
Warunki dopuszczania odpadów do 
składowania na składowisku odpadów 

danego typu 
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I. Ogólne zmiany w ustawie o odpadach, które 
mogą mieć znaczenie dla gospodarki 
odpadami komunalnymi 

1. Nowe pojęcia 

2. Wymagania formalne związane z 
wytwarzaniem i gospodarowaniem 
odpadami 

3. Ewidencja i sprawozdawczość 

II. Składowanie odpadów 

III. Projektowane zmiany innych ustaw 



USTAWA O ODPADACH  
BĘDZIE STANOWIŁA TRANSPOZYCJĘ DYREKTYWY   

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

2008/98/WE  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2008 R. 

W SPRAWIE ODPADÓW ORAZ UCHYLAJĄCEJ NIEKTÓRE 

DYREKTYWY (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3) 

 



Długotrwała procedura legislacyjna 

 Przygotowanie założeń do projektu 
zakończone  ich przyjęciem 8 lipca 2010 r.  

 Przygotowanie projektu ustawy przez Rządowe 
Centrum Legislacji (marzec 2011 r.) 

 Przyjęcie ustawy przez RM (25 kwietnia 2012 
r.) 

 Pierwsze czytanie w Sejmie – 26 czerwca 2012 
r.,  

Obecnie  trwają prace w podkomisji do 
rozpatrzenia projektu ustawy 
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Nowa ustawa  o odpadach będzie stanowić 
transpozycję nie tylko dyrektywy 
2008/98/WE, ale również niektórych 
przepisów innych dyrektyw, w tym dyrektywy 
Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 w 
sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. L 182 
z 16.7.1999, str. 1, z późn. zm.) 

 



 

Ustawa zawiera XI działów: 

 

Dział I. Przepisy ogólne 

Dział II. Zasady ogólne gospodarki odpadami 

Dział III. Plany gospodarki odpadami 

Dział IV. Uprawnienia wymagane do 
gospodarowania odpadami oraz prowadzenie 
rejestru 

Dział V. Ewidencja odpadów i 
sprawozdawczość 

 

 

 



 

 

Dział VI. Baza danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

Dział VII. Szczególne zasady gospodarowania 
niektórymi rodzajami odpadów 

Dział VIII. Wymagania dotyczące prowadzenia 
procesów przetwarzania odpadów 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dział IX. Zadania z zakresu administracji 
rządowej realizowane przez samorząd 
województwa i przepisy szczególne w 
postępowaniu o wydanie decyzji z zakresu 
gospodarki odpadami 

Dział X. Przepisy karne i administracyjne kary 
pieniężne 

Dział XI. Zmiany w przepisach obowiązujących, 
przepisy przejściowe, dostosowujące i 
końcowe 
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Część nowych definicji istotnych dla systemowej zmiany 
gospodarki odpadami komunalnymi zostało 
wprowadzonych  z dniem 1 stycznia 2012 r. wskutek 
zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach przez art. 4 ustawy 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) – nowa ustawa je powtarza: 
 bioodpady  
 odpady zielone  
 ponowne użycie 
 przetwarzanie 
 przygotowanie do ponownego użycia 
 selektywne zbieranie  
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 odpady zielone -  rozumie się przez to odpady 
komunalne stanowiące części roślin z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a 
także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z 
czyszczenia ulic i placów  

 bioodpady – rozumie się przez to ulegające 
biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady 
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, 
gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, 
jednostek handlu detalicznego, a także 
porównywalne odpady z zakładów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu żywność    

 odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez 
to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów                                          
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 odpady zielone          

– obligatoryjne selektywne zbieranie przez 
właścicieli nieruchomości 

– zagospodarowanie na obszarze regionu 
g.o.k. w r.i.p.o.k. 
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 bioodpady  
– zawartość p.g.o.- kierunki działań:  
 „ w tym środki zachęcające do selektywnego zbierania 

bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z 
nich sfermentowanej biomasy, przetwarzania bioodpadów 
w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony 
środowiska, stosowania bezpiecznych dla środowiska 
materiałów wyprodukowanych z bioodpadów przy 
zachowaniu wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska” 

– przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i 
innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o 
właściwościach nawozowych lub środków wspomagających 
uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w 
przepisach odrębnych 
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Plany gospodarki odpadami  

–dotyczą odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest 
sporządzany plan, oraz przywożonych na ten obszar, w tym 
odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, 
odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych 

– wskazują przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem 
terminów ich osiągania, w tym cele dotyczące zapobiegania 
powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów 

BDO – informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości wraz z informacjami o ilości odebranych 
odpadów komunalnych, z podziałem na odbierane selektywnie i 
zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

Poziomy redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania – u.u.cz.p.g. 
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Definicje zmieniane: 
 gospodarowanie odpadami; 

 magazynowanie odpadów; 

 odpady; 

 odzysk; 

 oleje odpadowe; 

 PCB; 

 posiadacz odpadów; 

 recykling; 

 stosowanie komunalnych osadów ściekowych; 

 unieszkodliwianie odpadów; 

 zbieranie odpadów. 



