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• DWA NURTY KSZTAŁTOWANIA
REGULACJI –
• Przepisy ogólne dotyczące
postępowania z wszelkimi
odpadami
• Przepisy dotyczące postępowania z
odpadami komunalnymi
(historycznie starsze)
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• Powiązanie z przepisami sanitarnymi (gospodarka
komunalna w miastach)
• PRAWO RZYMSKIE –
– organy państwa (edylowie) - obowiązek zapewnienia
właściwej eksploatacji urządzeń miejskich wykorzystywanych w gospodarowaniu odpadami i przeznaczonych do
utrzymania należytego stanu sanitarnego miasta
– zakaz usuwania odpadów z nieruchomości na ulice
– obowiązek utrzymania czystości na ulicach obciążający
właścicieli nieruchomości
– skarga cywilna przeciwko osobie wyrządzającej szkodę
wskutek wyrzucenia lub wylania nieczystości przez okno
(actio de effusis vel deiectis)
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• Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna z dnia
8 lutego 1919 r., Zasadnicza Ustawa Sanitarna z
dnia 19 lipca 1919 r. – obowiązki sanitarne gmin
m.in. piecza nad należytym usuwaniem wód
zużytych i nieczystości i odprowadzaniem wód
ściekowych
• obowiązek władz samorządowych realizowany
pod „nadzorem i opieką” władz państwowych
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• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód
opadowych
• Art. 1 – „nieczystości” to wydaliny ludzkie i zwierzęce,
ścieki, śmiecie i odpadki gospodarcze

• Obowiązek gmin (art. 2) - należyte usuwanie

nieczystości i wód opadowych, w tym:
• czuwanie, aby były stosowane w dostatecznej liczbie
publiczne i prywatne urządzenia do zbierania śmieci i
odpadków gospodarczych
• wyznaczanie terenów na które powinny być usuwane
nieczystości i śmiecie, oraz określanie sposobów ich
usuwania
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• Od 1938 r.
• Obowiązki właścicieli nieruchomości (art. 2a):
– utrzymywanie porządku i czystości w miejscach
prywatnych, służących do ogólnego użytku ludności
– usuwanie zebranych z tych miejsc nieczystości
– utrzymywanie porządku i czystości na połowie
szerokości ulicy (chodnik i połowa szerokości jezdni)
wzdłuż nieruchomości oraz usuwanie zgarniętych
nieczystości
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• Od 1938 r.
• Art. 2b. Gminy mogą na podstawie uchwały organu
stanowiącego przejąć od osób do tego obowiązanych
utrzymywanie porządku i czystości na ulicach i placach
oraz usuwanie nieczystości z nieruchomości.
• Gmina może wykonywać powyższe obowiązki we
własnym zakresie, albo też zezwolić na ich wykonywanie
innej osobie prawnej lub fizycznej.
• W przypadku przejęcia przez gminę obowiązku usuwania
nieczystości, będą one stanowiły jej własność.
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• Od 1938 r.
• Art. 8b. Właściciele nieruchomości w osiedlach - w
których gmina przejęła niektóre z obowiązków,
określonych w art. 2a - są obowiązani korzystać wyłącznie
z urządzeń gminy lub osoby uprawnionej (art. 2b ust. 3)
oraz dostosować zbiorniki na śmiecie do warunków, które
określi organ stanowiący gminy, albo zaopatrzyć się w
zbiorniki, dostarczane przez gminę lub osobę uprawnioną.
• Organ zarządzający gminy ustala opłaty, nakładane na
właścicieli nieruchomości, z tytułu zastępczego
wykonywania przez gminę obowiązków, przejętych na
podstawie art. 2b.
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• Uzupełniająco• Ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym
i o ich zwalczaniu
– rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 września 1935 r.
o utrzymaniu porządku i czystości w miejscach publicznych i
niektórych miejscach prywatnych
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie
utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach :

• § 3.2. Śmietnik, skrzynia na odpadki użytkowe i ustęp powinny być
tak zbudowane, aby przy właściwym ich używaniu nie były powodem
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz aby uniemożliwiony
był dostęp do ich zawartości dla zwierząt i owadów.
• 3. Śmieci i odpadki stałe należy składać do śmietnika. Śmieci można
wywozić tylko w wozach specjalnie do tego przeznaczonych bądź
szczelnie przykrytych i wyraźnie oznaczonych napisem z obu boków:
"wóz do śmieci". Wozy te nie mogą być używane do przewożenia
artykułów żywności.
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• Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w miastach i osiedlach

