznania, że ist-

niały podstawy do zastosowania art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy u.cz.p. Kara administracyjna 

ma więc charakter nie tylko przymuszający do przekazania, ale także dyscyplinujący, 

również w przyszłości i nakazuje niezwłoczne przekazywanie odpadów619. 

                                                           
619 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt II 

SA/Sz 1308/15, LEX nr 2098391. 
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10.2. Wykroczenia za niezgodne z prawem gospodarowanie           

odpadami 

Według W. Radeckiego w prawie karnym rozróżniamy: (a) prawo karne sensu 

stricto jako tej dziedziny prawa, której przedmiotem jest odpowiedzialność za przestęp-

stwa oraz (b) prawo karne sensu largo jako tej dziedziny prawa, której przedmiotem jest 

odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia oraz (c) sensu largissimo (przestępstwa, 

wykroczenia i delikty administracyjne). Czyny stypizowane w kodeksie wykroczeń są 

wykroczeniami, a w kodeksie karnym – przestępstwami. Kodeks wykroczeń (k.w.)620 bo-

wiem w brzmieniu nadanym mu ustawą nowelizacyjną z dnia 28 sierpnia 1998 r.621 w art. 

1 § 1 stanowi, że odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn 

społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia 

pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. 

Natomiast Kodeks karny (k.k.)622 w art. 1 § 1 stanowi, iż odpowiedzialności karnej podlega 

ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą  

w czasie jego popełnienia623.  

Wykroczeniem - najogólniej rzecz ujmując - jest czyn społecznie szkodliwy, zagro-

żony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia karą aresztu, ograniczenia 

wolności, grzywny lub nagany. Czyny o większym stopniu społecznej szkodliwości sta-

nowią występki i zbrodnie, tworzące kategorię przestępstw. W odróżnieniu zatem od 

przestępstw, wykroczenia cechuje znacznie mniejszy ładunek społecznej szkodliwości, co 

wyraża się łagodniejszą sankcją. O odpowiedzialności za wykroczenie decydują jednak te 

same elementy, które stanowią o istocie przestępstwa. Chodzi oczywiście o winę, bez-

                                                           
620 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst pierwotny Dz.U. z 1971 r., Nr 12, poz. 114, t.j. 

Dz. U. z 2015 r., poz. 1094, 1485, 1634, 1707 ze zm).  
621 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i nie-

których innych ustaw (Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 717).  
622 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst pierwotny Dz. U. Nr 88, poz. 553, t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 2204, z 2018 r., poz. 20, 305).  
623 W. Radecki, Dezintegracja polskiego prawa penalnego. „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 9, s. 5-28; W. 

Radecki, Polskie prawo karne środowiska – próba spojrzenia syntetycznego. „Ius Novum” 2009, nr 1, s. 70.   
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prawność działania, ustawowe znamiona oraz zagrożenie karą. Wina jest podstawową 

przesłanką odpowiedzialności za wykroczenie624.  

Według A. Marka zgodne z poglądami doktryny prawa karnego, odpowiedzialność 

za wykroczenia jest także odpowiedzialnością karną, aczkolwiek o zredukowanych konse-

kwencjach prawnych625. Zgodnie z art. 1 § 1 k.w. odpowiedzialności za wykroczenie pod-

lega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowią-

zującą w czasie jego popełniania pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny 

do 5000 zł lub nagany. Wykroczeniem jest więc czyn charakteryzowany dwoma elemen-

tami: (1) materialnym – oddawanym przez społeczną szkodliwość i (2) formalnym – od-

dawanym przez zabronienie pod groźbą kary przez ustawę626.  

Wykroczenia w prawodawstwie polskim w zakresie ochrony środowiska można 

podzielić na kodeksowe i pozakodeksowe. Wykroczenia kodeksowe dotyczą szkodnictwa 

leśnego, polnego i ogrodowego i są zawarte w kodeksie wykroczeń. W odniesieniu do od-

padów zastosowanie ma art. 162 k.w. dotyczący zaśmiecania lasu o następującym brzmie-

niu: „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, 

złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze 

grzywny albo karze nagany” (§ 1). Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, 

odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, 

sprawca podlega karze aresztu albo grzywny (§ 2). W razie popełnienia wykroczenia okre-

ślonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 

2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia 

wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpa-

dów (§ 3). Dobrem chronionym przez art. 162 k.w. jest zatem należyty stan sanitarny la-

sów. Przepis ten reguluje odpowiedzialność za jedno z najgroźniejszych wykroczeń le-

śnych, a jego zadaniem jest ochrona lasów przed zanieczyszczeniem lub zaśmieceniem,  

a zwłaszcza przed zanieczyszczeniem odpadami627.  

                                                           
624 W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, LexisNexis 2008, nr 9407. 
625 A. Marek, Zagadnienia ogólne, (w:) System prawa karnego, t. 1, A. Marek (red.), Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2010, s. 46. 
626 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2016 r., s. 410-414. 
627 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz 2016, wyd. 7, Legalis. 
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Artykuł 162 k.w. przewiduje kilka form zachowania się sprawcy wykroczenia: (a) 

zanieczyszczenie gleby w lesie; (b) zanieczyszczenie wody w lesie; (c) wyrzucanie do lasu 

kamieni, śmieci, złomu, padliny lub innych nieczystości; (d) zaśmiecanie lasu w inny spo-

sób oraz (e) zakopywanie, zatapianie, odprowadzanie do gruntu w lasach lub składowanie 

w inny sposób odpadów w lesie. Miejscem popełnienia czynu jest las, niezależnie od for-

my własności; może to być las stanowiący własność Skarbu Państwa lub inny las, także las 

należący do sprawcy. Postać art. 162 k.w. jest dość swoista. W § 1 wyróżniamy cztery 

formy działania, w § 2 przewidującym jedyną w Rozdziale XIX k.w. karę aresztu - piątą 

formę ujęto jako typ kwalifikowany. Jego istotą jest, że zanieczyszczanie lub zaśmiecanie 

lasu polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu lub składowaniu odpa-

dów. Należy przy tym zaznaczyć, że zanieczyszczenie zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 49 

poś jako emisja czyli zgodnie z art. 3 pkt 4 poś wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, 

w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje bądź 

energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, która może być 

szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach 

materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z inny-

mi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska628.  

Najpoważniejsze wykroczenie przewidziane jest w art. 162 § 2 k.w. dotyczące nie-

legalnego postępowania z odpadami. W stypizowanym art. 162 k.w. zostały określone spo-

soby zachowania się sprawcy jako: (a) zakopywanie odpadów, czyli wykopanie dołu  

w ziemi, wprowadzenie do niego odpadów i przysypanie ich; (b) zatapianie odpadów, czy-

li zatapianie ich w wodzie płynącej przez las lub w wodzie stojącej (w stawie, jeziorze 

bezodpływowym itp.) znajdującej się w lesie; (c) odprowadzanie odpadów do gruntu czyli  

odprowadzanie do gruntu odpadów ciekłych, niebędących ściekami oraz (d) składowanie 

odpadów w inny sposób, czyli tzw. dzikie składowiska odpadów. Pozbycie się odpadów  

w lesie zostało zrównane ze składowaniem i potraktowane surowiej niż składowanie ich  

w innym miejscu także na ten cel nieprzeznaczonym. Wykroczenie z art. 162 § 2 (podob-

nie jak z § 1 tego artykułu) jest wykroczeniem formalnym. Kodeks nie wymaga bowiem 

                                                           
628 Ibidem.  
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stwierdzenia żadnego skutku ani nawet jego niebezpieczeństwa. Podmiotem analizowane-

go wykroczenia jest każdy sprawca wykroczenia (powszechność) w obu postaciach. Jeżeli 

osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna składuje odpady w lesie, za wykroczenie 

odpowiada jej kierownik lub osoba zajmująca się w tej jednostce odpadami. Ze względu na 

fakt, iż ustawodawca w art. 162 k.w. nie zastrzega, że czyn ma być popełniony w cudzym 

lesie, więc sprawcą tego wykroczenia może być także właściciel, który dopuszcza się go 

we własnym lesie. Przy ocenie strony podmiotowej stosuje się regułę z art. 5, z której wy-

nika, że wykroczenie to można popełnić umyślnie lub nieumyślnie629.  

Artykuł 162 § 3 k.w. przewiduje nawiązkę orzekaną albo fakultatywnie (za wykro-

czenie z § 1), albo obligatoryjnie (za wykroczenie z § 2). Nawiązkę orzeka się w kwocie 

pieniężnej, co do której ustawodawca określił jedynie górną granicę – do wysokości rów-

nej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia  

z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów. Z takiego sformułowania ustawy 

wynika, że nawiązka może być niższa lub równa tym kosztom, nie może być natomiast 

wyższa. Zadaniem organu orzekającego będzie przeprowadzenie postępowania dowodo-

wego w przedmiocie wysokości tych kosztów, gdyż w chwili orzekania organ musi wie-

dzieć, choćby w przybliżeniu, ile one wyniosą, a mogą to być kwoty bardzo wysokie, wie-

lokrotnie przekraczające górną granicę grzywny przewidzianej w kodeksie wykroczeń630.  

Nazwanie środka przewidzianego w art. 162 § 3 "nawiązką" czyni wrażenie dość 

oczywistego błędu ustawodawcy. Jest to raczej poniesienie kosztów przywrócenia stanu 

poprzedniego, czyli coś w rodzaju obowiązku odszkodowawczego. Należy także zwrócić 

uwagę na relacje między wykroczeniami a deliktami administracyjnymi w dziedzinie po-

stępowania z odpadami, które zmieniały się wielokrotnie. Według tekstu pierwotnego 

poprzedniej ustawy o odpadach z 2001 r. za wykroczenie odpowiadał zarówno ten, kto 

będąc zobowiązanym do odzysku odpadów, pozbywał się ich (art. 70 pkt 1), jak i ten, kto 

w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych magazynował lub składował odpady (art. 70 

pkt 3). Jeżeli pozbycie się, magazynowanie bądź składowanie odpadów następowało  

w lesie, to dochodziło do zbiegu tych przepisów o wykroczeniach z ustawy o odpadach  

                                                           
629 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz 2016, wyd. 7, Legalis. 
630 Ibidem. 



S t r o n a  | 301 

z art. 162 § 2 k.w. Ten stan prawny uległ zmianie wraz z wejściem w życie ustawy z 22 

stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw631, która 

uchyliła m.in. art. 70, wprowadzając w jego miejsce odpowiedzialność za delikty admini-

stracyjne. Jednym z nich było pozbywanie się odpadów wbrew przepisom dotyczącym 

gospodarowania odpadami, zagrożone karą pieniężną w wysokości 10 000 zł, wymierzaną 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art. 79b ust. 2 pkt 1 znowelizowa-

nej ustawy o odpadach z 2001 r.). Jeżeli takie pozbywanie się następowało w lesie, powstał 

problem, czy stosuje się art. 162 § 2 k.w. czy art. 79b ust. 2 pkt 1 ustawy, czy oba te prze-

pisy niezależnie od siebie632. 

Problem ten jest o tyle bezprzedmiotowy, że nowa ustawa o odpadach z 2012 r.  

w obszernym wykazie wykroczeń (art. 171–188) pomija takie, które byłyby jakimiś od-

powiednikami wykroczeń bezprawnego pozbywania się odpadów znanych tekstowi pier-

wotnemu poprzedniej ustawy o odpadach. W zamian ustawa obowiązująca obecnie w art. 

194 ust. 1 pkt 4 uznaje za delikt administracyjny zbieranie odpadów lub przetwarzanie 

odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posia-

danym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub 

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 u.o.o. Zgod-

nie bowiem z cytowanym przepisem ustawodawca proklamuje zasadę (wyjątki od niej 

przewiduje art. 45), że prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania od-

padów wymaga uzyskania zezwolenia. Prowadzenie procesów zbierania lub przetwarza-

nia bez zezwolenia lub prowadzenie ich niezgodnie z zezwoleniem jest podstawą uznania 

czynu za delikt administracyjny, zagrożony karą pieniężną w wysokości od 1000 zł do  

1 000 000 zł wymierzaną przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska633.  

Artykuł 194 ust. 2 u.o.o. stanowi, że administracyjnej kary pieniężnej przewidzia-

nej w ust. 1 nie stosuje się, jeżeli za naruszenie może być ustalona opłata podwyższona,  

o której mowa w art. 293 poś. Składowanie bądź magazynowanie odpadów w lesie jako 

miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (oczywiście bez decyzji, gdyż żaden organ nie wyda 

                                                           
631 Dz.U. Nr 28, poz. 145. 
632 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz 2016, wyd. 7, Legalis. 
633 Ibidem.  
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zezwolenia na składowanie odpadów w lesie) pociąga za sobą zawsze konieczność wymie-

rzenia opłaty podwyższonej na podstawie art. 293 poś, wobec czego nie ma odpowiedzial-

ności za delikt administracyjny z art. 194 ust. 1 pkt 4 u.o.o. Pozostaje natomiast odpowie-

dzialność za wykroczenie z art. 162 § 2 k.w., na którą nie ma wpływu opłata podwyższona 

przewidziana w art. 293 poś, mimo że opłata podwyższona jest sankcją prawną za działa-

nie bez wymaganej decyzji. Dopuszczalny jest więc zbieg dwóch sankcji prawnych za je-

den czyn, tym bardziej że mogą się one zwracać przeciwko różnym podmiotom: opłata 

podwyższona przeciwko osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej, odpowiedzialność 

za wykroczenie przeciwko osobie fizycznej reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną. Jeżeli tak się zdarzy, że podmiotem, na który nałoży się opłatę podwyższo-

ną, będzie osoba fizyczna zajmująca się przetwarzaniem odpadów, to odpowie podwójnie, 

także za wykroczenie z art. 162 § 2 k.w. Zatem nie ma żadnego powodu, dla którego od-

powiedzialność za wykroczenia miałaby ustąpić opłacie podwyższonej634.  

Według literatury przedmiotu w innym ujęciu635 dobrem chronionym art. 162 k.w. 

jest czystość lasów. Komentowany przepis zabezpiecza należyty stan sanitarny lasu przed 

szeregiem niekorzystnych oddziaływań wynikających z zanieczyszczania lasów (składo-

wania w nim odpadów), do których można zaliczyć m.in.: skażenia wód podziemnych  

i powierzchniowych, w tym często wody pitnej, zaburzenia funkcjonowania ekosystemów 

leśnych, w tym obumarcie drzewostanów rosnących wokół dzikich wysypisk śmieci, roz-

wój bakterii chorobotwórczych i grzybów, zapachy przyciągające zwierzęta roznoszące 

niebezpieczne choroby, np. muchy, szczury, emisja do gleby, powietrza i wody substancji 

niebezpiecznych (w tym rakotwórczych) na skutek samozapłonu wywołanego emisją bio-

gazów na dzikim wysypisku, zagrożenie dla życia zwierząt, które połykają torebki foliowe, 

kaleczą się odłamkami szkła lub metalu, plączą się w znoszone do ptasich gniazd linki oraz 

sznurki. Wymienienie w § 1 komentowanego artykułu kamienie jako źródła zaśmiecenia 

lasu wskazuje, że ustawodawca chroni nie tylko stan sanitarny, ale także ogólnie pojmo-

waną czystość (nienaruszalność naturalnego stanu) lasu. Wykroczenie w typie podstawo-

wym polega na zanieczyszczaniu gleby lub wody w lesie albo wyrzucaniu do niego ka-

                                                           
634 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz 2016, wyd. 7, Legalis. 
635 P. Daniluk, Kodeks wykroczeń. Komentarz 2016, wyd. 1, Legalis. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogiytkmjsgiydemq
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mieni, śmieci, złomu, padliny lub innych nieczystości albo zaśmiecaniu go w inny sposób 

(art. 162 § 1 k.w.). Czynność sprawcza typu kwalifikowanego polega na zakopywaniu, 

zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu lub składowaniu w inny sposób w lesie odpadów 

(art. 162 § 2 k.w.). Znamieniem kwalifikującym jest sposób działania sprawcy, a wymie-

nione w § 1 kamienie, śmieci, złom, padlina lub inne nieczystości są odpadami w rozu-

mieniu § 2. Zakaz zanieczyszczania gleby i wód w lesie oraz jego zaśmiecanie został wyra-

żony w art. 30 ust. 1 pkt 1–2 ustawy o lasach z 1991 r. (u.o.l.)636.  

Dla przypisania odpowiedzialności z komentowanego przepisu nie jest konieczne, 

by las był cudzy w stosunku do sprawcy. Wynika to również wprost z właściwych przepi-

sów dotyczących ochrony lasów. Przepisy tejże ustawy stosuje się bowiem do lasów, bez 

względu na formę ich własności (art. 2). Na gruncie komentowanego przepisu przedmio-

tem czynności wykonawczej polegającej na zanieczyszczaniu jest gleba oraz woda. Czyn-

ność sprawcza może ponadto polegać na wyrzucaniu do lasu kamieni, śmieci, złomu, pa-

dliny lub innych nieczystości, albo na zaśmiecaniu lasu w inny sposób. Natomiast czyn-

ność sprawcza, której przedmiotem są odpady może polegać na: zakopywaniu, zatapianiu, 

odprowadzaniu, składowaniu. Przy kwalifikowaniu zachowania sprawcy jako zaśmiecania 

lasu (§ 1) albo składowania odpadów (§ 2) należy brać pod uwagę czynniki w postaci ilości 

lub charakteru odpadów. Wykroczenia z art. 162 § 1 i § 2 k.w. mają zatem charakter ma-

terialny. Ustawodawca wymaga, by działanie sprawcy prowadziło do zanieczyszczenia 

gleby lub wody albo zaśmiecenia lasu. Wykroczenie to można popełnić zarówno przez 

działanie, jak i zaniechanie. Wydaje się natomiast, że sposób sformułowania znamion 

czynności sprawczej z art. 162 § 2 k.w. uniemożliwia popełnienie przez zaniechanie kwa-

lifikowanego typu wykroczenia. Zarówno typ podstawowy, jak i kwalifikowany wykro-

czenia z art. 162 k.w. może popełnić każdy (powszechny charakter). Indywidualny cha-

rakter będzie miało natomiast wykroczenie z art. 162 § 1 k.w., jeżeli sprawca zaniechał 

wykonania ciążącego na nim obowiązku, powodując zanieczyszczenie gleby lub wody 

albo zaśmiecenie lasu637. 