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

 
 Załącznik nr 1 zawiera niewyczerpujący wykaz 

procesów odzysku 
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Odpady, które mają służyć pożytecznym celom „jako 
główny wynik” procesu odzyskania, stanowią istotny 
aspekt rozróżnienia operacji odzysku od 
unieszkodliwiania. Kryterium zostało wprowadzone, 
aby zapobiec nadużyciom i fikcyjnemu odzyskiwaniu, 
włączając orzecznictwo TSUE, które odnosi do 
„głównych celów”. 
 Przykład: 

TSUE stwierdził w odniesieniu do spalania odpadów w 
piecach cementowych, że „wynika to z ogólnie 
stosowanego pojęcia (…), że odpady muszą być 
używane głównie jako paliwa lub inne środki 
wytwarzania energii, co oznacza, że większa część 
odpadów musi zostać zużyta w czasie operacji, a 
większa część energii musi zostać wytworzona i 
wykorzystana.” (sprawa C-228/00). 

 
 

17 



 

Kategorie odzysku: 

 przygotowanie do ponownego użycia  

 recykling  

 inne metody odzysku (w tym odzysk energii) 
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Przepis przejściowy 
 
Określone w dotychczasowych przepisach 
procesy odzysku R14 i R15 stają się 
odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 
i R12, określonymi w załączniku nr 1 do 
niniejszej ustawy 
 
Będzie zachowana możliwość odzysku 
określonych odpadów poza instalacjami i 
urządzeniami – w procesach R3, R5, R11 i 
R12 



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

w tym  

 regeneracja (olejów odpadowych) – art. 91 ust. 5  

  recykling organiczny – art. 19 ust. 4 
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 Unieszkodliwienie:  

 Wszelkie procesy przetwarzania odpadów, 
które nie spełniają kryteriów definicji 
odzysku, są domyślnie kwalifikowane jako 
unieszkodliwianie. 

 
 Załącznik nr 2 do ustawy zawiera niewyczerpujący 

wykaz procesów unieszkodliwiania. 
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Przetwarzanie = odzysk  + unieszkodliwianie 

 

 Wszelkie przetwarzanie odpadów jest tylko 
albo procesem odzysku, albo procesem 
unieszkodliwiania.  

 TSUE wyraźnie stwierdził, że żadna operacja 
nie może zostać zakwalifikowana 
jednocześnie jako odzysk i unieszkodliwianie 

22 



 

 

 Nowe definicje: 

 gospodarka odpadami; 

 pośrednik w obrocie odpadami; 

 sprzedawca odpadów; 

 zapobieganie powstawaniu odpadów; 



 
    Nowe podmioty  
 sprzedawca odpadów („dealer”) rozumie się 

przez to podmiot, który nabywa  a następnie 
zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym 
również podmiot, który nie obejmuje 
odpadów fizycznie w posiadanie 
 

 pośrednik w obrocie odpadami („broker”) - 
rozumie się przez to każdego kto organizuje 
przetwarzanie odpadów w imieniu innych 
podmiotów, w tym również podmiot, który 
nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie 



 Przekazanie odpadów podmiotom, które będą 
miały decyzje związane ze zbieraniem lub 
przetwarzaniem odpadów bądź  wpis do 
rejestru dla podmiotów zwolnionych z 
posiadania zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, wiąże się z przejściem 
odpowiedzialności za gospodarowanie 
odpadami. 

 Sprzedawca i pośrednik w obrocie odpadami 
nie będą przejmować odpowiedzialności, 
jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów. 

 



Posiadacz odpadów - oznacza 
wytwórcę odpadów lub osobę 
fizyczną, osobę prawną oraz 
jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, 
będące w posiadaniu odpadów 
 
Domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem 
odpadów znajdujących się na 
nieruchomości 
Transportujący odpady też jest 
posiadaczem odpadów (brak wyłączenia) 
 



przygotowanie do ponownego użycia - przygotowanie 
do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk 
polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub 
naprawie, w ramach którego produkty lub części 
produktów, które wcześniej stały się odpadami, są 
przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie 
wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności 
wstępnego przetwarzania 

Przykłady 
 czyszczenie, sprawdzenie lub naprawa zużytych 

produktów, które stały się odpadami, aby mogły być 
ponownie użyte. Jest to bardzo częste w odniesieniu 
do naprawy rowerów, mebli i do materiałów 
budowlanych 
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 ponowne użycie – rozumie się przez to 
działanie polegające na wykorzystywaniu 
produktów lub części produktów niebędących 
odpadami ponownie do tego samego celu, do 
którego były przeznaczone 

 

 Np. zbycie rzeczy używanej do dalszego jej 
użytkowania. 