• „nieczystości” - (m.in.) odpadki domowe, zmiotki
uliczne… (wyłączone inne rodzaje odpadów)
• sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku
działalności produkcyjnej (np. przemysłowej, budowlanej),
zepsutymi artykułami żywnościowymi i użytkowymi nie
pochodzącymi z gospodarstw domowych oraz ze szlaką i
popiołem z kotłowni centralnego ogrzewania - normują
przepisy szczególne, a w razie ich braku, przepisy
wydane przez wojewódzkie rady narodowe
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• Kompetencje i obowiązki w zakresie postępowania z
odpadami komunalnymi –
• Obowiązki organów administracji lokalnej – zapewnienia usuwania i unieszkodliwiania nieczystości w
sposób chroniący glebę, wodę i powietrze od zanieczyszczenia
– ustalania lokalizacji budowy urządzeń do unieszkodliwiania
nieczystości,
– określanie warunków i częstotliwości usuwania nieczystości z
nieruchomości i dróg miejskich,
– ustalanie rodzajów urządzeń przeznaczonych do gromadzenia
nieczystości na terenie nieruchomości oraz na ulicach i placach
miejskich, a także zasad rozmieszczania tych urządzeń.
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• Obowiązki właścicieli nieruchomości - utrzymanie czystości i
porządku na terenie nieruchomości, w tym:
– zamiatanie, zbieranie, gromadzenie i usuwanie nieczystości w
przeznaczonych do tego urządzeniach,
– wyposażanie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia
nieczystości służące do wspólnego użytku ogółu mieszkańców
nieruchomości,
– wywóz nieczystości do miejsc na ten cel przeznaczonych lub
usuwanie nieczystości w inny sposób, ale odpowiadający
wymaganiom sanitarnym,
– unieszkodliwianie nieczystości zawierających składniki
niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt
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• Ustawa z 1959 r. - uchylona ustawą o ochronie i
kształtowaniu środowiska z 31.01.1980 r., utrzymane
meritum regulacji
• Art. 57 - Utrzymanie porządku i czystości polega na usuwaniu
z terenów miast i wsi o zwartej zabudowie oraz z
poszczególnych nieruchomości odpadów i innych
zanieczyszczeń powstających w związku z bytowaniem
człowieka i jego działalnością oraz na oczyszczaniu ze śmieci,
odpadów, lodu i błota ulic, dróg i placów publicznych.

• Rozporządzenie RM z dnia 30 września 1980 r. w
sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości i porządku
w miastach i wsiach
• Kolejny akt - ustawa z 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
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• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód
opadowych

• Art. 1 – „nieczystości” to wydaliny ludzkie i zwierzęce,
ścieki, śmiecie i odpadki gospodarcze
• Obowiązek gmin (art. 2) - należyte usuwanie
nieczystości i wód opadowych, w tym:
• czuwanie, aby były stosowane w dostatecznej liczbie
publiczne i prywatne urządzenia do zbierania śmieci i
odpadków gospodarczych
• wyznaczanie terenów na które powinny być usuwane
nieczystości i śmiecie, oraz określanie sposobów ich
usuwania