                                                           
636 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 788). 
637 P. Daniluk, Kodeks wykroczeń, op. cit.  
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Wykroczenia z art. 162 § 1 i 2 k.w. można popełnić umyślnie lub nieumyślnie. 

Zgodnie z art. 5 k.w. wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, 

chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne. Analiza 

brzmienia komentowanego przepisu prowadzi do wniosku, że ustawodawca nie ograni-

czył odpowiedzialności do wypadków zachowań o umyślnym charakterze. Brak bowiem 

jest w treści art. 162 k.w. wyraźnego wskazania, że sprawca musi działać umyślnie, jak 

również elementów, które pośrednio by na to wskazywały, jak np. określenia celu działa-

nia lub motywacji sprawcy. Natomiast sam opis czynności sprawczej nie konotuje jedno-

znacznie zachowania o charakterze umyślnym. Sprawca wykroczenia opisanego w art. 

162 § 1 k.w. podlega karze grzywny (od 20 do 5000 zł – art. 24 § 1 k.w.) albo karze naga-

ny. Naganę można orzec wtedy, gdy ze względu na charakter i okoliczności czynu lub 

właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest 

wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego 

(art. 36 § 1 k.w. ). Wykroczenie opisane w art. 162 § 2 k.w. zagrożone jest karą aresztu 

albo karą grzywny. Zgodnie z zasadami ogólnymi, karę aresztu wymierza się w granicach 

od 5 do 30 dni (art. 19 k.w.), a karę grzywny w granicach od 20 do 5000 zł (art. 24 § 1 

k.w.). Ponieważ ustawa daje możliwość wyboru między aresztem a karą grzywny, areszt 

można orzec tylko wtedy, gdy czyn popełniono umyślnie, a zarazem za orzeczeniem kary 

aresztu przemawia waga czynu lub okoliczności sprawy świadczą o demoralizacji sprawcy 

albo sposób jego działania zasługuje na szczególne potępienie (art. 35 k.w.)638.  

W razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 162 § 1 k.w., jak już uprzed-

nio wspomniano, można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego 

w art. 162 § 2 k.w. orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gle-

by, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub 

neutralizacji odpadów. Istotne wątpliwości interpretacyjne wynikają z określenia środka 

karnego przewidzianego w art. 162 § 3 k.w. mianem nawiązki. Zgodnie z art. 32 k.w. na-

wiązkę orzeka się bowiem na rzecz pokrzywdzonego. Jeżeli sprawca wykroczenia z art. 

162 k.w. działa w swoim lesie, będzie jednocześnie pokrzywdzonym. Zejście się proceso-

                                                           
638 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz 2016, wyd. 7, Legalis. 
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wej roli sprawcy i pokrzywdzonego winno wykluczać orzeczenie nawiązki, ponieważ w 

takiej sytuacji traci ona zarówno swój charakter represyjny, jak i kompensacyjny. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że w przypadku sprawcy wykroczenia z art. 162 § 2 k.w. orzecze-

nie nawiązki jest obligatoryjne639. Zdaniem W. Radeckiego w takiej sytuacji, jeżeli da się 

ustalić podmiot, który będzie faktycznie dokonywał rekultywacji gleby, oczyszczenia wo-

dy, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpa-

dów, należy orzec na jego rzecz nawiązkę, jeżeli ustalić się go nie da – trzeba od orzecze-

nia nawiązki odstąpić. Pogląd o dopuszczalności orzeczenia nawiązki na rzecz innego niż 

pokrzywdzony podmiotu należy odrzucić, jako nieznajdujący oparcia w przepisach pra-

wa640.  

Wykroczenia pozakodeksowe w zakresie nielegalnej gospodarki odpadami zostały 

określone w ustawie o odpadach z 2012 r. w dziale Przepisy karne i obejmują przykładowe 

czyny polegające na: 

• prowadzeniu gospodarki odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 

u.o.o. (art. 171);  

• stosowaniu komunalnych osadów ściekowych albo unieszkodliwianiu zakaźnych 

odpadów medycznych albo zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza obszarem 

województwa, na którym zostały wytworzone (art. 172);  

• przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania od-

padów komunalnych lub pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego prze-

twarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpadów 

zielonych poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym 

zostały wytworzone (art. 173); 

• transportu odpadów z naruszeniem przepisów art. 24 ust. 1 u.o.o. (art. 174); 

• zlecaniu wbrew przepisom zagospodarowania odpadów podmiotom, które nie uzy-

skały wymaganych decyzji lub wpisu do rejestru (art. 175);  

                                                           
639 P. Daniluk, Kodeks wykroczeń, op. cit.  
640M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń, op. cit.  
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• prowadzeniu procesów przetwarzania odpadów w sposób niezapewniający, aby 

procesy te nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska 

(art. 176); 

• zbieraniu odpadów przez podmiot niemający umowy (art. 177); 

• gospodarowaniu odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru (art. 

178);  

• niedopełnieniu obowiązków w zakresie rejestru, tj. nie składania wniosku o wpis 

do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenia z rejestru albo wniosku nie-

zgodnego ze stanem faktycznym (art. 179); 

• niedopełnieniu obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów albo prowadzenie tej 

ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym (art. 

180); 

• poddawaniu odzyskowi lub spalaniu na statkach PCB wbrew przepisom (art. 181); 

• mieszaniu odpadów olejowych, w tym zawierających PCB w czasie ich zbierania 

lub magazynowania (art. 182); 

• poddawaniu odzyskowi lub unieszkodliwianiu odpadów medycznych  

i weterynaryjnych wbrew przepisom art. 94 i 95 u.o.o. (art. 183); 

•  termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią 

odpadów i niedopełnieniu obowiązków w tym zakresie (art. 191 i 192).  

Wszystkie w/w wykroczenia są sankcjonowane karą aresztu lub grzywny. 

Nielegalne działania w zakresie gospodarowania odpadami określone w art. 171 

u.o.o. są przykładem wykroczenia przeciwko zasadom bezpieczeństwa. Dobrem chronio-

nym przez cytowany przepis jest bowiem życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, które 

może zostać zagrożone przez prowadzenie gospodarki odpadami niezgodnie z art. 16 

u.o.o., który nakazuje takie jej prowadzenie, aby nie dochodziło do zagrożeń dla wody, 

powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; uciążliwości powodowanych przez hałas lub zapach, 

a także niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znacze-

niu przyrodniczym i kulturowym641.  

                                                           
641 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2016 r., s. 420. 



S t r o n a  | 307 

W orzecznictwie podnosi się, że np. prowadzący RIPOK oraz będący odpowie-

dzialnym za prowadzenie gospodarki odpadami oraz spółką, nie zapewniając właściwego 

poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, spowodował uciążliwość przez 

hałas i zapach, tj. popełnił wykroczenie z art. 171 u.o.o. Na przykład w sprawie dotyczącej 

uciążliwości zapachowych pochodzących z tych instalacji, nie kwestionowano, że zapach 

nie utrzymywał się w okolicy stale, a zjawisko ma charakter przemijający, pojawiało się 

bowiem w różnych porach doby i trwało, i zawsze ustępowało. Fakt, że incydentalne wi-

zje lokalne (przeprowadzone z udziałem urzędników inspekcji lub nawet sądu) w sąsiedz-

twie sortowni nie ujawniły uciążliwości zapachowych, nie dowodziło jeszcze, że odór  

w ogóle nie pojawiał się w tej okolicy. Zwłaszcza, że liczne zastrzeżenia mieszkańców bu-

dziło pojawianie się tego fetoru w godzinach, kiedy żadne organy publiczne nie były 

czynne. Brak zatem obiektywnych, ustawowych mierników dla uciążliwości zapachowej 

jest z pewnością znacznym utrudnieniem przy stwierdzeniu tej okoliczności, lecz ich brak 

nie może prowadzić do uchylenia odpowiedzialności podmiotów obowiązanych do rze-

telnego prowadzenia m.in. gospodarki odpadami. Brak ustanowienia takich wskaźników 

w akcie prawnym nie może czynić artykułów 16 i 171 u.o.o. przepisami „martwymi”  

w zakresie, w jakim odnoszą się do uciążliwości zapachowej. W tej sytuacji jedynym wyj-

ściem jest odwołanie się do standardów zaczerpniętych z wiedzy powszechnej i doświad-

czenia życiowego, wzorca przeciętnego odbiorcy takich uciążliwości, obiektywnych cech 

przedmiotowej działalności. Ocena intensywności i przykrości zapachu dokonywana 

przez mieszkańców okolicznych posesji nie jest pod tym względem gorsza od równie oso-

bistej oceny dokonywanej przez wizytujących zakład urzędników ochrony środowiska. 

Tym niemniej, okoliczność, iż w okolicy sortowni odpadów z różną częstotliwością poja-

wiał się przykry intensywny zapach, charakterystyczny dla składowiska odpadów stałych, 

nie jest samoistnie podstawą do ukarania osoby kierującej działalnością zakładu za czyn  

z art. 171 u.o.o.642  

Z ustawy o odpadach wynika, że gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przy czym wprost w przepi-

                                                           
642 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy z dnia 28 sierpnia 2017 r., sygn. 

akt X Ka 575/17. 
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sie sprecyzowano trzy kategorie działań sprzecznych z tym nakazem. Jest to otwarty kata-

log, w związku z czym naruszenie nakazu może polegać także na nieokreślanej liczbie 

innych zachowań wszelakiego rodzaju. Natomiast przyporządkowanie omawianego dzia-

łania powodującego uciążliwości zapachowe do jednej z trzech wyszczególnionych  

w przepisie kategorii, oznacza, że owo działanie jest sprzeczne z zasadami prowadzenia 

gospodarki odpadami, a zatem podlega karze w myśl art. 171 u.o.o. Ustawodawca świado-

mie wprowadził rozróżnienie pomiędzy powodowaniem zagrożenia dla wody, powietrza, 

roślin lub zwierząt, a powodowaniem uciążliwości przez hałas lub zapach. Należy tutaj 

nadmienić, iż gdyby hipotetycznie doszło do stwierdzenia, iż w powietrzu lub glebie ota-

czającej sortownię występują czynniki chorobotwórcze, trujące, itp. i powoduje to zagro-

żenie dla zdrowia okolicznych mieszkańców, to wówczas czyn obwinionego podlegałby 

analizie nie pod kątem zaistnienia wykroczenia a przestępstwa643. 

Kolejne wykroczenie z art. 172 u.o.o. jest przeciwko zasadzie bliskości, czyli do-

brem chronionym jest porządek w gospodarce odpadami, który nakazuje kierowanie się tą 

zasadą. Dotyczy to stosowania komunalnych osadów ściekowych, unieszkodliwiania za-

kaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych poza obszarem województwa, a także 

przywóz na obszar innego województwa osadów ściekowych w celu ich zastosowania oraz 

wymienionych rodzajów odpadów do ich unieszkodliwiania. Z kolei wykroczenie 

uwzględnione w art. 173 u.o.o. jest przeciwko regionalizacji, w którym dobrem chronio-

nym jest porządek w gospodarce odpadami komunalnymi wyrażający się w respektowaniu 

tej zasady. Działanie sprawcy wykroczenia ukierunkowane jest na trzy tych rodzaje odpa-

dów, tj. zmieszane, pozostałości i zielone, a znamiona wykroczenia obejmuje przetwarza-

nie ich poza obszarem regionu, w którym zostały wytworzone albo samo przywiezienie 

ich z regionu, w którym zostały wytworzone. Ustawodawca w art. 174 u.o.o. uwzględnił 

również wykroczenia dotyczące osób transportujących i magazynujących odpady. W tym 

przypadku dobrem chronionym jest bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi oraz środowi-

                                                           
643 Ibidem. 
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ska, które może zostać zagrożone w następstwie niewłaściwego transportu lub magazy-

nowania odpadów644.  

Kolejne wykroczenie z art. 175 u.o.o. dotyczy zlecającego gospodarowania odpa-

dami. Działanie sprawcy polega więc na zleceniu takiej działalności podmiotowi, który nie 

ma zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, koncesji na podziemne składo-

wanie odpadów, pozwolenia zintegrowanego, decyzji zatwierdzającej program gospoda-

rowania odpadami wydobywczymi, zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwia-

nia odpadów wydobywczych, wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wpisu do rejestru po-

siadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia, transportujących od-

pady lub sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami. W przypadku tego 

wykroczeniu ustawodawca zakłada, że jeżeli podmiot nie ma wymaganej decyzji lub wpi-

su do rejestru, to gospodarowanie odpadami może powodować zagrożenie. Kolejne wy-

kroczenie z art. 176 u.o.o. jest związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa, gdzie do-

brem chronionym jest właśnie bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, któ-

re mogą zostać zagrożone przez niewłaściwe prowadzenie procesów przetwarzania odpa-

dów w dwóch wariantach, tzn, same procesy mogą stwarzać zagrożenie lub odpady po-

wstające z tych procesów645.  

Ponadto art. 177 u.o.o. wymienia także wykroczenia przeciwko zbierającemu od-

pady, gdzie dobrem chronionym jest interes publiczny polegający na tym, aby podmiot 

zbierający nieprofesjonalnie odpady miał umowę z posiadaczem odpadów mającym ze-

zwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów opakowaniowych lub pokonsumpcyj-

nych. Natomiast art. 178 i 179 u.o.o. dotyczą wykroczenia związanego z rejestrem. Pierw-

szy dotyczy gospodarowania odpadami niezgodnie z rejestrem, w którym dobrem chro-

nionym jest interes publiczny polegający na tym, aby gospodarowanie odpadami było 

prowadzone zgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru. Natomiast drugi jest zwią-

zany z zaniechaniem złożenia wymaganego wniosku dotyczącego wpisu do rejestru (art. 

50 ust. 1), dokonania zmiany w rejestrze (art. 59 ust. 1), wykreślenia z rejestru (art. 60 ust. 

                                                           
644 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2016 r., s. 423. 
645 Ibidem. 
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1) albo złożenia wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym. Dobrem chronionym w tym 

przypadku jest zaufanie do prowadzonego przez marszałka województwa rejestru podmio-

tów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. 

Kolejne wykroczenie z art. 180 u.o.o. dotyczy ewidencji odpadów, gdzie dobrem chronio-

nym jest zaufanie do informacji o odpadach, i swoim zakresem obejmuje posiadaczy odpa-

dów, którzy w ogóle nie prowadzą ewidencji, prowadzą ewidencję w sposób nietermino-

wy lub prowadzą ewidencję niezgodnie ze stanem rzeczywistym646.  

W kolejnych art. 181-183 u.o.o. ustawodawca uwzględnił wykroczenia związane  

z niewłaściwym postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi, tj. PCB, olejami odpado-

wymi oraz odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. W pierwszym przypadku dobrem 

chronionym jest bezpieczeństwo środowiska, które może zostać zagrożone w następstwie 

odzyskiwania PCB lub spalania PCB na statkach. Znamiona wykroczenia wyczerpuje więc 

naruszenie bezwzględnych zakazów odzysku i spalania PCB na statkach. Z kolei w odnie-

sieniu do olejów odpadowych dobrem chronionym jest pojęte bezpieczeństwo, które może 

być zagrożone, jeżeli poziom substancji niebezpiecznych w olejach odpadowych zostanie 

przekroczony. Działanie sprawcy polega więc na mieszaniu olejów odpadowych z innymi 

substancjami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w czasie zbierania lub maga-

zynowania olejów odpadowych. Odnośnie odpadów medycznych i weterynaryjnych do-

brem chronionym jest bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, które może 

zostać zagrożone w następstwie niewłaściwego postępowania z tymi odpadami647.  

Ustawodawca w u.o.o. stypizował także następujące postacie wykroczeń: (1) pod-

dawanie odzyskowi odpadów medycznych i weterynaryjnych z wyjątkami określonymi  

w art. 94 ust. 2 u.o.o.; (2) unieszkodliwianie wszystkich odpadów medycznych i wetery-

naryjnych z naruszeniem wymagań skonkretyzowanych w art. 95 u.o.o. oraz zakaźnych 

przez zastosowanie jakichkolwiek innych procesów unieszkodliwiania niż termiczne 

przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych; (3) współspalanie zakaźnych 

odpadów medycznych lub weterynaryjnych; (4) naruszenie wymagań związanych z do-

kumentami potwierdzającymi unieszkodliwianie tych odpadów przez niewydanie takiego 

                                                           
646 Ibidem. 
647 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2016 r., s. 426. 
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dokumentu przez posiadacza odpadów, który takie odpady unieszkodliwia, nieprzekazanie 

takiego dokumentu wytwórcy i WIOŚ oraz nieprzechowywanie takiego dokumentu przez 

okres 5 lat. Ponadto ustawodawca uwzględnił także wykroczenia dotyczące niewłaściwe-

go stosowania komunalnych osadów ściekowych (art. 184 i 185 u.o.o.) wynikających z ich 

niewłaściwego stosowania, niedopełnia obowiązków przez władającego powierzchnią 

ziemi w zakresie przechowywania wyników badań lub informacji (art. 186 u.o.o), wykro-

czenia związane z unieszkodliwianiem odpadów z dwutlenkiem tytanu (art. 187 u.o.o.), 

zbieraniem odpadów metali (art. 188 u.o.o.), zarządzającego składowiskiem odpadów  

w zakresie przyjmowania odpadów (art. 189 u.o.o.), a także wykroczenia zatrudnienia 

osoby bez kwalifikacji (art. 190 u.o.o)648.  