 

 Jest to zapobieganie powstawaniu odpadów. 
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 Główna różnica pomiędzy „ponownym 
użyciem” a „przygotowaniem do ponownego 
użycia” polega na tym, że w pierwszym 
przypadku materiał lub przedmiot nie stał się 
odpadem, podczas gdy w przypadku 
„przygotowania do ponownego użycia” 
przedmiotowy materiał stał się odpadem 
w rozumieniu definicji odpadów 
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MAGAZYNOWANIE ODPADÓW  –  rozumie się przez to 
czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:  

 wstępne magazynowanie odpadów przez ich 
wytwórcę, 

 tymczasowe magazynowanie odpadów u 
prowadzącego zbieranie odpadów, 

 magazynowanie odpadów u prowadzącego 
przetwarzanie odpadów 
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ZBIERANIE ODPADÓW – rozumie się przez to 
gromadzenie odpadów przed ich transportem do 
miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie 
polegające na takim sortowaniu, które  nie 
prowadzi do zasadniczej zmiany charakteru i 
składu odpadów i nie powoduje zmiany klasyfikacji 
odpadów oraz tymczasowe magazynowanie 
odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b (tj. u 
prowadzącego zbieranie). 
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Przewodnik do dyrektywy – 3 rodzaje magazynowania: 

 wstępne magazynowanie odpadów poprzedzające 
ich zbieranie, 

 magazynowanie odpadów poprzedzające ich 
przetwarzanie, oraz 

 magazynowanie odpadów jako część procesu 
zbierania. 

Rozróżnienie pomiędzy tymi pojęciami jest istotne, ponieważ 
art. 23 i 26  dyrektywy 2008/98 w sprawie zezwoleń i wymogów 
rejestracji, odpowiednio wyraźnie odróżniają zbieranie (w tym 
wstępne magazynowanie) od procesów przetwarzania. Te 
ostatnie obejmują magazynowanie poprzedzające procesy 
odzysku/unieszkodliwiania, które zostało sklasyfikowane jako 
D15 w załączniku I i R13 w załączniku II dyrektywy WFD 
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Wytyczne do dyrektywy 2008/98 

 

 

Wstępne magazynowanie odpadów poprzedzające 
ich zbieranie odbywa się w miejscu ich 
wytwarzania.  
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wstępne magazynowanie”, traktowane jako część definicji 
„zbierania” jest rozumiane jako „magazynowanie 
poprzedzające zbieranie w obiektach, w których odpady 
są rozładowywane, by umożliwić przygotowanie odpadów 
do dalszego transportu w celu odzysku lub 
unieszkodliwienia w innym miejscu”.  

 
Oznacza to, że „wstępne magazynowanie” 
to magazynowanie w zakładzie innym niż ten, który w 
pierwszej kolejności wyprodukował odpady. Rozróżnienie 
między wstępnym magazynowaniem poprzedzającym 
zbieranie odpadów a magazynowaniem odpadów 
poprzedzającym przetwarzanie powinno zostać 
poczynione, z uwagi na założenia tej dyrektywy, w 
zależności od rodzaju odpadów, rozmiaru oraz czasu 
magazynowania i celu zbierania. Rozróżnienia tego 
powinny dokonać państwa członkowskie. 
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Magazynowanie odpadów poprzedzające ich 
przetwarzanie to magazynowanie w zakładzie, 
w którym będą one poddane procesowi ich 
unieszkodliwiania lub odzysku.  

Magazynowanie odpadów poprzedzające ich 
przetwarzanie to proces przetwarzania odpadów - 
D15 lub R13 
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 selektywne zbieranie – rozumie się przez to 
zbieranie, w ramach którego dany strumień 
odpadów, w celu ułatwienia specyficznego 
przetwarzania, obejmuje jedynie odpady 
charakteryzujące się takimi samymi 
właściwościami i takim samym charakterem; 
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odpady niebezpieczne oznaczają odpady 
wykazujące co najmniej jedną spośród 
właściwości niebezpiecznych wymienionych w 
załączniku nr 3 do ustawy,  wskazuje je katalog 
odpadów 

 

Składniki nie będą stanowiły elementu definicji, ale 
przekroczenie określonego ich stężenia może 
decydować o tym, że odpady są niebezpieczne 

 



Posiadacz odpadów może dokonać zmiany 
klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na 
odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli  
wykaże, że odpady nie posiadają właściwości 
odpadów niebezpiecznych.  
 
szczegółowe warunki uznania odpadów 
niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne 
i sposób ustalenia spełnienia warunków - w 
rozporządzeniu MŚ 



Zakazuje się zmiany klasyfikacji odpadów 
niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne przez ich  

 rozcieńczanie 

 mieszanie ze sobą lub z innymi odpadami, 
substancjami lub materiałami,  

prowadzące do obniżenia początkowego 
stężenia substancji niebezpiecznych do 
poziomu niższego niż poziom określający 
odpady jako niebezpieczne 