16

• dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i
gospodarowaniu odpadkami użytkowymi
• odpadki użytkowe - wszelkie porzucone lub nie nadające
się do dalszego użytkowania przez posiadacza przedmioty
zużyte, zepsute, zniszczone lub uszkodzone; resztki
surowców i innych materiałów, pozostające w zakładach
pracy, a nie znajdujące w nich dalszego produkcyjnego
zastosowania; uboczne produkty poubojowe, których
wyodrębnienie i przerób podyktowane jest względami
racjonalnego wykorzystania.
• dokonywanie obrotu odpadkami użytkowymi przez osoby
lub instytucje - możliwe na podstawie koncesji, naruszenie
wymogu skutkowało odpowiedzialnością karną.
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• rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9
sierpnia 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania
odpadkami użytkowymi (wykonawcze do dekretu z 1947)
• obrót surowcami wtórnymi został scentralizowany,
poprzez powierzenie go na zasadzie wyłączności
przedsiębiorstwu państwowemu „Centrala Odpadków
Użytkowych”
• prowadzenie skupu takich surowców przez osoby prawne
i fizyczne – na podstawie zezwolenia na prowadzenie
przedsiębiorstw handlowych i na wykonywanie
zarobkowych czynności handlowych
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• dekret z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu
artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (obow. do 1989)
• „surowce wtórne” - nadające się do produkcyjnego
wykorzystania resztki surowców i innych materiałów,
pozostające w zakładach pracy, a nie znajdujące w nich
dalszego produkcyjnego zastosowania (odpady
produkcyjne); wszelkie przedmioty zużyte, zniszczone lub
uszkodzone, a porzucone lub nie nadające się do dalszego
używania przez posiadacza (złom i odpady powrotne) oraz
materiały z rozbiórki budynków zniszczonych; uboczne
produkty poubojowe, których wyodrębnienie i przerób
podyktowane są względami racjonalnego wykorzystania.
• Zasada – reglamentacja skupu i obrotu surowcami wtórnymi
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• ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu
środowiska
• rozdział 8 - Ochrona środowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczeniami
• pierwszy akt prawny tej rangi podejmujący zagadnienie w
sposób ogólny
• Art. pkt 5 (definicja) odpadach - rozumie się przez to zużyte
przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące
ściekami substancje ciekłe, powstające w związku z
bytowaniem człowieka lub działalnością gospodarczą,
nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały, i
uciążliwe dla środowiska,
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• ustawa z 31 stycznia 1980 r.
• Art. 53 - Jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady, są
obowiązane chronić środowisko przed zanieczyszczeniem,
niszczeniem lub innym ujemnym oddziaływaniem tych odpadów
oraz postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska
przed odpadami, uwzględniając w pierwszej kolejności ich
gospodarcze wykorzystanie.
• Art. 54. 1. Odpady, których nie można wykorzystać gospodarczo,
likwiduje się lub unieszkodliwia, gromadzi albo wylewa w
miejscach wyznaczonych na ten cel w planach zagospodarowania
przestrzennego, w sposób zapewniający ochronę środowiska.
• Art. 55. Jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne wytwarzające opakowania oraz inne wyroby, które po wykorzystaniu lub
zużyciu zagrażałyby środowisku, są obowiązane określić sposób
ich powtórnego wykorzystania, a w razie braku takich możliwości sposób gromadzenia lub likwidacji zapewniający ochronę
środowiska.
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• ustawa z 27 czerwca 1997 r. o odpadach
• Oficjalnie – akt dostosowujący do wymagań prawa
wspólnotowego
• Faktycznie – szereg niezgodności:
– definicja „odpadów” analogiczna do ustawy z 1980 r.,
niezgodna z dyrektywą ramową
– nieuwzględnienie głównych zasad ogólnych
– obciążenie obowiązkami dotyczącymi postępowania z
odpadami w szczególności wytwórców, w znacznie mniejszym
stopniu kolejnych posiadaczy
– brak regulacji wewnętrznych dotyczących postępowania z
różnymi kategoriami odpadów, objętymi określonymi
wymaganiami przez dyrektywy szczegółowe
22
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 Konieczność uwzględniania prawa unijnego
►obowiązek transpozycji
►obowiązek implementacji

 Rozporządzenia – stosowanie bezpośrednie
 Dyrektywy – konieczność transpozycji
 Obowiązek uwzględnienia i osiągnięcia celów
 Obowiązek przejęcia definicji (określają zakres
regulacji)
 Obowiązek objęcia regulacją wskazanych
podmiotów (ustanowienia dla nich wskazanych
zobowiązań)
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STRATEGIA ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU
I WYKORZYSTANIA ODPADÓW

REGULACJE RAMOWE
DYREKTYWA RAMOWA W
SPRAWIE ODPADÓW 2008/98
PRODUKTY UBOCZNE

ROZPORZĄDZENIE 1013/2006
PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW

UTRATA STATUSU ODPADU

PROCESY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
TERMICZNE
PRZEKSZTAŁCANIE

SKŁADOWANIE

STANDARDY
PRZETWARZANIA

REGULACJE DOTYCZĄCE STRUMIENI ODPADÓW
OSADY
ŚCIEKOWE

BATERIE
AKUMULATORY

OPADY
WYDOBYWCZE

ODPADY
Z PCB I PCT

OPAKOWANIA
ODPADY OPAKOW.
WRAKI
SAMOCHODOWE

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTR. ELEKTRON.
SUBSTANCJE
NIEBEZPIECZNE
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USTAWA
O ODPADACH
z 14.12.2012

z 27 kwietnia
2001 r.