Na uwagę zasługują też wykroczenia związane z termicznym przekształcaniem od-

padów zawarte w art. 191 i 192 u.o.o., gdzie dobrem chronionym jest bezpieczeństwo ży-

cia i zdrowia ludzi oraz środowiska, które może być zagrożone w następstwie termicznego 

przekształcania odpadów poza spalarnią lub współspalarnią, a także nieprawidłowości 

związanych z przeprowadzaniem tych procesów. Znamiona wykroczenia w tym przypad-

ku wyczerpuje spalanie odpadów w jakimkolwiek urządzeniu lub miejscu poza spalarnią 

lub współspalarnią odpadów oraz zaniechanie przez zarządzającego spalarnią odpadów649 

obowiązków określonych w art. 160 u.o.o. w zakresie m.in. ustalenia masy odpadów, 

sprawdzenia zgodności dokumentów, zapoznania się z opisem odpadów przyjmując odpa-

dy niebezpieczne do spalania, pobrania próbek przed rozładowaniem odpadów, przecho-

wywania tych próbek przez okres co najmniej 1 miesiąca po termicznym przekształceniu 

odpadów650.  

 

                                                           
648 Ibidem. 
649 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2016 r., s. 440-445; zob. także: B. Rakoczy, Usta-
wa o odpadach…, s. 452-475. 
650 Zob. także: Zębek E., Prawne i organizacyjne instrumenty przeciwdziałania nielegalnej gospodarce odpa-
dami, (w:) Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z per-
spektywy organów ścigania, W. Pływczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Policji, Szczytno 2017, s. 267-288. 
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10.3. Przestępstwa przeciwko środowisku w odniesieniu do  

gospodarowania odpadami 

Przestępstwa przeciwko środowisku zostały uregulowane w rozdziale XXII kodek-

su karnego (k.k.) w art. 181-188. Przewidziane w tym rozdziale przestępstwa można po-

dzielić na dwie grupy: 

1) przestępstwa o charakterze przyrodniczym, stypizowane w art. 181, 187 i 188 k.k.; 

2) przestępstwa powodowania zanieczyszczeń i innych obciążeń środowiska, tj. zanie-

czyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi (art. 183 k.k.), bezprawne postę-

powanie z odpadami (art. 183 k.k.) i substancjami promieniotwórczymi (art. 184 k.k.), 

przestępstwa kwalifikowane przez następstwa (art. 185 k.k.) oraz swoiste przestępstwo 

braku dbałości o urządzenia ochronne (art. 186 k.k.)651.  

Druga grupa przestępstw dotyczy powodowania zanieczyszczeń zasobów środowi-

ska. Konsekwencją niekorzystnego działania zanieczyszczeń na środowisko jest postępują-

ca degradacja jego zasobów, a w drastycznych przypadkach zagrożenie życia i zdrowia 

ludzi, a także zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. 

Podstawowymi zasobami środowiska wymienionymi i usankcjonowanymi w k.k. są wody, 

powietrze i powierzchnia ziemi. Zasoby te są zanieczyszczane głównie przez przemysł, 

rolnictwo, gospodarkę komunalną, a także przez niewłaściwe i niezgodne z prawem po-

stępowanie z substancjami i odpadami niebezpiecznymi i promieniotwórczymi. W kodek-

sie karnym ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami została ujęta kompleksowo, 

ponieważ uwzględnia sankcje karne za działania skutkujące zagrożeniem życia lub zdro-

wia człowieka lub spowodowanie zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym  

w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni 

ziemi. W analizie teoretycznej ustawodawca uwzględnił przepisy stypizujące przestępstwa 

powodowania zanieczyszczeń oraz bezprawnego postępowania z odpadami. Czyny zwią-

zane z nielegalnym postępowaniem z odpadami zaliczane są do drugiej grupy przestępstw. 

                                                           
651 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2016 r., s. 414-415. 
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Przypadek nielegalnego postępowania z odpadami został uszczegółowiony w art. 183 § 1 

k.k.652  

 Analizując rozwój karnoprawnej ochrony środowiska przed uciążliwościami spo-

wodowanymi gospodarowaniem odpadami należy zaznaczyć, iż treść art. 183 k.k. uległa 

dość poważnym zmianom. W tekście pierwotnym bowiem artykuł ten posiadał jedynie 

cztery paragrafy. Liczba ich w toku nowelizacji k.k. uległa zwiększeniu do sześciu, a treść 

została dość poważnie przemodelowana. Pierwotnie w myśl § 1 analizowanego przepisu 

składowanie, usuwanie, przerabianie, unieszkodliwianie albo przewożenie odpadów lub 

substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu 

wielu osób lub spowodować zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacz-

nych rozmiarach, stanowiło przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mie-

sięcy do 5 lat. Jednocześnie, w myśl § 2 art. 183 k.k. tej samej karze miał podlegać ten, kto 

wbrew przepisom ustawy sprowadzał z zagranicy odpady lub substancje zagrażające śro-

dowisku. Artykuł 183 § 3 k.k. zaś przewidywał odpowiedzialność sprawcy, który wbrew 

obowiązkowi dopuścił do popełnienia czynu stypizowanego w § 1 lub 2 art. 183. W art. 

183 § 4 k.k. przewidywano natomiast odpowiedzialność dla sprawcy działającego z winy 

nieumyślnej. Jednakże sama treść art. 183 została zmieniona przez art. 37 ustawy o mię-

dzynarodowym przemieszczaniu odpadów z 2007 r., w którym przyjęto odpowiedzialność 

podmiotu, który wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, 

unieszkodliwia lub transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki 

sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenia  

w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Jak z tego wynika, posze-

rzono znamiona czasownikowe, zastępując słowo "przerabia" terminem "przetwarza", do-

dając określenie "dokonuje odzysku" oraz słowo "transportuje". Jednocześnie w § 2 art. 183 

k.k. określenie "sprowadza z zagranicy odpady lub substancje zagrażające środowisku" 

zastąpiono słowami "przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku". W ten spo-

sób termin "sprowadza" zastąpiono określeniem "przywozi", usuwając jednocześnie  

z brzmienia przepisu termin "odpady". Natomiast przywożenie z zagranicy, wbrew przepi-

                                                           
652 Ibidem. s. 448. 
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som, odpadów lub wywożenie odpadów stało się odrębnym przestępstwem, penalizowa-

nym w treści art. 183 § 4 k.k.653  

Jako nowe przestępstwo określano przywożenie z zagranicy lub wywożenie za gra-

nicę odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew 

jego warunkom (art. 183 § 5 k.k.). Jednocześnie nieumyślne działanie sprawców skrymi-

nalizowano w treści art. 183 § 6 k.k. Kolejna zmiana została wprowadzona ustawą z 25 

marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw654, w której 

zmieniono dotychczasową treść art. 183 § 1 k.k. w ten sposób, że otrzymał on brzmienie: 

"kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia 

albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może 

to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, 

powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym  

w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Do 

tego przypadku można odnieść przepisy art. 122 u.o.o., w którym uwzględniono zakazy 

składowania odpadów. Jeżeli bezprawne składowanie odpadów nastąpiło w wymienio-

nych w cytowanym przepisie warunkach lub w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu 

lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub 

powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 

rozmiarach, czyn ten jest przestępstwem z art. 183 k.k.655 Zatem przepisy analizowanego 

artykułu określają znamiona przestępstwa oraz odpowiedzialność za spowodowanie zagro-

żenia dla życia ludzi, a także środowiska roślinnego i zwierzęcego, wywołane niewłaści-

wym postępowaniem z niebezpiecznymi substancjami lub odpadami. Czynem nielegal-

nym stypizowanym w tym przepisie jest niewłaściwe składowanie, usuwanie, przetwa-

rzanie, dokonywanie odzysku, unieszkodliwianie lub transportowanie odpadów, które 

                                                           
653 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2016 r., s. 335; zob. także: W. Radecki, Przestęp-
stwa przeciwko środowisku, (w:) System prawa karnego, Przestępstwa przeciwko państwu i organom zbio-
rowym, tom 8, A. Marek (red.), C.H. Beck, Warszawa 2013; W. Radecki, Dezintegracja polskiego prawa 
penalnego. „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 9. 
654 Dz.U. Nr 94, poz. 549. 
655 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wydanie z 2016 r., s. 337. 
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może negatywnie wpływać na otaczającą przyrodę, ekosystemy i klimat oraz stanowić 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka656.  

Przedmiotem ochrony art. 183 k.k. jest zatem bezpieczeństwo ekologiczne środo-

wiska, nienaruszalność środowiska, świat roślinny i zwierzęcy oraz życie i zdrowie czło-

wieka. W szczególności przepis ten ma na celu zabezpieczenie wody, powietrza oraz po-

wierzchni ziemi przed negatywnym wpływem, jaki może mieć na nie niewłaściwe (nie-

zgodne z określonymi normami) postępowanie z odpadami i innymi substancjami. Dobra 

te mogą zostać zagrożone przez bezprawne, łamiące przepisy postępowanie z odpadami. 

W odniesieniu do strony przedmiotowej w zakresie czynności sprawczych w art. 183 k.k. 

ustawodawca wskazał szereg czynności sprawczych, podlegających penalizacji. Przedmio-

tem czynności wykonawczej są natomiast w zależności od typu czynu zabronionego 

wszelkie odpady i substancje (art. 183 § 1 k.k.), substancje zagrażające środowisku (art. 

183 § 2 k.k.) oraz odpady niebezpieczne (art. 183 § 5 k.k.). Czynność wykonawcza polega 

na składowaniu, usuwaniu, przetwarzaniu, dokonywaniu odzysku, unieszkodliwianiu oraz 

transportowaniu wskazanych przedmiotów (odpadów lub innych substancji). W odniesie-

niu do przesłanek odpowiedzialności to warunkiem niniejszej odpowiedzialności za prze-

stępstwo z art. 183 § 1 k.k. jest z jednej strony podejmowanie wskazanych powyżej czyn-

ności wbrew obowiązującym przepisom prawnym (np. brak odpowiedniego zezwolenia), 

a z drugiej strony takie postępowanie, które może zagrozić życiu lub zdrowiu choćby jed-

nej osoby, spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub 

zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Należy przy 

tym zaznaczyć, iż poziom jakości wód zgodnie z art. 97 poś uwzględnia ilość substancji  

i energii w wodach oraz stopnia zdolności funkcjonowania ekosystemów wodnych. Istot-

ne obniżenie jakości zaś należy rozumieć jako obniżenie znaczne i poważne. Zniszczenie 

w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach oznacza natomiast spowodo-

wanie nieodwracalnych strat, które dotknęły wielkich rozmiarów roślinności (np. wycię-

                                                           
656 Zob. także: M. Szwejkowska, E. Zębek, Environmental crimes listed in the Polish Penal Code since 1997. 

“International and Comparative Law Review” 2013, nr 13(2), s. 109-118. 
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cie lub doprowadzenie do wyschnięcia kilku hektarów lasu) albo dużej liczby zwierząt 

(np. wytrucie ryb w jeziorze lub stawie hodowlanym)657.  

Przestępstwo z art. 183 § 3 k.k. polega na dopuszczeniu do popełnienia czynu okre-

ślonego w art. 183 § 1, 2 i 4 k.k., przy czym znamię "dopuszcza" należy rozumieć jako "nie 

przeszkadza, pozwala, umożliwia". Oznacza to, że czyn z art. 183 § 3 k.k. może zostać po-

pełniony wyłącznie w formie zaniechania i tylko przez sprawcę, na którym ciążył obo-

wiązek "niedopuszczania". Podmiotem przestępstwa stypizowanego w art. 183 k.k. jest 

zatem sprawca. Należy tutaj zaznaczyć, iż przestępstwa te z wyłączeniem czynu opisanego  

w § 3, mają charakter powszechny, ogólnosprawczy. W związku z powyższym może się 

ich dopuścić każdy. Natomiast przestępstwa z art. 183 k.k. dopuścić się może jedynie ten, 

który miał obowiązek przeciwdziałania temu, aby wbrew przepisom nie składowano, 

usuwano, przetwarzano odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że 

mogłoby to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jako-

ści wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwie-

rzęcym w znacznych rozmiarach. Sprawcą tego czynu może być więc celnik, funkcjona-

riusz straży granicznej, urzędnik administracji rządowej oraz samorządowej, wójt, bur-

mistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, wojewoda, minister wła-

ściwy do spraw środowiska, pracownicy tego ministerstwa podejmujący stosowne decyzje, 

Generalny bądź regionalny dyrektor ochrony środowiska, pracownik Inspekcji Ochrony 

Środowiska, pracownik Państwowej Rady Ochrony Środowiska, pracownicy komisji do 

spraw ocen oddziaływania na środowisko, osoby zasiadające w składzie Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska lub pracownicy biura Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska, a także osoby wchodzące w skład zarządów wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska658.  

Ponadto należy nadmienić, iż w art. 183 § 3 k.k. ustawodawca przewidział odpo-

wiedzialność karną za dopuszczenie do popełnienia czynu zabronionego z art. 183 § 1, 2  

i 4 k.k. przez inną osobę, wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi przeciwdziałania takiej 

sytuacji. Z jednej strony posłużenie się przez ustawodawcę określeniem "wbrew obowiąz-

                                                           
657 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 431. 
658 R. Stefański, Kodeks karny. Komentarz 2017, wyd. 3, Legalis. 
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kowi" oznacza, iż miał on na celu zawężenie kręgu podmiotów, jakie mogą ponieść odpo-

wiedzialność za popełnienie czynu zabronionego z art. 183 § 3 k.k. do osób mających ob-

owiązek przeciwdziałania zachowaniom określonych w § 1, 2 i 4. Z drugiej strony należy 

podkreślić, że wprowadzając § 3, ustawodawca dokonał rozszerzenia pojęcia sprawcy 

przestępstw z art. 183 § 1, 2 i 4 k.k., gdyż za przestępstwa te może odpowiadać nie tylko 

osoba dokonująca czynności sprawczej (co wynika z treści § 1, 2 i 4), ale także podmiot, 

który miał prawny obowiązek temu przeciwdziałać (§ 3). Zgodnie z powyższym czyn za-

broniony z art. 183 § 3 k.k. jest przestępstwem indywidualnym, które może być popełnio-

ne tylko przez osobę, na której ciążył obowiązek niedopuszczenia do popełnienia czynów 

przewidzianych § 1, 2 oraz 4. Źródłem wspomnianego obowiązku może być przykładowo 

ustawa o odpadach z 2012 r. lub poś. W odniesieniu do strony podmiotowej, należy zau-

ważyć, że przestępstwa określone w art. 183 k.k. mogą być popełnione zarówno umyślnie, 

z zamiarem bezpośrednim bądź ewentualnym, jak i nieumyślnie. Karalność nieumyślnego 

popełnienia czynów zabronionych z art. 183 § 1–5 k.k. przewiduje art. 183 § 6 k.k.659 

W orzecznictwie odnotowuje się przypadki popełnienia przestępstwa z art. 183 

k.k. Przykładem może być Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27 czerwca 

2014 r.660 dotyczący czynu polegającego na kilkukrotnym usunięciu wbrew przepisom 

u.o.o. na teren działki rolnej odpadów poremontowych w postaci betonu, gruzu betono-

wego, gruzu ceglanego, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu cegielnianego, odpado-

wych materiałów ceramicznych, smoły, odpadowej papy oraz odpadów zawierających 

substancje niebezpieczne zwierające azbest, powodując tym samym zagrożenie istotnego 

obniżenia jakości wody i powierzchni ziemi, tzn. czynu z art. 183 § 1 k.k. Fundamentalne 

znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy miała opinia biegłego z zakresu inżynierii 

sanitarnej i ochrony środowiska, który wskazał, że rów, w którym znajdowały się odpady 

zapełniany był przez wiele lat. Zgromadzonych tam było ok. 300 ton odpadów, co według 

biegłego mogło trwać przynajmniej 25 lat i dopiero taka ilość odpadów mogła w istotny 

sposób negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne. Zarzucane zaś 

niniejszą sprawą zachowania oskarżonego były zaledwie małą częścią w procesie groma-

                                                           
659 R. Stefański, Kodeks karny, op. cit.  
660 Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. akt VI Ka 453/14. 
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dzenia odpadów. Zatem wynika z tego, że brak ściśle określonego znamiona karnego, czyli 

określenia znacznego rozmiaru szkód w środowisku, w tym przypadku zanieczyszczenia 

wód i gleby jest po pierwsze istotne dla sprawy, a po drugie bardzo trudne661.  

Kolejny przykład dotyczy nielegalnego postępowania z odpadami weterynaryjny-

mi, czyli wbrew przepisom ustawy o odpadach z 2001 r. oraz Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpa-

dami medycznymi662 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami wete-

rynaryjnymi663, transportowano i składowano odpady w takich warunkach i w taki sposób, 

że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, tj. czynu z art. 183 § 1 k.k. Bezsporne 

było w analizowanej sprawie, że po zakończeniu działalności gospodarczej, polegającej na 

odbiorze odpadów medycznych i weterynaryjnych z gabinetów lekarskich i weterynaryj-

nych, a następnie transportu ich do miejsca ich utylizacji, pozostano w posiadaniu odpa-

dów oznaczonych kodami 18.01 i 18.02, których z powodu problemów finansowych, nie 

przekazano do utylizacji. Ponadto odpady te umieszczono w magazynie, który nie był 

przystosowany do składowania tego rodzaju odpadów. Zgodnie z wydanymi opiniami, 

wśród odpadów znajdowały się: opakowania po lekach, w tym po roztworach do wlewów 

dożylnych, węże plastikowe, np. do kroplówek, cewników, drenów, igły iniekcyjne, 

wenflony i opakowania po nich, zabrudzone ubrania, opatrunki, pampersy, rękawiczki 

jednorazowego użytku, paski testowe do analizy parametrów biochemicznych moczu  

i krwi w opakowaniach, odpady opakowaniowe z tektury, strzykawki, plastikowe pro-

bówki (np. na krew). W opinii wskazano, że pozostałości krwi, wydzielin, moczu oraz 

odchodów ludzkich czy zwierzęcych, mogły znajdować się na igłach iniekcyjnych, 

wenflonach, strzykawkach i innych przedmiotach używanych podczas iniekcji, pamper-

sach, opatrunkach, rękawiczkach jednorazowego użytku. W związku z tym rozkładowi 

mikrobiologicznemu mogły ulegać wszelkie związki organiczne obecne w przedmioto-

wych odpadach, w szczególności mocz i odchody w pieluchach, pozostałości krwi i wy-

                                                           
661 Ibidem. 
662 Dz. U. z 2010 r., Nr 139, poz. 940. 
663 Dz. U. z 2010 r., Nr 198, poz. 1318. 
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dzieliny ropnej w zużytych opatrunkach. W trakcie tego rozkładu mogą powstać uciążli-

we zapachowo gazy664.  