Procedura zmiany klasyfikacji 

Posiadacz dokonuje zgłoszenia  zmiany klasyfikacji 
do marszałka województwa  

Zgłoszenie zawiera m.in.  

miejsce wytwarzania lub gospodarowania 
odpadami przewidzianymi do zmiany klasyfikacji; 

wskazanie odpadów przewidzianych do zmiany 
klasyfikacji oraz  proponowaną klasyfikację tych 
odpadów; 

opis procesu technologicznego, w którym 
powstają te odpady oraz, jeżeli jest to właściwe, 
inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na 
właściwości tych odpadów 

 



Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji dołącza się 
wyniki badań właściwości odpadów 
przewidzianych do zmiany klasyfikacji, 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami  
rozporządzenia MŚ 

    
Badania właściwości odpadów wykonują wyłącznie 
laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (l. 
akredytowane, certyfikowane jednostki badawcze, o 
których mowa w ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach, własne l. 
podmiotu posiadającego certyfikat systemu zarządzania 
jakością). W celu przeprowadzenia badania laboratoria 
pobierają próbki odpadów objętych zgłoszeniem. 



 

Wytwórcy odpadów, którzy na 
podstawie przepisów 
dotychczasowych dokonali zmiany 
klasyfikacji odpadów niebezpiecznych 
na inne niż niebezpieczne, są 
obowiązani do przedłożenia 
zgłoszenia w terminie 2 lat od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy 



Marszałek województwa wydaje decyzję 
zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów 
niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne albo decyzję o wyrażeniu 
sprzeciwu. 

  

Kopie zgłoszeń i informacje o wydanych 
marszałek województwa będzie przekazywał 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska : 

 



Minister Środowiska: 

 weryfikuje ostateczne decyzje zatwierdzające 
zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na 
odpady inne niż niebezpieczne oraz ostateczne 
decyzje o wyrażeniu sprzeciwu.  

niezwłocznie zawiadamia Komisję Europejską o 
wszystkich przypadkach zmiany klasyfikacji 
odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne. 
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Zagospodarowanie w regionie g.o. (zakaz 
przetwarzania poza r.g.o. oraz zakaz przywozu 
spoza r.g.o.) 

zmieszane odpady komunalne  

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  
oraz pozostałości z procesu MBP, o ile są 
przeznaczone do składowania   

odpady zielone  

 

Wyjątek: wyznaczenie instalacji zastępczej poza 
regionem 

 

 



Definicja regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych  

oraz regionu gospodarki odpadami 
komunalnymi - bez zmian. 
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Określenie kryteriów i procedur: 

 Uznania za produkt uboczny – dotyczy 
procesów produkcyjnych 

 Utraty statusu odpadów – dotyczy odzysku 
odpadów powodującego wytworzenie 
produktu, zakończenie bytu odpadów 
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Kryteria ogólne utraty statusu odpadów będą 
w ustawie 
 

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, 
gdy zostały poddane procesowi odzysku, w tym 
recyklingu, i łącznie spełniają następujące kryteria: 

substancja lub przedmiot jest powszechnie 
stosowana do konkretnych celów; 

istnieje rynek takich substancji lub 
przedmiotów bądź popyt na nie; 

 



dana substancja lub przedmiot spełniają 
wymagania techniczne dla konkretnych celów 
oraz wymagania obowiązujących przepisów i 
norm mających zastosowanie do produktów; 
oraz 

zastosowanie danej substancji lub przedmiotu 
nie prowadzi do ogólnie niekorzystnych 
skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. 



 

 

Warunkiem możliwości zniesienia statusu 
odpadów będzie spełnienie warunków 
określonych wprost w przepisach UE. 

 

Komisja Europejska powinna uwzględnić między 
innymi szczegółowe kryteria określające zniesienie 
statusu odpadu, co najmniej w odniesieniu do 
kruszyw, papieru, szkła, metalu, opon i tekstyliów 

  

 



 

Rozporządzenie Rady (UE) nr 
333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. 
ustanawiające kryteria określające, 
kiedy pewne rodzaje złomu przestają 
być odpadami na mocy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE  



Rozporządzenie dotyczy złomu : 

żelaza  

stali   

aluminium, w tym również złomu 
stopów aluminium 

 

Rozporządzenie wiąże w całości i jest 
bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich 
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W zakresie wytwarzania odpadów: 

 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  (pow. 1 Mg 
niebezpiecznych lub 5 tys. Mg innych niż 
niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji) 

 Pozwolenie zintegrowane 

 

Nie będzie: 

 Informacji o wytwarzanych odpadach  oraz o 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 

 Decyzji zatwierdzającej program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi 