PRZEPISY
SZCZEGÓŁOWE

z 27 kwietnia 2001r.

PRZEPISY
UZUPEŁNIAJĄCE

ustawa
z dnia 13 czerwca 2013 r. o
gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi

USTAWA O RECYKLINGU POJAZDÓW
WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
z 20.01.2005

z 13 września 1996 r.

USTAWA O PORTOWYCH URZĄDZENIACH
DO ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW
z 12.09.2002

USTAWA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE
ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM z
29.07.2005 11.09.2015

PRAWO GEOLOGICZNE
I GÓRNICZE z 2011 r.

USTAWA O ODPADACH WYDOBYWCZYCH
Z 10.07.2008

USTAWA O MIĘDZYNARODOWYM
OBROCIE ODPADAMI
z 29 czerwca 2007

USTAWA O BATERIACH
I AKUMULATORACH Z 29.04.2009

USTAWA O NAWOZACH I NAWOŻENIU z 10.07.2007
USTAWA O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ z 15.05.2015
USTAWA O ZAKAZIE STOSOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z 19.06.1997
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ZASADY OGÓLNE I DEFINICJE
USTAWY P.O.Ś.

Zasady ogólne i definicje
ustawy o odpadach
PRZEPISY MATERIALNE - USTAWA O ODPADACH
- USTAWY SZCZEGÓLNE

Pytanie o „materię ustawową” w regulacjach
dotyczących odpadów
Podział regulacji pomiędzy ustawy a akty
wykonawcze
Stopień szczegółowości ustaw
Zakres delegacji ustawowych i sposób ich
wykonywania
Zgodność aktów wykonawczych z ustawami
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KOMUNIKAT KOMISJI

KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 2.12.2015 r.

COM(2015) 614 final
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO - SPOŁECZNEGO
I KOMITETU REGIONÓW

Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu
zamkniętym

IDEA
• Gospodarka o obiegu zamkniętym - wartość
produktów, materiałów i zasobów w
gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak
to możliwe, a wytwarzanie odpadów
ograniczone do minimum,
• Gospodarka o obiegu zamkniętym –
gospodarka zrównoważona, niskoemisyjna,
zasobooszczędna i konkurencyjna.

FORMALNY ZAKRES
DZIAŁAŃ USTAWODAWCZYCH
•

Wnioski z 2 grudnia 2015 r. - propozycja
zmian dotyczących dyrektyw • ramowej (2008/98)
• opakowaniowej (94/62)
• składowiskowej (1999/31)
• wraki samochodowe (2000/53)
• baterie i akumulatory (2006/66)
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(2012/19)

MATERIALNY ZAKRES
DZIAŁAŃ USTAWODAWCZYCH
• ujednolicenie definicji
• zwiększenie do 65 % celu w zakresie przygotowania
odpadów komunalnych do ponownego użycia i
recyklingu do 2030 r.
• zwiększenie celów w zakresie przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu odpadów
opakowaniowych oraz uproszczenie wyznaczonych
celów
• stopniowe ograniczenie odsetka składowanych
odpadów komunalnych do 10 % do 2030 r.
• ram prawnych dotyczących produktów ubocznych
oraz utraty statusu odpadów

MATERIALNY ZAKRES
DZIAŁAŃ USTAWODAWCZYCH
• większa harmonizacja i uproszczenie ram prawnych
dotyczących produktów ubocznych oraz utraty statusu
odpadów
• nowe środki propagujące zapobieganie powstawaniu
odpadów, w tym odpadów żywnościowych, oraz
ponowne użycie
• wprowadzenie minimalnych warunków działalności na
potrzeby rozszerzonej odpowiedzialności producenta
• wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania w celu
monitorowania zgodności z celami w zakresie recyklingu
• uproszczenie i optymalizacja obowiązków
sprawozdawczych
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