Jednakże w tym przypadku biegli nie potrafili wskazać kryteriów uznania przez 

nich stanu zagrażającego zdrowiu i życiu człowieka, kryteriów uznania stopnia obniżenia 

jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi za istotny oraz kryteriów uznania znisz-

czeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym za zniszczenia w znacznych rozmiarach.  

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż trudno stwierdzić kryteria uznania stopnia ob-

niżenia jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi za istotny oraz kryteria uznania 

zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co było nie-

zwykle istotne dla przypisania oskarżonemu znamion występku z art. 183 § 1 k.k.  

W związku z powyższym sędzia nie mógł przypisać oskarżonemu tego, że transportował 

on i składował odpady medyczne i weterynaryjne w takich warunkach i w taki sposób, że 

mogło to spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi 

lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co spowo-

dowało, że bezpodstawne było odwoływanie się do tych znamion czynu z art. 183 § 1 k.k. 

Zatem warunkiem odpowiedzialności oskarżonego za przestępstwo z tego artykuły było 

dowiedzione bezsprzecznie składowanie i transportowanie przez niego odpadów medycz-

nych i weterynaryjnych, wbrew obowiązującym przepisom prawnym, które mogło zagro-

zić życiu lub zdrowiu człowieka. Przy ocenie, czy warunek ten został spełniony, należało 

mieć na uwadze, że przestępstwo mu zarzucane ma charakter formalny, tzn., że dla doko-

nania tego przestępstwa nie jest konieczny skutek w postaci utraty życia lub zdrowia 

człowieka, a ponadto, że jest to czyn zaliczany do kategorii przestępstw zagrożenia abs-

trakcyjno-konkretnego, co oznacza, że narażenie życia lub zdrowia człowieka na niebez-

pieczeństwo, nie musi wystąpić w formie bezpośredniego zagrożenia, wystarczy że wystą-

pi ono potencjalnie665.  

W takiej sytuacji należało ocenić, czy biorąc pod uwagę ilość i jakość odpadów, wa-

runki lub sposób ich składowania i transportowania, mogły być one potencjalnie niebez-

                                                           
664 Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach II Wydział Karny z dnia 9 października 2015 r., sygn. akt II Ka 

432/15. 
665 Ibidem. 
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pieczne dla życia lub zdrowia choćby jednej osoby. Mając na uwadze powyższe, stwier-

dzono, że w świetle wydanych w sprawie opinii biegłych, ocenianych w powiązaniu  

z całokształtem materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, nie może być żadnych 

wątpliwości, że zachowanie oskarżonego, spowodowało tak rozumiane zagrożenie dla ży-

cia lub zdrowia człowieka. Zdaniem biegłych zamierzony przez oskarżonego sposób prze-

chowywania odpadów mógł zagrozić życiu i zdrowiu człowieka. Odpady te były tam ma-

gazynowane w sposób nieselektywny, co stwarzało niebezpieczeństwo skażenia odpadów 

innych niż niebezpieczne. Ponadto conajmniej trzykrotny transport odpadów niepotrzeb-

nie przyczynił się do zwiększenia niebezpieczeństwa uszkodzenia opakowań, ich rozsypa-

nia, udostępnienia dla zwierząt, albo narażenia ludzi na uszkodzenia naskórka skażonymi, 

ostrymi odpadami. Biegli zwrócili uwagę na to, że w przypadku takich odpadów, najistot-

niejszymi czynnikami zwiększającymi ryzyko spowodowania zagrożenia dla zdrowia  

i życia człowieka, były znaczna ich ilość i długi czas, w którym je magazynowano w nie-

prawidłowych warunkach, zamiast niezwłocznie poddać unieszkodliwieniu. Stwierdzono, 

że w tak znacznej ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych musiały znajdować się 

mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt. Po-

mimo tego, że odpady te nie były badane pod względem mikrobiologicznym, to o ich ska-

żeniu biologicznym świadczyły oznaczenia na opakowaniach oraz ich skład. Magazyno-

wanie odpadów medycznych, w tym odpadów skażonych biologicznie, w temperaturze 

otoczenia stwarzało bowiem warunki do przetrwania w nich, a częściowo także rozmna-

żania się obecnych w nich mikroorganizmów chorobotwórczych dla człowieka i zwierząt. 

Stwarzało to więc zagrożenie epidemiologiczne666.  

Ponadto analizowane odpady nie były wystarczająco zabezpieczone przed dostę-

pem gryzoni, przez co zaistniało niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania tych mikroorgani-

zmów. W trakcie magazynowania tych odpadów mogło dochodzić również do wycieków 

zawartych w nich płynów skażonych mikrobiologicznie. Dodatkowo pomieszczenie,  

w którym magazynowano odpady nie zabezpieczało tych odcieków przed dostępem owa-

dów i innych drobnych zwierząt, które mogły przyczynić się do rozprzestrzeniania się  

                                                           
666 Ibidem. 
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w środowisku mikroorganizmów chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt. Brak właściwego 

oznakowania pomieszczenia ostrzegającego o zagrożeniu skażeniem biologicznym oraz 

ewentualne inne nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogły po-

wodować także narażenie na skażenie osób przebywających w pomieszczeniu magazyno-

wym, np. w związku z wykonywaną w nim pracą667. 

Ze względu na fakt, iż nielegalnie prowadzona gospodarka odpadami, szczególnie 

niebezpiecznymi, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w sposób bezpo-

średni lub pośredni poprzez spowodowanie zanieczyszczenia i zniszczenia w znacznych 

rozmiarach niezbędnych do ich życia i funkcjonowania zasobów środowiska, tj. wody, 

powietrza, gleby, a także powstania istotnej szkody w środowisku przyrodniczym poprzez 

utratę najbardziej cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 

słusznym wydaje się uregulowanie kwestii tej w ramach przepisów karnych. Nie mniej 

jednak przepisy k.k. wydają się nie do końca doprecyzowane i wymagają uściślenia nie-

których kwestii, co będzie przedmiotem dalszej analizy w rodziale podsumowującym ni-

niejszego opracowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
667 Ibidem. 
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XI. Analiza problemowa i wnioski końcowe  

 Potrzeba uregulowania zasad postępowania z odpadami jest ściśle związana z ich 

uciążliwością dla środowiska i człowieka. Wskazane w niniejszej monografii zagrożenia 

dla środowiska i człowieka związane ze składem, właściwościami oraz niewłaściwym po-

stępowaniem z odpadami stała się bodźcem dla krajów UE, w tym także i Polski, do dąże-

nia do efektywnej gospodarki odpadami, która ograniczałaby ich uciążliwość. W odpo-

wiedzi na postawioną w niniejszej monografii hipotezę badawczą: czy i w jaki sposób 

zmiany w prawodawstwie polskim z uwzględnieniem prawa międzynarodowego i unijne-

go wpłynęły na efektywność gospodarki odpadami w Polsce, wysunięto wnioski i sformu-

łowano postulaty, które ujęto w następujących kategoriach: 

1. Geneza regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami 

Dla ukształtowania się ówcześnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie go-

spodarki odpadami bardzo istotne znaczenie miała ich geneza i rozwój. Analizując rys hi-

storyczny gospodarki odpadami na świecie należy zwrócić uwagę na trzy fundamentalne 

fakty odnoszące się do działań organizacyjnych i legislacyjnych, które zapoczątkowały 

zasady gospodarki odpadami. Po pierwsze dotyczy to ustanowienia pierwszego systemu 

gospodarki odpadami w Cesarstwie Rzymskim, polegającego na ich odbiorze od wytwór-

ców i przekazaniu na składowiska odpadów urządzanych poza miastami, bowiem już wte-

dy dostrzeżono potrzebę uregulowania tej kwestii, co było związane z ich uciążliwością  

i zagrożenieniem sanitarnym; po drugie - uchwalenia pierwszego aktu prawa środowi-

skowego w XIX w. w Anglii w formie instrukcji dla obywateli w zakresie postępowania na 

rzecz ochrony środowiska uwzględniającego także zasady postępowania z odpadami; po 

trzecie - wprowadzenia prekursorskiego modelu selektywnej zbiórki odpadów w ostatniej 

dekadzie XIX w. w Niemczech, co umożliwiło odzysk surowców wtórnych z odpadów 

(recykling) i jest obecnie najistotniejszym elementem w hierarchii sposobów postępowa-

nia z odpadami. 

2. Rozwój przepisów w zakresie gospodarki odpadami w prawie europejskim 

Przepisy krajowe dotyczące zasad gospodarki odpadami wywodzą się z prawa eu-

ropejskiego z ogólnych zasad prawa ochrony środowiska, szczególnie z zasady zrównowa-
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żonego rozwoju, a następnie zasad prewencji i przezorności, które w odniesieniu do odpa-

dów oznaczają takie postępowanie z odpadami, aby z jednej strony w jak największym 

stopniu zapobiegać i ograniczyć ich negatywny wpływ na zasoby środowiska, nawet jeśli 

jest on do końca jeszcze niepoznany, a z drugiej aby służyły nie tylko obecnemu, ale też  

i przyszłym pokoleniom, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego. Na 

bazie tych zasad zostały utworzone zasady ściśle związane z gospodarką odpadami, wśród 

których za najistotniejszą można uznać zasadę bliskości, która poprzez ograniczenie nad-

miernego transportu odpadów i nakazanie ich unieszkodliwiania w najbliższym otoczeniu 

w pewnym sensie ogranicza ich negatywny wpływ na środowisko.  

Analizując genezę regulacji prawnych w zakresie zasad gospodarki odpadami  

w Europie należy podkreślić, że już w latach 70. XX wieku w dyrektywie o odpadach  

z 1975 r. ustanowiono takie postępowanie z odpadami, które zapewnia bezpieczeństwo dla 

zdrowia i życia ludzi, obowiązujące w ówczesnych przepisach prawnych. Jest to bardzo 

istotne i przełomowe podejście do postępowania odpadami ze względu na fakt, iż wraz  

z postępem cywilizacyjnych wzrasta ich masa a jednocześnie uciążliwość dla środowiska  

i człowieka, szczególnie ze strony odpadów niebezpiecznych. Niewłaściwe postępowanie 

z tymi odpadami może spowodować skażenie zasobów środowiska użytkowanych przez 

człowieka i nie zapewnienie mu odpowiednich ich ilości i jakości, co jest fundamentalną 

zasadą bezpieczeństwa ekologicznego, a także nawiązuje do zasady zrównoważonego roz-

woju.  

Za kolejny przełomowy etap w gospodarowaniu odpadami można uznać uchwale-

nie dyrektywy odpadowej z 1991 r., w której podjęto próbę doprecyzowania definicji od-

padów, ponieważ jak do tej pory pomimo zmian jej treści są trudności z interpretacją  

i zastosowaniem tejże definicji w praktyce, a także wprowadzenie pierwszej hierarchii 

postępowania z odpadami niewiele różniącej się od obecnie obowiązującej, tj. redukcja 

powstawania odpadów, ponowne wykorzystanie, recykling, odzysk energii, składowanie, 

czyli preferującej najpierw odzysk odpadów a uznającą składowanie odpadów jako osta-

teczność.  
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Ponadto ważnym etapem w genezie przepisów postępowania z odpadami było 

opracowanie strategii trójkąta: materiał-produkt-odpad, co miało bardzo duże znaczenie, 

bowiem po raz pierwszy zwrócono uwagę na cykl życia odpadów począwszy od stanu po-

przedzającego powstanie odpadu, co pozwoliło na rozszerzenie regulacji prawnych doty-

czących postępowania z różnymi rodzajami odpadów, które w pewnym sensie były klasy-

fikowane w zależności od materiału czy produktu, np. zużyte akumulatory czy zużyty 

sprzęt elektroniczny i elektroniczny. W konsekwencji kolejnym ważnym etapem było 

opracowanie przepisów regulujących postępowanie z odpadami opakowaniowymi, odpa-

dami elektronicznymi i zużytym sprzętem elektronicznym oraz z pojazdami wycofanymi 

z eksploatacji, odpadami medycznymi, zawierającymi PCB, metale ciężkie i inne silnie 

toksyczne substancje, a także standardów dotyczących spalania i składowania odpadów, co 

wszystko sprowadza się do bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami. Regu-

lacje te częściowo zmienione obowiązują w obecnym stanie prawnym.  

Jednakże największym przełomowym etapem w ustanowieniu zasad postępowania 

z odpadami w UE jest obecnie obowiązująca Dyrektywa odpadowa nr 2008/98/WE, której 

celem było doprecyzowanie tych zasad, m.in. poprzez dookreślenie definicji odpadu, od-

zysku, unieszkodliwiania, a także zwiększenie efektywności gospodarki odpadami poprzez 

wprowadzenie idei „społeczeństwa recyklingu” oraz nowej hierarchii postępowania z od-

padami, która w pierwszej kolejności preferuje zapobieganie, odzysk i recykling odpadów, 

podczas gdy unieszkodliwianie, szczególnie składowanie jest bezwzględną ostatecznością  

i dotyczy tylko tych odpadów, które nie nadają się do odzysku lub recyklingu. 

Należy także zwrócić uwagę na to, że odpady zaczęto traktować jako surowiec  

i towar, czyli mający wartość ekonomiczną, co umożliwiło rozwój rynku odpadowego,  

w którym dużą rolę obecnie odgrywają dwa dodatkowe podmioty w gospodarce odpadami 

- dealer (sprzedawca) i broker (pośrednik). Ma to duże znaczenie szczególnie w ograni-

czaniu powstawania odpadów niczyich, ich składowaniu i zwiększeniu rynku odzysku 

surowców wtórnych, co w znacznym stopniu ogranicza ich negatywne oddziaływanie na 

środowisko. Intencją ustawodawcy było bowiem wprowadzenie zaostrzonych środków  

w tym zakresie poprzez m.in. doprecyzowanie zasad postępowania z odpadami, uwzględ-



S t r o n a  | 325 

niających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz przestrzegania wymagań ochrony środowi-

ska, hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zasad bliskości i samowystarczalności, 

„zanieczyszczający płaci” oraz odpowiedzialności posiadacza za zgodne z prawem zago-

spodarowanie odpadów.  

Dopełnieniem tych zasad są określone poziomy recyklingu, które dotyczą nie tylko 

odpadów, które powinny być poddawane recyklingowi materiałowemu, ale także orga-

nicznemu czyli przetwarzaniu odpadów biodegradowalnych. Należy to uznać za duże 

osiągnięcie w prawodawstwie unijnym w zakresie gospodarki odpadami, ponieważ tylko 

w ten sposób można zwiększyć efektywność zagospodarowania bioodpadów poprzez ich 

odzysk, będący przeciwieństwem zalegania ich przez wiele lat na składowiskach odpa-

dów. W takiej bowiem sytuacji powstają uciążliwości podczas rozkładu tych odpadów  

w postaci odorów i wydzielającego się metanu, mogącego ponadto stwarzać niebezpie-

czeństwo zapalenia lub wybuchu w sytuacji, gdy nie będzie on przetworzony lub spalony 

w pochodni, co wymaga z kolei zainstalowania odpowiednich urządzeń na składowisku 

takich odpadów. 

Poza instrumentami adminstracyjnoprawnymi dużą rolę w prawidłowo funkcjonu-

jącej gospodarce odpadami odgrywają także instrumenty prawnokarne w postaci sankcjo-

nowania przestępstw przeciwko środowisku związanych z nielegalnym postępowaniem  

z odpadami na każdym etapie postępowania z nimi, uregulowane przepisami Dyrektywy 

karnej środowiskowej nr 2008/99/WE. Przepisy te mają charakter prewencyjny i pozwala-

ją na ograniczenie negatywnego wpływu odpadów, szczególnie niebezpiecznych na śro-

dowisko i człowieka. Dotyczą czynów w największym stopniu zagrażających życiu  

i zdrowiu ludzi oraz zasobom środowiska, tj. jakości wody będącej często źródłem wody 

pitnej, gleby, powietrza, a których konsekwencje mogą doprowadzić często do katastrof 

ekologicznych, np. nielegalne składowanie zakaźnych odpadów medycznych czy prze-

terminowanych środków ochrony roślin. 

3. Rozwój przepisów w zakresie gospodarki odpadami w prawie krajowym 

   Analizując rozwój przepisów w zakresie zasad gospodarki odpadami w Polsce nale-

ży przytoczyć kilka istotnych faktów, które niewątpliwie wpłynęły na obecny stan praw-
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ny. Pierwsze regulacje prawne w tym zakresie są datowane na okres międzywojenny  

i były ściśle powiązane z utrzymaniem czystości i porządku, które ostatecznie powierzono 

gminom. Za przełomową w zakresie gospodarki odpadami uznaje się ustawę o ochronie  

i kształtowaniu środowiska z 1980 r., bowiem po raz pierwszy zdefiniowano odpady oparte na 

kryteriach nieprzydatności i uciążliwości. Nie mniej jednak kryteria te, szczególnie to dru-

gie, nie było precyzyjnie określone, ponieważ nie umożliwiało identyfikacji cech uciążli-

wości odpadów, co nie pozwalało na odróżnienie ich od substancji bądź przedmiotów nie-

będących odpadem, nie definiując przy tym także zanieczyszczenia.  

Ponadto po raz pierwszy wskazano obowiązki jednostek organizacyjnych w odnie-

sieniu do zagospodarowania odpadów, zwracając przy tym uwagę na ochronę środowiska 

przed ich negatywnym oddziaływaniem, przy wskazaniu gospodarczego wykorzystania 

odpadów za priorytetowe. Należy tutaj zaznaczyć, iż u.o.k.ś. regulowała także, wprawdzie 

w wąskim zakresie, zadania gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku, które zosta-

ły rozszerzone w obecnie obowiązującej po wielu nowelizacjach ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z 1996 r. Przedmiotem regulacji analizowanej u.o.k.ś. by-

ły jedynie odpady komunalne, a odnośnie innych odpadów, uzupełnieniem było rozpo-

rządzenie z 1980 r., które dotyczyło zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi, tj. 

przemysłowymi, medycznymi oraz promieniotwórczymi.  