 Decyzji zatwierdzającej program gospodarki 
odpadami 
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 Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie 
przetwarzania odpadów wymaga uzyskania 
zezwolenia (art. 41 ust. 1 projektu ustawy o 
odpadach).  
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Organem właściwym jest właściwy odpowiednio ze względu na 
miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów: 

 marszałek województwa:  

 dla przedsięwzięć mogących 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, 

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

 starosta – w pozostałych przypadkach 
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 Organem właściwym do wydania zezwolenia na 
zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny 
dyrektor ochrony środowiska 
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Rejestr  obejmuje m.in. : 

  podmioty wprowadzające opakowania, 
produkty w opakowaniach, baterie, 
akumulatory, sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, pojazdy oraz gospodarujące 
odpadami z nich powstającymi, organizacje 
odzysku 

 gospodarujących odpadami 
 

Jest to połączenie rejestrów funkcjonujących na podstawie 
ustawy o odpadach (z ich rozszerzeniem) oraz na podstawie 
odrębnych ustaw  



Wymóg uzyskania wpisu do rejestru na wniosek obejmuje: 

 posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów 
zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 
ust. 1 pkt 2 i 3 (osoba fizyczna i jednostka organizacyjna 
niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na 
potrzeby własne, oraz osoba władającą powierzchnią ziemi, 
na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, 
o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1 – 3), 

 transportujących odpady (z wyj. transportu odpadów 
wytworzonych przez transportującego),  

 sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami (o 
ile nie podlegają wpisowi do rejestru na innej podstawie) 

 Podmioty wprowadzające produkty lub gospodarujące 
odpadami z nich powstałymi (niektóre) 
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W zasadzie w zakresie ewidencji odpadów do 
nowej ustawy o odpadach zostają przeniesione 
rozwiązania przyjęte w art. 36 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

Dodatkowo zgodnie z przygotowywanym 
projektem ustawy ewidencję mają prowadzić 
sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami 

niebezpiecznymi. 

Zbiorcze karty przekazania odpadów oraz wpisy 
do kart ewidencji odpadu mają być dokonywane 
niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego 
dotyczą. 

 



Ewidencja odpadów obejmuje następujące 
dokumenty: 

kartę przekazania odpadów 

kartę ewidencji odpadów 

kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych 

kartę ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 

kartę ewidencji pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

 kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych 

podstawową charakterystykę odpadów 

wyniki testów zgodności 



Zwolnienia i uproszczona ewidencja odpadów 
– na analogicznych zasadach jak obecnie 

 
Dodane zostanie zwolnienie dla podmiotów 
prowadzących tzw. nieprofesjonalną działalność w 
zakresie zbierania odpadów . 



 

W ustawie zostaną wprowadzone dwa rodzaje 
sprawozdań: 

o produktach, opakowaniach i 
gospodarowaniu odpadami z nich 
powstającymi 

o wytwarzanych odpadach i o 
gospodarowaniu odpadami 



Termin składania rocznych sprawozdań – do 
dnia15 marca  za  poprzedni rok kalendarzowy 

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania 
działalności przedsiębiorca sporządza i składa  
roczne sprawozdania w terminie 7 dni od dnia 
zaprzestania wykonywania tej działalności 

 

Adresat – marszałek województwa właściwy 
odpowiednio ze względu na miejsce działalności 
lub miejsce siedziby lub zamieszkania 



Sposób składania 
Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o 
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami przez wypełnienie elektronicznego 
formularza zamieszczonego na stronie 
internetowej, za pośrednictwem 
indywidualnego konta. 
 
Przepisy przejściowe stanowią, że BDO ma powstać 
w okresie do 36 miesięcy od dnia wejścia ustawy w 
życie, do tego czasu sprawozdania składa się 
sposobem tradycyjnym.  



Marszałek województwa, dokonując wpisu do 
rejestru tworzy  indywidualne konto w Bazie 
danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami. 

Marszałek województwa zawiadamia podmiot 
o aktywacji konta oraz o identyfikatorze 
(loginie) i haśle dostępu do tego konta. 



Zawarte w projekcie nowej ustawy o odpadach 
zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach dotyczą: 
 składania przez gminy rocznych sprawozdań 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za pośrednictwem 
bazy danych o gospodarce odpadami BDO, 

 przekazywania przez gminę marszałkowi woj. 
wykazu podmiotów wpisanych do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych. 
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 Przepisy dotyczące składowania odpadów w 
nowej ustawie o odpadach będą stanowiły w 
większości kontynuację dotychczasowych 
rozwiązań, z przeniesieniem do ustawy części 
rozwiązań  obecnie funkcjonujących w 
przepisach wykonawczych (zwłaszcza kryteria 
i procedury dopuszczania do składowania). 
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 Składowisko odpadów – rozumie się przez to 
obiekt budowlany przeznaczony do 
składowania odpadów 

 

 Brak definicji składowania – mogą to być 
różne procesy unieszkodliwiania  z 
załącznika nr 6 do ustawy – wyznacznikiem 
jest raczej miejsce i czas (przekraczający 
dopuszczalny czas magazynowania). 