Kolejnym przełomowym etapem w rozwoju regulacji prawnych w zakresie gospo-

darki odpadami było uchwalenie pierwszej samodzielnej ustawy o odpadach z 1997 r. 

Ustawa ta precyzyjnie określała zasady postępowania z odpadami, tj. zapobiegania po-

wstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwania odpadów z miejsc powstawa-

nia, a także wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający 

ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Zatem w porównaniu do u.o.k.ś. 

określono i doprecyzowano zasady gospodarki odpadami przy kontynuacji wymogu prze-

strzegania przepisów prawa zapewniających ochronę przed ich negatywnym oddziaływa-

niem na elementy środowiska i człowieka. Definicja odpadów nadal opierała się na kryte-

rium nieprzydatności, jednakże usunięto kryterium uciążliwości, przy czym do odpadów 

zaliczono również osady ściekowe, a wyłączono odpady promieniotwórcze. Istotnym ze 
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względów prośrodowiskowych było zdefiniowanie odpadów niebezpiecznych, które były 

klasyfikowane ze względu na źródła powstawania, a co najważniejsze - stopień uciążliwo-

ści bądź stwarzania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. W ten spo-

sób zwrócono szczególną uwagę na niebezpieczeństwo skażenia środowiska takimi odpa-

dami, szczególnie w przypadkach niewłaściwego postępowania z takimi odpadami. 

 Należy także nadmienić, iż koncepcja postępowania z odpadami w ustawie z 1997 

r. opierała się już wtedy na prawie europejskim, tzw. triadzie w kolejności: zapobieganie – 

wykorzystanie – unieszkodliwianie, co było zalążkiem ewaluacji kolejnych przepisów 

prawnych w tym zakresie. Już wtedy bowiem na pierwszym miejscu stawiano ogranicze-

nie ilości powstających odpadów przez ich wykorzystanie, a dopiero na końcu było ich 

unieszkodliwianie. Podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami były wtedy 

wytwarzający i odbiorcy odpadów, przy czym wykorzystanie odpadów rozszerzono na 

przemysłowe i nieprzemysłowe przy rekultywacji terenów i nawożenia gleb.  

Kolejnym przełomowym etapem było uchwalenie II ustawy o odpadach z 2001 r. 

Wartym wspomnienia jest fakt, iż definicja odpadu nie opierała się już na kryterium „nie-

przydatności”, lecz na kryterium przynależności do jednej z kategorii określonych  

w załączniku 1 do ustawy, których jednak posiadacz albo pozbywa się, albo zamierza się 

pozbyć lub też do których pozbycia się jest obowiązany, co było już wtedy przeniesieniem 

tej definicji z dyrektywy ramowej o odpadach. Jednakże nadal nie udało się tak sprecyzo-

wać definicji odpadu, aby nie było wątpliwości przy zastosowaniu przepisów w tym za-

kresie, co przede wszystkim było związane z brakiem odpowiedniego kryterium pozwala-

jącego wyróżnić taką kategorię substancji i przedmiotów. W związku z tym o zaklasyfi-

kowaniu przedmiotu lub substancji jako odpad rozstrzygał termin „pozbywanie się”, który 

jednak nie został zdefiniowany przez ustawodawcę.  

W orzecznictwie wskazano wtedy powinność spełnienia łącznie dwóch warun-

ków, czyli pozbywania się oraz przynależności do kategorii odpadów z zał. 1 do ustawy. 

To niedoprecyzowanie pojęć zawartych w definicji odpadów w ustawie z 2001 r. niewąt-

pliwie znacznie utrudniało zastosowanie przepisów w tym zakresie i mogło przyczynić się 

do zmniejszenia karalności za lżejsze czyny w zakresie nielegalnego postępowania  
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z odpadami w niektórych sytuacjach, pomimo stwierdzenia negatywnego oddziaływanie 

ich na środowisko lub człowieka.  

Istotność i rola ustawy o odpadach z 2001 r. w kształtowaniu ówczesnego stanu 

prawnego w tym zakresie wynikała przede wszystkim z rozszerzenia katalogu odpadów, 

zasad gospodarowania odpadami, obowiązków podmiotów w tym zakresie, a także usank-

cjonowania nielegalnego z nimi postępowania. W odniesieniu do pierwszej kwestii war-

tym podkreślenia jest fakt rozbudowania i zróżnicowania katalogu odpadów nie tylko na 

komunalne, medyczne, weterynaryjne, ale także obojętne, ulegające biodegradacji, biood-

pady, zielone oraz odpady z wypadków. Analizując wyszczególnione kategorie odpadów 

słusznym wydaje się wyodrębnienie odpadów biodegradowalnych, które nie tylko stano-

wią frakcję odpadów komunalnych jako np. odpadki kuchenne, ale podobne odpady są 

wytwarzane w innych miejscach, np. zakładach gastronomii, zbiorowego żywienia czy 

zakładach produkujących żywność, co ustawodawca uwzględnił poprzez wprowadzenie 

definicji bioodpadów. Należy tutaj zaznaczyć, że odpady biodegradowalne powstają także 

np. podczas pielęgnacji terenów zielonych oraz na targowiskach – odpady zielone. Oma-

wiane rodzaje odpadów ulegają biodegradacji i właściwą metodą ich zagospodarowania 

jest kompostowanie czyli zgodnie z ustawą o odpadach – recykling organiczny. W związ-

ku z tym słuszne wydaje się wyłączenie z odpadów zielonych frakcji pochodzących  

z czyszczenia ulic i placów, ponieważ mogą one zawierać substancje toksyczne, np. oleje, 

węglowodory aromatyczne, startą gumę z opon samochodowych i inne, które zakłóciłyby 

procesy życiowe mikroorganizmów biorących udział w rozkładzie materii organicznej 

zawartej w tych odpadach właśnie w procesie kompostowania.  

Kolejną wyodrębnioną grupą odpadów są odpady z wypadków, ograniczających się 

jedynie do tych powstających podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, a wy-

łączonych niezwykle toksycznych i niebezpiecznych odpadów dla środowiska i człowieka 

powstających podczas awarii przemysłowej lub w wyniku szkody w środowisku. Jest to 

bardzo ważne, ponieważ odpady te są klasyfikowane jako niebezpieczne, co oznacza, że 

muszą być zastosowane odpowiednie procedury postępowania z nimi i zajmują się tym 

odpowiednie jednostki, np. Jednostki Ratownictwa Ekologiczno-Chemicznego działające 
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przy Straży Pożarnej. W ten sposób zostają zastosowane odpowiednie procedury dotyczą-

ce zabezpieczenia i przekazania do unieszkodliwiania takich odpadów, co pozwala na 

ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko i człowieka. Warto także zazna-

czyć, iż zmieniono kryteria klasyfikacji odpadów niebezpiecznych, tj. kategorie i rodzaje 

tych odpadów, składniki oraz właściwości, co miało duże znaczenie w uszczegółowieniu  

i ułatwieniu ich klasyfikacji. Ustawodawca także uwzględnił odpady obojętne dla środo-

wiska, niestwarzające zagrożenia dla jego elementów i człowieka, np. gruz budowlany.  

Drugą kwestią jest dookreślenie zasad postępowania z odpadami podporządkowa-

nych ochronie życia i zdrowia ludzi oraz ochronie środowiska zgodnie z zasadą zrówno-

ważonego rozwoju, składających się z trzech aspektów: (1) zapobiegania powstawaniu 

odpadów lub ograniczaniu ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowi-

sko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania; (2) zapew-

nienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec 

powstawaniu odpadów oraz (3) zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska 

unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie 

udało się poddać odzyskowi. Nadal zasady te były podporządkowane najpierw ogranicza-

niu, następnie odzyskowi (z wyróżnieniem na materiałowy i organiczny – kompostowa-

nie) a ostatecznością było spalanie i składowanie odpadów.  

W odniesieniu do trzeciej kwestii dotyczącej podmiotów w gospodarowaniu odpa-

dami ustawodawca wytwarzającego i odbiorcę odpadów zastąpił wytwórcą i posiadaczem 

ze szczegółowym sprecyzowaniem ich obowiązków. Warto tutaj zaznaczyć, iż wprowa-

dzenie domniemania, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdu-

jących się na nieruchomości, w celu uniknięcia sytuacji, gdy brak jest podmiotu odpowie-

dzialnego za umieszczenie odpadów na nieruchomości, znacznie ułatwiło postępowanie 

karne w sprawach o nielegalne postępowanie z odpadami, na co wskazuje analizowane  

w niniejszej monografii orzecznictwo.  

Ponadto na wytwórców i posiadaczy odpadów nałożono wiele obowiązków zwią-

zanych z prewencją i wstępną fazą procesu gospodarowania odpadami mających na celu 

ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na otoczenie, tj. odzysku a potem 
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unieszkodliwiania zgodnie z zasadami prawa ochrony środowiska, uzyskanie odpowied-

nich decyzji administracyjnych w postaci pozwolenia emisyjnego na wytwarzanie odpa-

dów bądź decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w od-

niesieniu do wytwórcy, oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów doty-

czące posiadaczy odpadów, a także prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpa-

dów w odniesieniu do obu podmiotów. Należy także zwrócić uwagę na to, że zostają oni 

zwolnieni z tych obowiązków, jeśli przekażą odpady kolejnym posiadaczom aż do ich 

końcowego odzysku lub unieszkodliwienia. Uszczegółowienie tychże obowiązków ma 

duże znaczenie dla prawidłowości postępowania z odpadami i ograniczenie nielegalnego 

postępowania z nimi. 

Jeżeli jednak już doszło do takiej działalności ustawodawca przewidział system 

sankcji karnych pełniących funkcję prewencyjną i restrykcyjną wobec tych podmiotów  

w postaci administracyjnych kar pieniężnych oraz sankcjonowanych zazwyczaj karą 

grzywny wykroczeń, co niewątpliwie było ważnym etapem zapoczątkowującym uporząd-

kowanie gospodarki odpadami, szczególnie w sferze nielegalnej i dotyczącej odpadów nie-

bezpiecznych, np. zawierających PCB, oleje odpadowe, metale ciężkie czy drobnoustroje 

chorobotwórcze, a także właściwego przeprowadzania metod ich unieszkodliwiania  

z przestrzeganiem standardów emisyjnych, co ma duże znaczenie w odniesieniu do za-

pewnienia bezpieczeństwa ekologicznego.  

4. Obecny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami w Polsce 

Ustawodawstwo polskie w zakresie gospodarki odpadami zostało ukształtowane 

przez genezę regulacji prawnych w tym zakresie oraz przepisy prawa międzynarodowego  

i unijnego, szczególnie w okresie poprzedzającym i po wejściu Polski do UE, co ma od-

zwierciedlenie w obecnie obowiązującej ustawie o odpadach z 2012 r. oraz ściśle z nią 

powiązanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. Poza wymie-

nionymi aktami prawnymi analizując tę kwestię należy wspomnieć o przepisach odnoszą-

cych się w sposób pośredni do gospodarki odpadami zawartych w konstytucji RP, gdzie 

ochrona środowiska i człowieka przed odpadami stanowi element bezpieczeństwa ekolo-

gicznego w szerokim ujęciu, oczywiście w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwo-
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ju. Zatem zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego polega także na ograniczaniu nega-

tywnego oddziaływania odpadów na środowisko i człowieka.  

Uzupełnieniem zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do odpadów są za-

sady prawa ochrony środowiska zawarte w poś, tj. zasady kompleksowości, prewencji, 

„zanieczyszczający płaci” oraz integracji polityki ekologicznej. Zasady te niewątpliwie 

wymuszają wprowadzenie i zastosowanie przez ustawodawcę środków zapobiegających 

powstawaniu i szkodliwości odpadów dla środowiska w szerokim ujęciu odnoszącym się 

jednocześnie do wszystkich elementów środowiska.  

Analizując nowelizacje ustawy o odpadach z 2012 r. można stwierdzić, iż dotyczyły 

one m.in. regulacji w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, składowisk odpa-

dów, postępowania z osadami ściekowymi, klasyfikowania i transportu odpadów niebez-

piecznych, a w najszerszym zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 

ewidencji i sprawozdawczości wprowadzonych ustawą z 2017 r. Zatem z analizy przepi-

sów obecnie obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami i orzecznictwa wynika, że 

wiele regulacji prawnych w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego zostało posze-

rzonych, co jest niewątpliwie dobrą stroną i pozwoliło na uporządkowanie gospodarki 

odpadami, szczególnie tych niebezpiecznych. Jednakże wiele kwestii nadal nie zostało 

jeszcze uregulowanych w ten sposób, aby system gospodarki odpadami funkcjonował 

sprawnie i nie było wątpliwości w zastosowaniu przepisów w tym zakresie. 

Należy tutaj przede wszystkim wspomnieć o samej definicji odpadów, szczególnie 

w odniesieniu do zakwalifikowania danego przedmiotu lub substancji do odpadów, bo-

wiem brak jest nadal obiektywnych kryteriów pozwalających na tę klasyfikację. W takiej 

sytuacji podstawowym kryterium zakwalifikowania danego przedmiotu lub substancji do 

odpadu jest określenie „pozbycia się” – faktyczne, zamierzone lub nakazane.  

Problemem jest także brak w prawodawstwie polskim jasnych przesłanek do okre-

ślenia zamierzonego lub nakazanego postępowania z odpadami, ponieważ nie zostało zde-

finiowane pojęcie pozbywania się odpadów. W związku z tym bardzo trudno jest wskazać 

sytuacje, w których dochodzi do „pozbywania się” substancji lub przedmiotu, co powoduje 

wiele trudności w interpretacji i zastosowaniu przepisów w postępowaniach sądowych.  
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W tym zakresie sądy oceniają zachowanie wytwórcy odpadów i stosują główną przesłankę 

do uznania jako odpad zmianę sposobu jego użytkowania, a jeśli nie można tego ocenić to 

wtedy decydują względy ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. W związku z tym każdy przypadek musi i powinien być roz-

patrywany indywidualnie, co niewątpliwie nie ułatwia postępowania sądowego, a prze-

cież na względzie powinno się mieć przede wszystkim dobro człowieka i środowiska,  

w którym żyje.  

Należy się tutaj zgodzić, że zaklasyfikowanie danej substancji lub przedmiotu do 

odpadów jest kluczowe, bo bez tego nie można wyegzekwować przestrzegania przepisów 

w zakresie gospodarki odpadami. Może warto byłoby opracować takie kryteria, które by-

łyby związane z kryterium ich zużycia, nieprzydatności oraz zmiany właściwości. Nie 

wystarczy bowiem tylko cecha nieprzydatności lub zamiaru pozbycia się odpadów przez 

ich posiadacza, jeśli nie ma określonych jasno sprecyzowanych kryteriów kwalifikacji da-

nej substancji lub przedmiotu do miana odpadów. Może warto większą uwagę zwrócić na 

uciążliwość dla środowiska i człowieka. Jak do tej pory dotyczy to tylko odpadów niebez-

piecznych, a przecież inne odpady, np. biodegradowalne czy zielone podczas rozkładu 

materii organicznej wydzielają odory, co też jest znaczną uciążliwością dla otaczającego 

środowiska. Następnie należy zdefiniować i sprecyzować pojęcie „pozbycia się odpadów”, 

bowiem jak wskazuje orzecznictwo nie zawsze można ocenić sytuację, kiedy dany posia-

dacz chce się pozbyć już nieużytecznego przedmiotu, bowiem może tylko zmienić sposób 

użytkowania odpadu a niekoniecznie się go pozbyć, np. kompostowanie biodegradowal-

nych odpadków kuchennych we własnym zakresie.  

W odniesieniu do klasyfikacji odpadów zgodnej z ustawą o odpadach z 2012 r., 

wartą zaznaczenia kwestią jest dodanie do odpadów komunalnych frakcji zmieszanych 

odpadów, które są zbierane nieselektywnie, w tym biodgradowalne do kontenerów zbior-

czych. W „starym” systemie takie odpady były bezpośrednio wywożone na składowiska 

odpadów. W „nowym” systemie z tych odpadów wydzielane są frakcje odpadów przezna-

czone do odzysku, w tym biodegradowalne. Ustawodawca przewidział taki sposób gospo-

darowania odpadami, aczkolwiek jest on małoefektywny. Może warto byłoby, tj. nakazuje 
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to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku wprowadzić w całym systemie selektywną 

zbiórkę bioodpadów. Wtedy nie byłyby one tak zanieczyszczane i mogłyby być w więk-

szym stopniu poddane recyklingowi organicznemu czyli kompostowaniu. W innym przy-

padku mogą być jedynie wykorzystane do rekultywacji, np. składowisk odpadów, co jest 

dużym marnotrawstwem substancji odżywczych zawartych w tych odpadach, nadających 

się do nawożenia roślin. W ten sposób można uzyskać lepsze efekty ekonomiczne, ale tak-

że i środowiskowe.  

Z kolei rozszerzona kwalifikacja odpadów niebezpiecznych jest elementem pozy-

tywnym w prawie polskim, bowiem oparta jest na źródle powstawania tych odpadów, 

właściwościach obecnie zaczerpniętych z rozporządzenia UE i składnikach odpadów, o ile 

zostają przekroczone wartości stężeń granicznych tych substancji. Dopełnieniem tej klasy-

fikacji jest zakaz mieszania odpadów, co uniemożliwia osiągnięcie niższych tych wartości, 

a przez co brak jest wtedy możliwości kwalifikacji tych odpadów do niebezpiecznych. 

Jednakże mogą zaistnieć odwrotne sytuacje, w których mieszanie odpadów może spowo-

dować jeszcze większe zagrożenie dla środowiska i człowieka, ponieważ podczas połącze-

nia niektórych substancji toksycznych zachodzi zjawisko synergii czyli łączenia i potęgo-

wania ich toksyczności.  

Uzupełnieniem dalszego wywodu dotyczącego definicji i klasyfikacji odpadów jest 

wprowadzenie przez ustawodawcę pojęcia produktu ubocznego i utraty statusu odpadów. 

Pozostałości poprodukcyjne, jeśli spełniają określone warunki mogą być bowiem wyko-

rzystywane w innych procesach produkcyjnych lub w innych celach. Można to ocenić 

jako pozytywne dla gospodarki odpadami, ponieważ w ten sposób ogranicza się masę od-

padów niewykorzystywanych gospodarczo przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów 

prawa ochrony środowiska, czyli muszą być to produkty bezpieczne i nieoddziałujące ne-

gatywnie na jego elementy i ludzi. Podobną kategorią umożliwiającą dalszy cykl życiowy 

przedmiotu i substancji jest utrata statusu odpadu, z tą różnicą, że we wcześniejszym 

przypadku dotyczyło to pozostałości poprodukcyjnych, a w tej - pozostałości po odzysku 

lub recyklingu. Odpad staje się wtedy surowcem – produktem i może być dalej wykorzy-
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stywany, co też ogranicza ilość powstających odpadów zagrażających środowisku oraz 

pozwala na rozwinięcie rynku surowców wtórnych. 

W nawiązaniu do zasad gospodarki odpadami określonymi w ustawie o odpadach  

z 2012 r. należy zauważyć, że są one rozszerzeniem zasad określonych w prawie europej-

skim dostosowane do realiów Polski. Oczywiście należy tutaj wspomnieć o już uprzednio 

analizowanej nadrzędnej zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz kompleksowości, czyli 

traktującej ochronę jednocześnie wszystkich elementów środowiska przed uciążliwościa-

mi związanymi z gospodarowaniem odpadami. Z tych zasad wywodzą się zasady szczegó-

łowe, które są jednocześnie ich uzupełnieniem. Dotyczy to zasady zapobiegania powsta-

waniu odpadów znacznie ograniczająca ilość wytwarzanych odpadów, ale jednocześnie 

wymagająca zastosowanie technologii mało lub bezodpadowych, powiązaną z nią zasadę 

prewencji wymagającą znacznej redukcji ich ilości, przez co następuje minimalizacja ich 

negatywnych oddziaływań, a także zasadę przezorności z zastosowaniem środków 

ochronnych, nawet jeśli nie jest znany do końca negatywny wpływ odpadów na środowi-

sko.  

Rozszerzeniem analizowanych uprzednio zasad jest zasada bliskości zakazująca 

przetwarzanie odpadów w instalacjach położonych poza regionami gospodarki odpadami, 

co ogranicza ich negatywny wpływ i zagrożenie sanitarne podczas transportu i dotyczy  

w szczególności niebezpiecznych odpadów, np. zakaźnych odpadów medycznych i wete-

rynaryjnych, a także powiązana z nią zasada likwidacji odpadów „u źródła”, czyli ich za-

gospodarowania w miejscu wytworzenia. W odniesieniu do efektywności zagospodarowa-

nia odpadów szczególnie w zakresie ich odzysku i recyklingu duże znaczenie ma zasada 

nakazująca selektywną zbiórkę odpadów wdrażająca europejską ideę „społeczeństwa recy-

klingu”, ponieważ tylko taki system pozwala na skuteczne ograniczenie ich ilości oraz 

przy niewielkich nakładach finansowych powtórne wykorzystanie poprzez przekazanie 

ich do następnych posiadaczy zajmujących się odzyskiem lub recyklingiem. Tylko w taki 

sposób bowiem możemy w skuteczny sposób ograniczyć ich ilość w miejscu powstawania, 

co niewątpliwie korzystnie wpłynie na stan środowiska. Gospodarka odpadami powinna 

być powiązana z gospodarką przestrzenną, która ma na celu reglamentację zasobów prze-
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strzennych i ochronę nie tylko użytkowanych bezpośrednio przez człowieka zasobów 

środowiska, ale także służyć ochronie walorów krajobrazowych, a składowiska odpadów 

nie są przecież estetycznym jego elementem. Stąd ograniczenie masy odpadów kierowa-

nych na składowiska bez wątpienia służy ochronie tych walorów.  

Zagospodarowanie odpadów zgodnie z kolejnymi zasadami powinno się odbywać 

w taki sposób, aby nie pogarszać ich jakości poprzez zakaz mieszania odpadów niebez-

piecznych, czy z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik pozwalających na ogra-

niczenie i minimalizację emisji związanych z ich gospodarowaniem, co dotyczy w szcze-

gólności spalarni i składowisk odpadów. Tylko zastosowanie takich technologii może 

ograniczyć emisję toksycznych gazów powstałych przy spalaniu, czy emisji odcieków, 

metanu i odorów ze składowiska. Przy zagospodarowaniu odpadów należy także postępo-

wać zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, czyli najpierw odpady na-

leży poddać odzyskowi a na końcu unieszkodliwianiu.  

Kolejne zasady dotyczą rozszerzonej odpowiedzialności posiadacza odpadów  

w procesie ich zbierania, magazynowania oraz przetwarzania, co jest realizowane poprzez 

nałożenie wielu obowiązków w tym zakresie, tj. uzyskanie zezwolenia, wpisu do rejestru 

czy prowadzenia ewidencji. Nałożenie tychże obowiązków pozwala na sprecyzowanie 

reguł takiego postępowania i zapobiega zaniedbaniom czy działaniom nielegalnym w tym 

zakresie. Dopiero zastosowanie wszystkich w/w zasad pozwala na kompleksowe zagospo-

darowanie odpadów zgodne z przepisami prawa ochrony środowiska, których nadrzęd-

nym celem jest ochrona jego zasobów.  

W odniesieniu do podmiotów biorących udział w gospodarce odpadami należy 

zwrócić uwagę na kilka do końca niesprecyzowanych kwestii przez ustawodawcę. Pierw-

sza dotyczy wytwórcy odpadów, w odniesieniu do którego nie dookreślono pojęcia zmia-

ny charakteru lub składu odpadów, co stanowi trudność w interpretacji tych przepisów  

i zazwyczaj w orzecznictwie przyjmuje się, że, np. zagęszczanie odpadów nie jest ich 

zmianą właściwości ani składu, ponieważ następuje tylko zmiana ich objętości, co ma 

większy wpływ na ich logistykę niż środowisko. Jednakże w tej sytuacji przy kwalifikacji 

tej kwestii należy podchodzić z wszelką ostrożnością ze względów środowiskowych i każ-
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dy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Po drugie w odniesieniu do 

posiadacza odpadów nadal funkcjonuje pojęcie władającego powierzchnią ziemi, który 

staje się ich posiadaczem, co oznacza, że zgodnie z definicją odpadów jest zobowiązany do 

pozbycia się odpadów, oczywiście w sposób legalny.  

Pojęcie władania odnosi się generalnie do stanu faktycznego i obalenie tego do-

mniemania prawnego może nastąpić tylko poprzez wskazanie, że odpadem faktycznie 

władał inny podmiot. W związku z powyższym, jeśli tego nie ustalimy to jako posiadacz 

jesteśmy zobowiązani do pozbycia się odpadów z terenu danej nieruchomości, aby nie 

stanowiły uciążliwości, a w przypadku odpadów niebezpiecznych zagrożenia dla środowi-

ska i człowieka. W ten sposób ustawodawca zabezpieczył się przed niemożnością ustalenia 

odpowiedzialnego za zagospodarowanie odpadów, mając na względzie jednocześnie za-

pewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Kolejną kwestią o pozytywnym znaczeniu  

w aspekcie środowiskowym jest ustanowienie kolejności podmiotów odpowiedzialnych za 

los odpadu, polegające na ustanowieniu, że z chwilą przekazania odpadów innemu posia-

daczowi jesteśmy już zwolnieni z zagospodarowania tych odpadów, z tego względu aby 

nie powstawały odpady niczyje.  

Następnie rozszerzenie obowiązków posiadaczy do uzyskania odpowiedniego ze-

zwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub wpisu do rejestru oraz w zakresie 

ewidencji i sprawozdawczości wraz z wprowadzeniem dodatkowych wymogów w zakre-

sie odpadów niebezpiecznych, np. medycznych, zawierających PCB, metale ciężkie i inne, 

może pozytywnie wpłynąć na efekty tegoż zagospodarowania, którego intencją jest troska 

o środowisko. Jednakże powstaje wątpliwość, co do słuszności zwolnienia z obowiązku 

wpisu do rejestru podmiotów, które stosują komunalne osady ściekowe. Niewłaściwe za-

stosowanie osadu z oczyszczalni ścieków jako nawozu na terenach rolniczych może sta-

nowić źródło zanieczyszczeń gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. 

związkami azotu i metalami ciężkimi. Osady ściekowe bowiem jeśli nie zostały przed za-

stosowaniem do nawożenia pól odpowiednio ustabilizowane i poddane dezynfekcji,  

z uwagi na właściwości sanitarne czyli zawartość drobnoustrojów chorobotwórczych mo-
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gą być materiałem niebezpiecznym i poprzez skażoną żywność wywoływać wiele chorób 

u ludzi i zwierząt. 

5. Gospodarka odpadami w zakresie ich zbierania, magazynowania, odzysku i unieszko-

dliwiania  

W celu kompleksowego rozwiązania zagadnień związanych z postępowaniem  

z odpadami słusznie rozszerzono zakres pojęcia gospodarowania odpadami, które obejmuje 

nie tylko same procesy przetwarzania, ale również czynności poprzedzające i następujące 

po nim, czyli odpowiednio zbieranie, transport, nadzór oraz uwzględniono rolę dwóch 

nowych podmiotów sprzedawcy i pośrednika. Dodanie tych podmiotów przyczyniło się 

do rozwoju rynku odpadowego. W samym gospodarowaniu odpadami należy zwrócić tak-

że uwagę na szerokie pojęcie zbierania odpadów obejmujące także ich magazynowanie.  

W celu zwiększenia efektywności gospodarki odpadami komunalnymi nastawionego na 

odzysk z odpadów surowców wtórnych należy ograniczyć system gospodarowania odpa-

dami zmieszanymi, a dążyć do prowadzenia selektywnego ich zbierania. Selektywne zbie-

ranie odpadów powinno być prowadzone „u źródła”, czyli u wytwórców odpadów, wtedy 

jest najefektywniejsze i nie wymaga ponoszenie dodatkowych kosztów ponownego wyse-

lekcjonowania odpadów w sortowni i oddzielania frakcji odpadów z odpadów zmiesza-

nych. W ten sposób odzysk lub unieszkodliwianie nie muszą być realizowane wobec od-

padów bezpośrednio, a mogą być to niezbędne działania do tego przygotowujące. Bardzo 

ważnym procesem jest recykling organiczny, bo organiczna masę odpadów ulegających 

biodegradacji przekazywanych na składowiska odpadów, co jest wymogiem UE i nie wy-

wiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest wysokimi karami.  

Kolejnym ważnym procesem przygotowującym do odzysku jest mechaniczno-

biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, które ma na celu ograniczenie ilości 

składowanych odpadów, a także minimalizację negatywnego oddziaływania składowiska 

na środowisko i odzysk z odpadów energii oraz materii w postaci możliwych do wykorzy-

stania surowców. Należy tutaj nadmienić, iż słusznie ustawodawca w określaniu wymo-

gów dotyczących procesów przetwarzania odpadów uwzględnił realizację tych procesów 

w taki sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie emitowanych gazów na 



338 | S t r o n a  

środowisko, odcieków na wody powierzchniowe i podziemne oraz ograniczyć negatywny 

wpływ na zdrowie ludzi obsługujących instalację. Jednakże wadą jest brak definicji me-

chaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w odniesie-

niu do cech i wymagań takowego procesu, a także szczegółowych wymagań tego procesu, 

bowiem nie uchwalono aktu wykonawczego regulującego tę kwestię, co niewątpliwie 

może stanowić trudności w interpretacji tych przepisów przez urzędników, a także  

w postępowaniach sądowych.  

Kolejnym mankamentem jest definicja unieszkodliwiania, która jest mało sprecy-

zowana i oznacza tylko tyle, że to proces niebędący odzyskiem. W przypadku bowiem 

trudności z zakwalifikowaniem danego procesu do odzysku lub unieszkodliwiania, okre-

ślonych w zał. 1 i 2 do ustawy, ponieważ, np. taki proces nie został uwzględniony, to na-

stępuje duża dowolność interpretacji przepisów. Z kolei brak kwalifikacji danego procesu 

może stanowić problem z określeniem odpowiedniego sposobu postępowania z nimi, co 

może stanowić zagrożenie dla środowiska i człowieka. Dobrą stroną jest natomiast zao-

strzenie przepisów odnośnie instalacji służących do przetwarzania odpadów (spalarnie  

i składowiska), które muszą spełniać wymagania ochrony środowiska, w tym nie mogą 

powodować przekroczeń standardów emisyjnych. W odniesieniu do spalarni odpadów 

dotyczy to przede wszystkim wprowadzenie wymogu oczyszczania gazów odlotowych 

oraz unieszkodliwiania pozostałości po tym procesie, a składowisk odpadów – zabezpie-

czeń przed odciekami i emisją metanu, co sprzyja ochronie powietrza, wód i gleb. Nie 

mniej jednak problemem jest brak definicji rekultywacji składowiska, ponieważ przepisy 

wskazują jedynie ogólnie wymagania, w jaki sposób należy prowadzić takie prace, bez 

sprecyzowania, np. rodzaju materiałów, które mogły być w tym procesie wykorzystane, 

co jest dużym niebezpieczeństwem, bo zbyt duża dowolność interpretacji tych przepisów 

może prowadzić do nieodpowiedniego zabezpieczenia już zamkniętej części składowiska, 

co może negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Ważnym etapem w prawodawstwie polskim jest ujęcie kompleksowego przetwa-

rzania odpadów komunalnych, co ma odzwierciedlenie w postaci ustanowienia wymogu 

budowy regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, które muszą speł-
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niać najwyższe wymagania dotyczące rodzaju technologii (BAT) oraz procesów odzysku  

i unieszkodliwiania wraz z przygotowaniem do tych procesów – mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. W ten sposób w jednym miejscu od-

pady zostają kompleksowo zagospodarowane: bioodpady poprzez recykling organiczny 

czyli kompostowanie, niebezpieczne, np. medyczne – termiczne przekształcanie, a pozo-

stałości po tych procesach – składowanie, co ma niewątpliwie pozytywny efekt środowi-

skowy.  

6. Zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

Bardzo korzystnym rozwiązaniem w odniesieniu do ochrony zasobów środowiska 

jest uszczegółowienie przez ustawodawcę zasad postępowania z odpadami niebezpiecz-

nymi poprzez nałożenie rygorystycznych obowiązków na podmioty wytwarzające i go-

spodarujące tymi odpadami, które w największym stopniu zagrażają środowisku. Ważnym 

etapem było rozszerzenie klasyfikacji odpadów niebezpiecznych o frakcje odpadów opa-

kowaniowych, szczególnie po zużytych świetlówkach, akumulatorach itp., zakaźnych 

odpadów medycznych i weterynaryjnych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, od-

pady z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zawierające metale ciężkie, tytan, PCB, 

CFC. System ten oparty jest bowiem na obowiązku uzyskania odpowiedniej decyzji admi-

nistracyjnej lub wpisu do rejestru zezwalających na prowadzenie takiej działalności, wy-

magający przestrzegania rygorystycznych zasad i spełniania wielu warunków wraz z ca-

łym systemem ewidencji i sprawozdawczości, a przede wszystkim co najważniejsze przy 

osiągnięciu odpowiednich poziomów odzysku lub recyklingu ustanowionych przez UE. 

Nie ma zatem marnotrawstwa surowców odzyskanych z takich odpadów (np. opakowa-

niowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy pojazdy wycofane z eksploatacji) 

przy zachowaniu standardów środowiskowych.  

Ponadto uszczegółowiając zasady postępowania z odpadami ustawodawca zwrócił 

uwagę na toksyczność takich odpadów, tj. substancje toksyczne, drobnoustroje chorobo-

twórcze, metale ciężkie, substancje promieniotwórcze czyli cały szereg związków niebez-

piecznych dla środowiska i człowieka. Należy przy tym zaznaczyć, iż ustawodawca regu-

lacjami prawnymi zabezpieczającymi środowisko przed takimi odpadami zobligował nie 
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tylko posiadaczy odpadów do właściwego postępowania w zakresie ich magazynowania, 

demontażu – kolejności usuwania elementów niebezpiecznych, odzysku i unieszkodliwia-

nia, ale już producentów np. pojazdów samochodowych, którzy powinni unikać zastoso-

wania materiałów zawierających substancje toksyczne, aby w przyszłości ich odzysk  

i unieszkodliwianie nie stanowiły problemu. Omawiając to zagadnienie należy także 

zwrócić uwagę na wymóg wyposażenia miejsc magazynowania pojazdów wycofanych  

z eksploatacji w separatory substancji ropopochodnych, bowiem w tej kwestii przepisy 

niejednoznacznie określają taki obowiązek, co jest niewątpliwie pewnym przeoczeniem. 

Należy to doprecyzować, ponieważ bez tego urządzenia, nie są zatrzymywanie substancje 

ropopochodne i oleje, które stanowią poważne źródło zanieczyszczenia gruntów i wód.  

W odniesieniu zaś do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ważną 

kwestią jest rozszerzenie odpowiedzialności producentów takiego sprzętu w zakresie pro-

dukcji, naprawy, ponownego użycia, demontażu, ewidencji oraz odzysku i recyklingu. 

Przepisy te pozwalają bowiem na ograniczenie negatywnego wpływu metali ciężkich  

i innych substancji toksycznych zawartych w tych odpadach na środowisko przy zacho-

waniu jednocześnie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony zdrowia i bezpie-

czeństwa pracowników. Nie mniej jednak należy tutaj zwrócić uwagę na problem „sta-

rych” elektroodpadów zalegających na składowiskach odpadów, z których może nastąpić 

wyciek substancji, np. chłodzących do środowiska. W takich urządzeniach zastosowanie 

wcześniej miały np. freony odpowiedzialne za niszczenie warstwy ozonowej. W takiej 

sytuacji należałoby poddać takie miejsca kontroli i niezwłoczne zabezpieczyć przed wy-

ciekiem tych substancji.  