 

 W nowej ustawie tak samo 

2 



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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk 
odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, z późn. 
zm.)  
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów 
oraz procedur dopuszczania odpadów do 
składowania na składowisku odpadów danego 
typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553,  z 2006 r. Nr 
38, poz. 264 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 832)  
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w 
sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 
1595) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 
grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, 
sposobu oraz warunków prowadzenia 
monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 
220, poz. 1858 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 
1588)  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania 
kwalifikacji w zakresie gospodarowania 
odpadami (Dz. U. Nr 247, poz.1841). 
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 Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
zachowają moc do czasu wydania 
odpowiednich nowych rozporządzeń, nie 
dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
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Dział VIII 

Wymagania dotyczące prowadzenia procesów 
przetwarzania odpadów 

Rozdział 1 

Składowanie odpadów 

 

+ rozporządzenia wykonawcze wydane na 
podstawie nowej ustawy o odpadach  
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 Składowisko odpadów prowadzi zarządzający 
składowiskiem odpadów. 

 

 Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje 
wszystkie działania podejmowane w fazie 
eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej dotyczące 
funkcjonowania składowiska odpadów, w tym 
monitoring składowiska odpadów. 
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Odpady składuje się: 

 na składowisku odpadów; 

 w podziemnym składowisku odpadów, o 
którym mowa w ustawie z dnia 9  czerwca 
2011 r.  – Prawo geologiczne i górnicze; 

 w obiekcie unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, o którym mowa  
w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych. 
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Typy składowisk odpadów bez zmian:  

 składowisko odpadów niebezpiecznych; 

 składowisko odpadów obojętnych; 

 składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 

 

 Tak samo określenie rodzajów odpadów, 
które można na nich składować. 
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Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne mogą być składowane: 

 odpady komunalne; 

 odpady inne niż niebezpieczne i obojętne; 

 stałe odpady niebezpieczne lub odpady powstałe w 
wyniku przekształcenia odpadów niebezpiecznych, 
spełniające kryteria dopuszczenia do składowania 
na  tym typie składowiska (ale nie mogą być 
składowane w części przeznaczonej na odpady 
ulegające biodegradacji) 
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Składowisko jest przeznaczone do składowania 
odpadów:  

 Zakaz magazynowania odpadów na  
składowisku odpadów (zakaz dotyczy obiektu 
czyli kwater, a nie całej działki, na której jest 
składowisko)  

 Zakaz zbierania lub przetwarzania odpadów 
na składowisku odpadów w  inny sposób niż 
składowanie odpadów, z wyjątkiem 
przypadków określonych w  przepisach 
wykonawczych 
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 Do składowania na składowisku odpadów 
mogą być dopuszczone wyłącznie odpady: 
 w stosunku do których  

została sporządzona podstawowa 
charakterystyka odpadów  

przeprowadzono testy zgodności, o ile są 
wymagane  

zarządzający składowiskiem dokonał 
weryfikacji  

 spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do 
składowania na składowisku odpadów, określone 
w przepisach wykonawczych 
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Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie 
podstawowej charakterystyki odpadów: 

 wytwórca lub  

 posiadacz odpadów odpowiedzialny za 
gospodarowanie odpadami, kierujący odpady 
do składowania na składowisko odpadów 

 w przypadku odpadów komunalnych  – 
podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości 
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informacje podstawowe: 
◦ imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego 

zamieszkania lub siedziby, 
◦ rodzaj odpadów, 
◦ syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów 

uwzględniający podstawowe użyte surowce i 
wytworzone produkty, 

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

◦ opis zastosowanego procesu przetwarzania odpadów, 
a także opis sposobu segregowania odpadów lub 
oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione 
działania nie zostały wykonane, 
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informacje podstawowe (cd): 
◦ opis odpadów podający kolor, postać fizyczną oraz jego 

zapach, 
◦ wykaz właściwości, o których mowa w załączniku nr 3 do 

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

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

◦ oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym 
recyklingu odpadów, 

◦ podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności; 
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informacje dodatkowe, o ile są istotne dla 
eksploatacji danego typu składowiska odpadów, 
dotyczące: 

fizykochemicznego składu oraz podatności 
odpadów na wymywanie 

zachowania środków ostrożności na składowisku 
odpadów 
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 W przypadku gdy wydano pozwolenie 
zintegrowane albo pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów, które zawiera 
wszystkie informacje, które muszą być w 
podstawowej charakterystyce, nie sporządza 
się podstawowej charakterystyki odpadów. 