7. Efektywność gospodarki odpadami 

Realizacja zasad gospodarki odpadami ma odzwierciedlenie w ustawie o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach z 1996 r., która w sposób bardzo obszerny określa 

zadania w tym zakresie, przy dużym nacisku na selektywną zbiórkę odpadów, w tym tak-

że niebezpiecznych oraz kompleksowym przetwarzaniu odpadów komunalnych w RI-

POK-ach. Należy tutaj zaznaczyć, iż im dokładniejsza będzie selekcja odpadów u „źródła” 

ich powstawania tym niższe będą koszty dalszego z nimi postępowania, tj. prac przygoto-
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wawczych do przekazania odzyskanych surowców do odzysku i recyklingu oraz mniejsza 

ilość odpadów będzie składowana.  

Miarą efektywności gospodarki odpadami analizowanej w niniejszym opracowaniu 

jest zatem struktura masy odpadów poddawanych odzyskowi (metoda najefektywniejsza) 

do odpadów unieszkodliwianych, szczególnie poprzez składowanie (metoda najmniej 

efektywna). Analizując tę efektywność w krajach UE w latach 1998 do 2008 można zau-

ważyć tendencję wzrostową ilości odpadów poddawanych recyklingowi i kompostowaniu, 

który jest recyklingiem organicznym nawet o 20% z jednoczesnym zmniejszeniem masy 

odpadów składowanych o 10% przy zróżnicowanym tempie wdrażania idei „społeczeń-

stwa recyklingu” w krajach członkowskich. W 2014 r. w UE prawie 50% odpadów komu-

nalnych i 40% odpadów niebezpiecznych była już poddawana recyklingowi i odzyskowi, 

na co niewątpliwie wpłynęło zaostrzenie przepisów w zakresie zasad postępowania z tymi 

grupami odpadami, szczególnie w odniesieniu do kompleksowych rozwiązań przetwarza-

nia zebranych selektywnie i nieselektywnie odpadów.  

Analizując strukturę odzysk-unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, komu-

nalnych i niebezpiecznych w Polsce w okresach obowiązywania ustawy o ochronie  

i kształtowaniu środowiska z 1980 r. oraz poszczególnych ustawach o odpadach z 1997 r., 

2001 r. oraz 2012 r. generalnie można zaobserwować podobne tendencje, jak w innych 

krajach UE, jednakże ze swoistym tempem wdrażania zasad gospodarki odpadami uwa-

runkowanym realiami polskimi. W odniesieniu do odpadów przemysłowych w warun-

kach bardzo ograniczonych przepisów o odpadach zawartych w u.o.k.ś. prawie 50% odpa-

dów była wykorzystywana gospodarczo, a pozostała część składowana. Wraz z rozszerza-

niem zakresu przepisów kolejno następujących po sobie ustaw o odpadach zaobserwowa-

no dalszy wzrost o 20% gospodarczego wykorzystania takich odpadów przy wprowadze-

niu kategorii odpadów gromadzonych przejściowo (I ustawa o odpadach), spadek masy 

odpadów poddawanych odzyskowi, a wzrost ich unieszkodliwiania przy składowaniu na 

poziomie 15% (II ustawa o odpadach), a następnie przy spadku masy wytwarzanych odpa-

dów dalszy wzrost ich unieszkodliwiania, ale również i  składowanych (III ustawa o odpa-

dach). Zatem ogólny spadek masy wytwarzanych odpadów przemysłowych może świad-
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czyć o wdrażaniu technologii małoodpadowych, jednakże niepokojącym faktem jest 

wzrost masy odpadów składowanych, pomimo znacznego rozszerzenia przepisów w za-

kresie gospodarki odpadami.  

W odniesieniu do odpadów komunalnych wraz z rozwojem przepisów w zakresie 

ich zagospodarowania zaobserwowano w pierwszym analizowanym okresie (u.o.k.ś.), że 

odpady te były przede wszystkim składowane (ponad 70%) oraz kompostowane przy zni-

komym udziale odpadów poddawanych spalaniu. Zatem do 1996 r. czyli uchwalenia 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poza recyklingiem organicznym 

nie było mowy o żadnym odzysku oraz nie było danych o odpadach zbieranych selektyw-

nie, co jest przecież warunkiem odzysku surowców wtórnych z tych odpadów. W 1996 r. 

wśród odpadów zebranych selektywnie największy udział stanowiły makulatura i two-

rzywa sztuczne. Natomiast zaobserwowany w tym okresie wzrost liczby składowisk zor-

ganizowanych może świadczyć o rozpoczęciu działań w zakresie uporządkowania gospo-

darki odpadowej w gminach. Następnie podczas obowiązywania I ustawy o odpadach od-

notowano spadek masy odpadów składowanych (ponad 50%) a wzrost kompostowanych. 

Nie mniej jednak pozytywnym efektem był nie tylko dalszy wzrost liczby składowisk zor-

ganizowanych, ale również zamkniętych, co świadczy o rozpoczęciu działań w zakresie 

likwidacji lub rekultywacji składowisk, niespełniających wymagań prawa ochrony środo-

wiska, jeszcze kompleksowo nieuregulowanych. Ponadto po raz pierwszy odnotowano 

udział odpadów zebranych selektywnie wprawdzie na znikomym poziomie (poniżej 5%) 

przy wzroście frakcji makulatury, tworzyw sztucznych i szkła, metali. Należy także za-

znaczyć, iż poza podstawowymi frakcjami tych odpadów w bilansie odpadów komunal-

nych zwrócono uwagę na odpady biodegradowalne (prawie 20%), mineralne, budowlane, 

zielone i niebezpieczne. Można zatem uznać ten okres za początek wdrażania odzysku  

i recyklingu odpadów.  

Kolejny okres (II ustawa o odpadach) pomimo znacznego rozszerzenia przepisów  

w zakresie gospodarki odpadami oraz częściowym wdrożeniem regulacji nowej dyrektywy 

odpadowej z 2008 r. nadal najwięcej odpadów było składowanych (ponad 50%). Jednakże 

nastąpił wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie (do 10%) przy zagospodarowaniu 
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zmieszanych odpadów komunalnych w 2012 r. w największym stopniu przez składowanie 

(ponad 80%), a następnie poddanie procesom biologicznym i odzyskowi na poziomie 5%, 

co świadczy o rozpoczęciu działalności RIPOK-ów. W ostatnim okresie (III ustawa o od-

padach) nadal odpadów składowanych było ponad 50%, jednakże przy wzroście odpadów 

zebranych selektywnie i poddanych odzyskowi (ponad 20%). Analizowane dane świadczą 

o stopniowym wdrażaniu idei “społeczeństwa recyklingu” w sferze działań organizacyj-

nych, nie mniej jednak największym nadal problemem są składowiska odpadów. W tym 

zakresie, co było już uprzednio zasygnalizowane, należałoby usprawnić system selektyw-

nej zbiórki odpadów oraz doprecyzować niektóre kwestie dotyczące obowiązków posiada-

czy odpadów w zakresie postępowania z odpadami.  

Ważnym etapem w ustawodawstwie i działaniach organizacyjnych jest postęp  

w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych, na co niewątpliwie miało wpływ wpro-

wadzenie szczegółowych regulacji w tym zakresie. W pierwszym bowiem analizowanym 

okresie (u.o.k.ś.) nastąpił już wzrost odpadów niebezpiecznych wykorzystywanych gospo-

darczo, a spadek składowanych przy bardzo znikomym udziale ich unieszkodliwiania  

a jednoczesnym wzroście liczby składowisk. Bardzo istotną kwestią w unieszkodliwianiu 

tych odpadów była rejestracja mogilników zawierających zazwyczaj przeterminowane 

środki ochrony roślin, podczas której jednak stwierdzono, że wiele z nich nie miała za-

bezpieczonego dna, co wymagało podjęcia działań w zakresie ich likwidacji, bowiem sta-

nowiły zagrożenie skażenia wód i gleb. W tym okresie zwrócono także i wyodrębniono 

odpady szpitalne, które były przede wszystkim poddawane spalaniu.  

Po wprowadzeniu pierwszych sprecyzowanych aczkolwiek o minimalnym zakresie 

regulacji w zakresie zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi (I ustawa o odpa-

dach) odnotowano wzrost ich masy poddawanych unieszkodliwianiu (70%) przy jedno-

czesnym spadku składowanych, co niewątpliwie było pozytywnym efektem środowisko-

wym. Nadal prowadzono identyfikację mogilników, szczególnie tych usytuowanych nad 

zbiornikami wód podziemnych, które stanowiły niebezpieczeństwo skażenia tych wód 

oraz uwzględniono odpady zawierające azbest, co zapoczątkowało działania w zakresie 

unieszkodliwiania tego typu odpadów.  
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Następnie podczas obowiązywania II ustawy o odpadach nastąpił wzrost odzysku 

odpadów niebezpiecznych (ponad 40%), co świadczy o dalszym zastosowaniu przepisów 

szczególnie w zakresie hierarchii sposobów postępowania z odpadami w odniesieniu do 

takich odpadów. W tym okresie także odnotowano dane dotyczące struktury postępowa-

nia ze szczególnymi rodzajami odpadów, z uwzględnieniem osiągniętych poziomów recy-

klingu nakazanych implementacją przepisów unijnych do prawodawstwa polskiego  

w zakresie, m.in. odpadów opakowaniowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W odniesieniu do odpadów opakowa-

niowych zaobserwowano wzrost poziomu recyklingu i odzysku (od 2006 r.) o 10%,  

a w okresie obowiązywania III ustawy o odpadach - wzrost masy tych odpadów wraz  

z ponad 50% osiągniętymi poziomami recyklingu i odzysku.  

Od 2007 r. zapoczątkowano również zgodne z przepisami postępowanie z kolejny-

mi uprzednio wymienionymi kategoriami odpadów. W przypadku odpadów pochodzą-

cych z wycofanych pojazdów z eksploatacji odnotowano wzrost masy zebranych odpadów 

przekazanych do stacji demontażu przy zwiększającej się masie odpadów poddawanych 

przetwarzaniu nawet do 90% oraz wzroście ich odzysku i recyklingu, przy uwzględnieniu 

także ponownego wykorzystania części. Podobna sytuacja przedstawiała się w odniesieniu 

do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a mianowicie wzrostowi masy ze-

branych odpadów towarzyszył wzrost ich recyklingu nawet do 90% a od 2012 r. uwzględ-

niono kategorię odpadów użytych ponownie. Jest to bardzo korzystne dla środowiska, 

ponieważ zmniejsza się w ten sposób ilość odpadów składowanych mogących zawierać 

elementy niebezpieczne. 

8. Instrumenty ekonomiczne w gospodarce odpadami 

Dopełnieniem instrumentów administracyjnoprawnych w gospodarce odpadami są 

instrumenty ekonomiczne, wśród których głównie analizowano opłaty i subwencje. Moż-

na uznać, że instrumenty te w pewnym sensie pełnią funkcję prewencyjno-ochronną  

w środowisku, ponieważ opłaty są uiszczane za składowanie odpadów z zachowaniem 

wszelkich wymogów lokalizacyjnych i technicznych określonych w przepisach szczegó-

łowych oraz unieszkodliwianie tych niebezpiecznych, włącznie z ich opakowaniami 
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(opłata produktowa i depozytowa). To wszystko służy ochronie zasobów środowiska przed 

negatywnym oddziaływaniem tych odpadów.  

Opłaty też wymuszają osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu, 

przez co realizowana jest idea „społeczeństwa recyklingu”. Ponadto opłaty wspomagają 

realizację zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku poprzez zapewnienie 

środków na odbiór i przetwarzanie odpadów (opłata odpadowa). Należy tutaj zaznaczyć, iż 

ustawodawca w tym zakresie przewidział zróżnicowanie opłaty ze względu na selektywne 

lub nieselektywne zbieranie odpadów. Ma to znaczenie w ograniczeniu ilości powstają-

cych odpadów i minimalizację ich ilości poddawanych składowaniu. Jednakże w tej kwe-

stii nie określono o ile wyższe powinny być opłaty w przypadku nieselektywnej zbiórki 

odpadów, co daje pewną swobodę gmin w ustalaniu tych stawek, a jednocześnie sprawia 

trudności w postępowaniach sądowych. Opłaty też są swoistą formą administracyjno-

karną w postaci opłat podwyższonych za prowadzenie gospodarki odpadami bez uzyskanej 

decyzji administracyjnej, szczególnie w odniesieniu do nielegalnego pozbywania się odpa-

dów, np. bezpośrednio do zbiorników wodnych.  

Ważnym instrumentem ekonomicznym wspomagającym i umożliwiającym realiza-

cję zasad gospodarki odpadami są także subwencje czyli fundusze ochrony środowiska,  

z których mogą być współfinansowane inwestycje w tym zakresie. Środki te pełnią bardzo 

istotną rolę w ochronie środowiska przed negatywnym wpływem odpadów, ponieważ 

pozwalają na spełnienie wymagań prawnych, czyli standardów emisyjnych i środowisko-

wych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów, a także przeciwdziała-

ją nielegalnej gospodarce i przemieszczaniu odpadów. Zatem można stwierdzić, że sub-

wencje mają dwojaki charakter. Z jednej strony fundusze ochrony środowiska są zasilane 

przez opłaty i administracyjne kary pieniężne związane z szeroko ujętą gospodarką odpa-

dami, a z drugiej - są przeznaczane na działania wspomagające prawidłowe pod względem 

prawnym postępowanie z odpadami, szczególnie tymi niebezpiecznymi.  

Ważnym instrumentem pośrednim czyli administracyjno-karnym w gospodarce od-

padami są również administracyjne kary pieniężne naliczane za przekroczenie warunków 

odkreślonych w decyzji administracyjnej. Instrumenty te pełnią funkcję prewencyjną  
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a zarazem restrykcyjną w odniesieniu do przestrzegania zasad prawnych postępowania  

z odpadami, ponieważ sankcjonowane są czyny nielegalne, które zagrażają jakości zaso-

bów środowiska oraz zdrowiu i życiu ludzi. Istotnym godnym zauważenia faktem jest do-

precyzowanie przesłanek wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, co pozwala na 

efektywne sankcjonowanie czynów nielegalnych. Słusznie w tym względzie brany jest 

pod uwagę wpływ niewłaściwej gospodarki odpadami na życie i zdrowie ludzi oraz śro-

dowisko, okres trwania naruszenia rozmiary prowadzonej działalności oraz skutki tych 

naruszeń i wielkość zagrożenia. 

9. Instrumenty prawnokarne w gospodarce odpadami  

Instrumentami typowo karnymi pełniącymi funkcję prewencyjną i restrykcyjną  

w gospodarce odpadami są sankcje za niezgodną z prawem działalność w tym zakresie 

ujęte jako wykroczenia i przestępstwa. Istotną rolę w ochronie zasobów środowiska przed 

odpadami odgrywają wykroczenia kodeksowe w zakresie szkodnictwa leśnego. Dobrem 

chronionym w tym przypadku są elementy lasu, tj. wody, gleba oraz roślinność. Ważnym 

etapem w zakresie sankcjonowania czynów polegających na zanieczyszczaniu lasu odpa-

dami jest ustalenie podmiotu, który będzie zobligowany do naprawienia szkód w lesie po-

przez rekultywację gleby, oczyszczenie wody oraz usunięcie i unieszkodliwienie odpadów 

z lasu. W rzeczywistości jednak, jeśli sprawca nie zostawił na miejscu nielegalnego czynu 

śladów pozwalających na jego identyfikację lub nie został nagrany przez system monito-

ringu, to jego ustalenie jest niemożliwe. Z kolei wykroczenia kodeksowe zawarte w u.o.o. 

odnoszą się przede wszystkim do nielegalnej działalności związanej z gospodarką odpada-

mi ze szczególnym uwzględnieniem tych niebezpiecznych, tj. komunalnych osadów ście-

kowych, medycznych i weterynaryjnych, zawierających PCB, metale ciężkie itp. Niewła-

ściwe postępowanie z tymi odpadami może bowiem stanowić zagrożenie życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, w tym wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt oraz uciążliwo-

ści powodowanych przez hałas lub zapach, a także niekorzystnych skutków dla terenów 

wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i kulturowym.  

Należy tutaj zaznaczyć, iż w odniesieniu do przesłanek wykroczeń największe trud-

ności sprawia ocena uciążliwości zapachowych, ze względu na brak obiektywnych i okre-
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ślonych ustawowo mierników dla tego wskaźnika. W praktyce jest to bardzo trudne przy 

stwierdzeniu okoliczności popełnienia nielegalnego czynu i dlatego w tym przypadku na-

stępuje odwołanie do standardów zaczerpniętych z wiedzy powszechnej i doświadczenia 

życiowego. Zatem należałoby opracować system wskaźników zapachowych, które miały-

by zastosowanie nie tylko do oceny uciążliwości związanych z niewłaściwym postępowa-

niem z odpadami, ale także np. przy stwierdzaniu nielegalnego zrzutu ścieków do zbior-

ników wodnych, czy stosowania komunalnych osadów ściekowych, które są także odpa-

dami.  

Ważną rolę o charakterze karnym w ochronie środowiska przed nielegalną gospo-

darką odpadami o wyższym stopniu zagrożenia są przestępstwa przeciwko środowisku – 

art. 183 k.k. Przepis ten dotyczy wszystkich elementów tejże gospodarki, tj. składowania, 

usuwania, przetwarzania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu. Chociaż w tym przepi-

sie powinno się także uwzględnić jeszcze jeden element gospodarki odpadami, a mianowi-

cie zbiórkę odpadów. Ma to znaczenie, np. w odniesieniu do zakaźnych odpadów me-

dycznych lub weterynaryjnych. Niewłaściwe zbieranie tych odpadów bez przestrzegania 

wszelkich zasad ostrożności może spowodować bowiem zakażenie ludzi patogenami cho-

robotwórczymi, co w niektórych przypadkach może spełniać przesłanki zagrożenia ich 

życia i zdrowia poprzez zarażenie chorobą wysoce zakaźną. Ponadto w orzecznictwie brak 

jest ściśle określonego znamiona karnego, czyli określenia znacznego rozmiaru szkód  

w środowisku, w tym przypadku zanieczyszczenia wód i gleby. Z jednej strony jest to bar-

dzo istotne w kwalifikacji czynu, a brak tego często obniża rangę czynu, co skutkuje okre-

ślenie go jako tylko wykroczenie. Z drugiej strony jest to bardzo trudne ze względu na 

ciągłe przemiany zachodzące w środowisku, np. przemieszczanie wód, procesy zachodzą-

ce w glebach – wypłukiwanie, wsiąkanie i przemieszczanie się zanieczyszczeń, co skutku-

je tym, że w miejscu popełnienia czynu zawartości toksycznych związków mogą być  

w rzeczywistości dużo niższe, ponieważ uległy rozcieńczeniu i przemieściły się w inne 

miejsce.  

Z kolei trudno ustalić i powiązać zwiększone zanieczyszczenie wód lub gleb w in-

nym miejscu z tą konkretną analizowaną sprawą o popełnienie przestępstwa związanego  
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z nielegalną gospodarką odpadami. W takiej sytuacji niemożliwe jest wskazanie kryteriów 

uznania stanu zagrażającego zdrowiu i życiu człowieka, kryteriów uznania stopnia obni-

żenia jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi za istotny. To samo dotyczy ustale-

nia kryteriów uznania zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym za zniszczenia  

w znacznych rozmiarach oraz istotnej szkody w środowisku, ponieważ brak jest określo-

nych kryteriów prawnych. Zatem bez doprecyzowania w prawodawstwie polskim warto-

ści i kryteriów opisywanych przesłanek przestępstw prawo będzie nieskuteczne, a prze-

cież rozmiary niektórych czynów, np. polegających na nielegalnym składowaniu odpadów 

medycznych czy innych niebezpiecznych w niektórych sytuacjach mogą spowodować 

silne zanieczyszczenie zasobów środowiska na miarę katastrofy ekologicznej.  

 

Podsumowanie 

Polskie prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami zostało w znacznej mierze 

bardzo rozbudowane i uszczegółowiono pod wpływem prawa międzynarodowego i unij-

nego. Jednakże skuteczność działań prewencyjnych i ochronnych instrumentów admini-

stracyjnych i karnych może być jedynie możliwa przy współdziałaniu tychże środków  

i doprecyzowaniu wielu omawianych wcześniej kwestii, począwszy od określenia samej 

definicji odpadów, niektórych pojęć w odniesieniu do podmiotów biorących udział w go-

spodarce odpadami, procesów przetwarzania odpadów (mechaniczno-biologiczne prze-

twarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, unieszkodliwianie, rekultywacja składo-

wisk odpadów) po przesłanki przestępstw przeciwko środowisku w odniesieniu do niele-

galnej gospodarki odpadami. W ten sposób będzie możliwe uzyskanie lepszych efektów 

gospodarki odpadami w strukturze odzysk-unieszkodliwianie, szczególnie poprzez wzrost 

udziału masy odpadów poddawanych odzyskowi i recyklingowi, a jeszcze większe ograni-

czenie ich składowania, co niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu środowiska, a tym 

samym komfortu życia ludzi. Chociaż analizując chronologicznie efektywność gospodarki 

odpadami widoczny jest znaczny postęp w funkcjonowaniu tejże gospodarki wraz z roz-

wojem i uszczegółowieniem przepisów w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do zasad 

postępowania z odpadami niebezpiecznymi, co jest niewątpliwie dobrym kierunkiem  
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w jej udoskonalaniu i ma przełożenie na zabezpieczenie środowiska przed ich negatyw-

nym oddziaływaniem.  

Należy jednak podkreślić, że w obliczu ostatnich wydarzeń polegających na niele-

galnych podpaleniach wielu składowisk odpadów można wysunąć wniosek, że prawny 

system gospodarki odpadami wymaga dodatkowo, poza wcześniej wskazanymi postulata-

mi, „uszczelnienia’, co jest przedmiotem ostatnich prac legislacyjnych Ministerstwa Śro-

dowiska nad projektem nowelizacji ustaw o odpadach i o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Wydaje się, że obowiązujące przepisy są zbyt liberalne w odniesieniu do podmiotów za-

rządzających składowiskami odpadów, które nie będąc w stanie w odpowiedni i legalny 

sposób poddać odpady odzyskowi lub unieszkodliwianiu, podjęły środki nielegalnego po-

zbycia się ich poprzez spalenie. Warto tutaj zaznaczyć, iż jak już uprzednio wspomniano, 

jest to metoda bardzo efektywna, ale niedpowiednio użyta, tzn. poza spalarniami czyli bez 

zabezpieczenia chociażby w filtry oczyszczające gazy odlotowe, przyczynia się do emisji 

dużych ilości tokszycznych gazów o działaniu rakotwórczym, np. podczas spalania opon 

samochodowych i innych odpadów z tworzyw sztucznych, co stwarza niezwykle poważ-

ne zagrożenie dla ludzi. Dlatego szybka reakcja MŚ w tej kwestii pozwoli na znaczne 

ograniczenie tego nielegalnego procederu. Zaostrzenie wymogów formalnych w postaci 

gwarancji finansowych, uszczegółowienia wymogów w decyzjach administracyjnych  

w odniesieniu do zbierania i magazynowania odpadów, w tym zabezpieczenie  przeciwo-

pożarowe, obowiązek monitoringu składowisk, skrócenie dopuszczalnego okresu magazy-

nowania odpadów, a także zwiększenie sankcji karnych, umożliwi skuteczniejszą weryfi-

kację i wybór podmiotów posiadających nie tylko odpowiednie kwalifikacje, a także moż-

liwości przede wszystkim techniczne pozwające na odpowiednie ich zagospodarowanie 

niezagrażające środowisku, a tym samym człowiekowi, który jest jego elementem. Nato-

miast zwiększenie kompetencji inspektorów ochrony środowiska i utworzenia sieci labo-

ratoriów pozwoli na skuteczniejszą kontrolę gospodarki odpadami 
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doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej, A. Gieysztor, T. Rosłanowski (red.), Warszawa-

Poznań-Toruń 1976. 
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Akty prawa międzynarodowego  
 

Traktaty rzymskie (EWG) podpisane w Rzymie w dniu 25 marca 1957 r. (Belgia, Holandia, Luk-

semburg, Republika Federalna Niemiec, Włochy i Francja), weszły w życie 1 stycznia 1958 r. 

Jednolity Akt Europejski (ang. Single European Act, SEA) stanowiący rewizję Traktatu Rzymskie-

go z 1957 r., podpisany 17 lutego 1986 r. w Hadze, wszedł w życie 1 lipca 1987 r., ostatnia aktuali-

zacja: 14.03.2017. 

Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej (Traktat UE) podpisany 7 lutego 1992 r., wszedł w życie 1 

listopada 1993 r. (Dz.U. C 191 z 29.7.1992). 

Traktat ustanwiający Wspólnotę Europejską (TWE) (Dz.U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2 ze zm., 

wersja skonsolidowana - Dz.Urz. UE z 2006 r.,C 321E). 

Traktat z Amsterdamu podpisany 2.10.1997 r., wszedł w życie 1.05.1999 r. (Dz.U. C 340 z 

10.11.1997). 

Traktat z Nicei podpisany 26.02.2001 r., wszedł w życie 1.02.2003 r. (Dz.U C 80 z 10.03.2001). 

Traktat lizboński podpisany 13.12.2007 r., wszedł wżycie 1.12.2009 r. (Dz.U C 306 z 17.12.2007). 

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU) (Dz.U. C 326 z 

26.10.2013, str. 1-39). 

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebez-

piecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 19, poz. 88).  

Rezolucja Rady z 24 lutego 1997 r. w sprawie strategii Wspólnoty w gospodarowaniu odpadami 

(Dz. Urz. C 076 z 11.03.1997, str. 1-4.) 

Dyrektywa nr 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 

25.07.1975, str. 39 ze zm.). 

Dyrektywa Rady nr 78/176/EWG z 27 luty 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu 

wykorzystującego dwutlenek tytanu, zmieniona Dyrektywą Rady nr 83/29/EWG (Dz.Urz. L 32 z 

3.2.1983, str. 19). 

Dyrektywa Rady nr 78/319/EWG z dnia 20 marca 1978 r. w sprawie odpadów toksycznych  

i niebezpiecznych (Dz.U. nr L 84 z 31.3.1978, str. 43). 

Dyrektywa Rady nr 84/631/EWG z dnia 6 grudnia 1984 r. w sprawie nadzoru i kontroli transgra-

nicznego przesyłania odpadów niebezpiecznych w ramach Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 326 z 

13.12.1984, str. 31). 

Dyrektywa Rady nr 86/278/EWG z 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,  

w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.Urz. 

L 181 z 4.07.1986, str. 6). 

Dyrektyw nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 

(Dz. Urz. L 135 z 30.05.1991, str. 40 ze zm.). 

Dyrektywa Rady nr 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych 

(Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20-27). 

Dyrektywa Rady nr 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. zmieniająca dyrektywę 75/442/EWG  

w sprawie odpadów (Dz.U. L 78 z 26.3.1991, str. 32). 
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Dyrektywa Rady nr 91/689/EWG z 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych zmie-

niona Dyrektywą Rady nr 94/31/WE (Dz.Urz. L 168 z 2.07.1994, str. 32). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/62/WE z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opako-

wań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. L 365 z 31.12.1994, str. 10 ze zm.). 

Dyrektywa Rady nr 94/62/WE z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowanio-

wych zmieniona Dyrektywami nr 2004/12/WE i 2005/20/WE (Dz.Urz. L 47 z 18.2.2004, Dz.U. L 

70 z 16.3.2005). 

Dyrektywa Rady nr 96/59/WE z 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowa-

nych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.Urz. L 243 z 24.09.1996, str. 31 ze zm.). 

Dyrektywa Rady nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. nr L 257 z 10.10.1996, str. 26).  

Dyrektywa Rady nr 99/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz.WE 

L 182 z 16.07.1999, 1-19). 

Dyrektywa nr 2000/53/WE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz.Urz. L 269 z 21.10.2000, str. 34).  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spala-

nia odpadów (Dz.Urz. L 332 z 28.12.2000, str. 91-111). 

Dyrektywa Rady nr 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego (WEEE), zmieniona Dyrektywą nr 2003/108/WE (Dz.Urz. L 345 z 31.12.2003). 

Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie go-

spodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 

2004/35/WE (Dz.Urz. UE L z 2006 r., Nr 102, str. 15 ze zm.). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii nr 2006/23/WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 

odpadów (Dz.U. L 114 z 27.04.2006, str. 9).  

Dyrektywa Rady nr 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r.w sprawie baterii i akumulatorów oraz 

zużtych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz.Urz. L 266 z 

26.9.2006, str. 1-14). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz. Urz. L 328 z 6.12.2008, str. 28-37). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L L312/3 z 22.11.2008, str. 3-30). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z 21 października 2009 r. ustana-

wiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów 

(Dz.Urz. L 309 z 24.11.2009 ze zm.). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 

przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.Urz. L 334  

z 17.12.2010, str. 17-119). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.Urz. L 197 z 24.07.2012, str. 38.) 

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 2002 r.  

w sprawie statystyk odpadów (Dz.Urz. L 332 z 9.12.2002, str. 257 ze zm.) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 166/2006 z 18 stycznia 2006 r. w spra-

wie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 

dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. L 33 z 4.02.2006, str. 1-17). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/2006 z 14 czerwca 2006 r. w 

sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. L 190, 12.07.2006, str. 1-98). 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z 22 października 2008 r.  

w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bez-

piecznego składowania rtęci metalicznej (Dz.Urz. L 304 z 14.11.2008, str. 75-79). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.  

w sprawie klasyfikacji, o znakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego  

i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006 (Dz. Urz. L 353 z 31.12.2008, str. 1 ze zm.). 

Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, 

kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskie-

go i Rady 2008/98/WE (Dz.Urz. L 94 z 8.04.2011, str. 2-11). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 

niektóre dyrektywy (Dz.Urz. L 365 z 19.12.2014, str. 89-96). 

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości 

HP 14 „Ekotoksyczne” (Dz. Urz. L 150 z 14.6.2017, str. 1-4). 

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1119). 

 

Akty prawa krajowego 
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). 

Państwowa zasadnicza ustawa sanitarna z 8 lutego 1919 r. (Dziennik Praw, Nr 15, poz. 207). 

Zasadnicza ustawa sanitarna z 19 lipca 1919 r. (Dz.P.P.P., nr 63, poz. 371). 

Ustawa z 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach (Dz.U., Nr 

27, poz. 167 ze zm.).  

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst pierwotny Dz.U. z 1971 r., Nr 12, poz. 

114, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094, 1485, 1634, 1707 ze zm).  

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108, 4, 138, 305, 357).  

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (t.j. Dz.U. z 1994 r., Nr 

49, poz. 196 ze zm.). 

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232).  

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 788). 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.  1688,  z  

2017 r., poz. 1566, 1567, z  2018  r.,  poz.  88, 650). 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. pierwotny 

Dz.U Nr 132, poz. 622, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, 2056, 2361, 2422).  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt 

rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (tekst pierwotny Dz. U. Nr 60, poz. 

369, t.j. Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 752 ze zm.). 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst pierwotny Dz. U. Nr 88, poz. 553, t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2204, z 2018 r., poz. 20, 305).  

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, 1926 ze 

zm.). 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. 1997 r., Nr 96, poz. 592 ze zm.). 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo-

wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm.). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970960592
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Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postę-

powania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - 

Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 717).  

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. 

U. Nr 22, poz. 272). 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 576, 935). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (tekst pierwotny Dz.U. z 2001 r., 

Nr 62 poz. 627, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst pierwotny Dz. U. Nr 62, poz. 628, t.j. Dz. U.  

z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z ze zm.). 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 

638 ze zm.). 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektó-

rymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst pierwotny Dz. U. Nr 63, poz. 639, t.j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1478 ze zm.). 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektó-

rymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1478 ze zm.). 

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). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów 

oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie nie-

których ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800). 

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 

(Dz. U. Nr 113, poz. 984). 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2003 r., Nr 7, poz. 78). 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2187, z 2018 r., poz. 10). 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

2047).  

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyska-

niem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959). 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospo-

darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.). 

Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz.U. Nr 191, poz. 1956).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142, 10).  

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. pierwotny 

Dz. U. Nr 25, poz. 202, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 803, 1948). 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570). 

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-

wym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729). 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 175, poz. 1458 ze zm.). 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1495 ze zm.). 

Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. Nr 144, poz. 1042). 
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 

75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1789 ze 

zm.). 

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t. pierwotny 

Dz. U. Nr 124, poz. 859, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1048 ze zm.). 

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst pierwotny Dz. U. Nr 138, poz. 

865, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1849). 

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 (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566, 1999).  

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1464). 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97 ze zm.). 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organi-

zacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753). 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. pierwotny Dz. U. Nr 79, poz. 

666, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803).  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). 

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664). 

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. Nr 28, poz. 145). 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

Nr 47, poz. 278 ze zm.). 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, 

poz. 13 ze zm.). 

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli  

i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 ze zm.). 

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. Nr 94, poz. 549).  

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160, 138).  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126). 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.). 

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników  

i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016). 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337). 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

169). 

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). 

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 951). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21). 

Ustawa dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 228). 
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst 

pierwotny Dz. U. z 2013 r., poz. 888, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r., poz. 

2056). 

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1238). 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2014 r., poz. 695). 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101). 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1322). 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87). 

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 122). 

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

fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1951). 

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 933). 

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnia-

nych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 568, 1089).  

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych in-

nych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045). 

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1269). 

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst pier-

wotny Dz. U. z 2015 r., poz. 1688, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2056).  

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2015 r., poz. 1936). 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2281). 

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 

2016 r., poz. 1579). 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz nie-

których innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1954).  

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 785). 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566).  

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 2056).  

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2422).  

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód 

opadowych (Dz.U. z 1939 r., Nr 90, poz. 581). 

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z 26 września 1935 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych (Dz.U. Nr 76, poz. 476). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed od-

padami i innymi zanieczyszczeniami (Dz.U. Nr 24, poz. 91). 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań 

dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 214, poz. 1806 ze zm.). 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykona-

nia niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2008 r., Nr 119, poz. 765). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów 

zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r., 

Nr 215, poz. 1671).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postę-

powania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szcze-

gółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 198, poz. 

1318). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm. ).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012, poz. 1052). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 523). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyję-

cia odpadów metali (Dz.U. z 2013 r., poz. 1607). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  

z 2014 r., poz. 1923). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).  

Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie składowisk oraz miejsc magazynowania odpa-

dów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpa-

dów (Dz. U. z 2015 r., poz. 74). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, 

które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 110). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 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 2015 r., poz. 125). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 257). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do 

składowania na składowiskach (Dz.U z 2015 r., poz. 1277). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycz-

nych  

i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz.U. z 2015 r., poz. 1116). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego spo-

sobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1694). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpa-

dami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016 r., poz. 108).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warun-
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ków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1601). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i 

sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 

1819).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1975). 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat 

za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M.P. z 2017 r., poz. 875). 
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt 

IV SA/Wa 3167/16, LEX nr 2400905. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt II OSK 2274/15, Le-

galis nr 1632616. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2017 r., sygn. akt 

II SA/Gl 144/17, Legalis nr 1629940.  

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt II 

OSK 2642/15, LEX nr 2340972. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. akt II OSK 1666/16, Lega-

lis nr 163620. 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy z dnia 28 sierpnia 2017 r., 

sygn. akt X Ka 575/17. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt 

II SA/Ol 601/17, LEX nr 2376371. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 października 2017 r., sygn. 

akt II SA/Gd 464/17, Legalis nr 1688764. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt II OSK 

98/16, Legalis nr 1689727. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