 Jeżeli w.wym. decyzje zawierają tylko część 
informacji – podstawowa charakterystyka 
obejmuje informacje, których brak w decyzji. 
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Podstawową charakterystykę odpadów bez 
przeprowadzenia badań sporządza się dla odpadów: 
 obojętnych, określonych w przepisach 

wykonawczych 
 dla których wszelkie informacje niezbędne do 

sporządzenia podstawowej charakterystyki są 
znane i uzasadnione, zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi składowania odpadów, określonymi w 
decyzjach właściwych organów, 

 dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne 
lub dla których testy zgodności nie mogą zostać 
wykonane ze względów technicznych lub właściwe 
metody badań poszczególnych kryteriów 
dopuszczania są niedostępne, 

 komunalnych 
          – o ile pochodzą od jednego wytwórcy 

odpadów i stanowią jeden strumień   odpadów. 
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 W przypadku odpadów komunalnych, za 
jeden strumień odpadów uznaje się odpady 
pochodzące z jednego regionu gospodarki 
odpadami komunalnymi 
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Podstawowa charakterystyka odpadów dla 
odpadów wytwarzanych regularnie 
dodatkowo wskazuje: 

 zmiany mogące wystąpić w składzie 
odpadów; 

 zmiany cech charakterystycznych odpadów; 
 podatność odpadów na wymywanie ustalane 

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

 główne zmieniające się właściwości 
odpadów. 
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Przez odpady wytwarzane regularnie rozumie się 
odpady powstające w  instalacjach jednego 
rodzaju pod względem technologicznym, przy 
zastosowaniu surowców charakterystycznych dla 
tego procesu technologicznego. 

Jeżeli w instalacji wprowadzono zmiany związane 
z zastosowaniem innych surowców, materiałów 
lub zmiany powodujące zmniejszenie albo 
zwiększenie negatywnego oddziaływania na 
środowisko, sporządza się nową podstawową 
charakterystykę odpadów. 
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Dla każdej partii odpadów wytwarzanych 
nieregularnie przed ich skierowaniem na 
składowisko odpadów sporządza się 
odrębną podstawową charakterystykę 
odpadów. 
Przez odpady wytwarzane nieregularnie 

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

nie dotyczy odpadów, które nie podlegają 
badaniom 

 

test zgodności służy sprawdzeniu 
dopuszczalnych granic wartości wymywania 
oraz wybranych parametrów 
charakterystycznych dla danego rodzaju 
odpadów 
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Test zgodności przeprowadza się: 

 co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli 
wynika to z podstawowej charakterystyki odpadów; 

 w przypadku zmian w procesie produkcji, w 
szczególności dotyczących zmiany użytych surowców 
lub materiałów. 
 
W przypadku braku zgodności wyniku testu zgodności 
z informacjami zawartymi w podstawowej 
charakterystyce odpadów sporządza się nową 
podstawową charakterystykę odpadów. 
 
Określenie częstotliwości i sposobów badań – w 
instrukcji prowadzenia składowiska odpadów. 
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 Podstawową charakterystykę odpadów oraz 
testy zgodności wytwórca lub posiadacz 
odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie 
odpadami przekazuje zarządzającemu 
składowiskiem odpadów, przed 
przekazaniem odpadów na składowisko 
odpadów. 
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Zarządzający składowiskiem odpadów dokonuje 
weryfikacji odpadów, która polega na: 

 oględzinach przed i po rozładunku odpadów; 

 sprawdzeniu zgodności przyjmowanych 
odpadów 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. 
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Zarządzający składowiskiem odpadów 
pobiera próbki odpadów dostarczonych do 
składowania na składowisku odpadów co 
najmniej raz w miesiącu i  przechowuje je 
przez okres co najmniej miesiąca. 

 
 nie dotyczy odpadów, które nie podlegają 

badaniom 
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podstawową charakterystykę odpadów oraz 
wyniki testów zgodności: 

 przechowuje się do czasu zamknięcia 
składowiska odpadów.  

 przekazuje się następnemu zarządzającemu 
składowiskiem odpadów lub władającemu 
powierzchnią ziemi 
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Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów danego typu obejmują: 

 dopuszczalne graniczne wartości wymywania; 

 parametry charakterystyczne dla danego rodzaju 
odpadów 

2 



 

 Czy będzie zmiana rozporządzenia w sprawie 
kryteriów i procedur dopuszczania odpadów 
na składowisko danego typu? 

2 



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

 odpady obojętne, dla których podstawową 
charakterystykę odpadów sporządza się bez 
przeprowadzania badań, o których mowa w art. 
109 ust. 2 pkt 1 lit. h, 

 kryteria dopuszczenia odpadów do składowania 
na składowisku odpadów danego typu, 

 zakres badań, o których mowa w art. 116 ust. 1 

 

2 



 

 załącznik II do dyrektywy Rady 1999/31/WE z 
dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 
składowania odpadów - KRYTERIA I PROCEDURY 

PRZYJĘCIA ODPADÓW 

 

 decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. 

ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia 
odpadów na składowiska, na podstawie art. 
16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE 
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 Zakaz rozcieńczania lub sporządzania 
mieszanin odpadów ze sobą lub z  innymi 
substancjami lub przedmiotami w celu 
spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów 
do składowania na składowisku odpadów 
danego typu, określonych w rozporządzeniu 

2 



 

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

 

2 



 akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności lub 

 certyfikowane jednostki badawcze, o których 
mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 
2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach 

 własne laboratorium prowadzącego instalację lub 
użytkownika urządzenia  posiadającego 
certyfikat systemu zarządzania jakością, pod 
warunkiem że laboratorium to jest również 
objęte systemem zarządzania jakością. 
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Zarządzający składowiskiem odpadów, przed 
przyjęciem odpadów do składowania na 
składowisku odpadów, jest obowiązany : 

 ustalić masę przyjmowanych odpadów; 

 sprawdzić zgodność przyjmowanych 
odpadów z danymi zawartymi w karcie 
przekazania odpadów lub dokumentach 
wymaganych przy międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów 
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w przypadku stwierdzenia niezgodności 
przyjmowanych odpadów : 
 z informacjami zawartymi w  podstawowej 

charakterystyce odpadów lub niedostarczenia 
testów zgodności, o ile są wymagane, 
niezwłocznie po ich przeprowadzeniu;  

 z danymi zawartymi w karcie przekazania 
odpadów lub dokumentami wymaganymi przy 
międzynarodowym przemieszczaniu  odpadów; 

 z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów, instrukcją prowadzenia 
składowiska odpadów, pozwoleniem 
zintegrowanym lub zezwoleniem na 
przetwarzanie odpadów 

+ niezwłocznie zawiadamia o tym wioś 
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 Odpady przed umieszczeniem na składowisku 
odpadów poddaje się procesowi przekształcenia 
fizycznego, chemicznego, termicznego lub 
biologicznego, włącznie z segregacją, w celu 
ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub 
dla środowiska oraz ograniczenia ilości lub objętości 
składowanych odpadów, a także ułatwienia 
postępowania z nimi lub prowadzenia odzysku. 

 

 Wymóg selektywnego składowania odpadów 

 

 Wyjątki: 

W rozporządzeniu wydawanym przez ministra 
właściwego ds. gospodarki  
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występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów 
zawierających wodę w  ilości powyżej 80% masy 
całkowitej, z wyłączeniem szlamów (do dnia 31 
grudnia 2012 r. zakazuje się składowania 
odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 
95% masy całkowitej) 

o właściwościach wybuchowych, żrących, 
utleniających, wysoce łatwopalnych lub 
łatwopalnych 

zakaźnych medycznych i zakaźnych 
weterynaryjnych 
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 powstających w wyniku badań naukowych i 
prac rozwojowych lub działalności 
dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane 
lub są nowe i  których oddziaływanie na 
środowisko jest nieznane 

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

 

2 



 

 palnych selektywnie zebranych 

 ulegających biodegradacji selektywnie 
zebranych 

 określonych w przepisach odrębnych 

2 



 

w śródlądowych wodach powierzchniowych i 
podziemnych 

w polskich obszarach morskich  

w przypadkach określonych w przepisach 
odrębnych 
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 przedeksploatacyjną – okres poprzedzający 
uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji 
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów; 

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

 poeksploatacyjna – okres 30 lat liczony od dnia 
zakończenia rekultywacji składowiska odpadów. 

 

2 



UWAGA 

 

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

 

Obecnie – jest to datę zaprzestania przyjmowania 
odpadów do składowania na składowisku odpadów, 
określona w zgodzie na zamknięcie składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części  
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 Zarządzający składowiskiem odpadów jest 
obowiązany prowadzić monitoring składowiska 
odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, 
eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej. 

 Zarządzający składowiskiem odpadów jest 
obowiązany przekazywać wyniki monitoringu 
składowiska odpadów wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska w  terminie do 
końca pierwszego kwartału następnego roku 
kalendarzowego po zakończeniu roku, którego 
te wyniki dotyczą. 
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 Lokalizacja i budowa – na dotychczasowych 
zasadach 

 

 Zamiast dwóch odrębnych rozporządzeń – w 
sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących lokalizacji, budowy i 
prowadzenia składowisk odpadów oraz 
monitoringu będzie jedno rozporządzenie. 
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 Wprowadzenie obowiązku posiadania przez 
zarządzającego składowiskiem odpadów 
tytułu prawny do całej nieruchomości, na 
której znajduje się składowisko odpadów, 
wraz ze wszystkimi instalacjami i 
urządzeniami związanymi z prowadzeniem 
tego składowiska, w okresie obejmującym 
fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną. 
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 Wymogu posiadania tytułu prawnego do całej 
nieruchomości nie stosuje się do 
zarządzającego składowiskiem odpadów 
istniejącym w dniu wejścia w życie ustawy, 
który w dniu wejścia w życie nowej ustawy o 
odpadach  nie posiada tytułu prawnego do całej 
nieruchomości, na której znajduje się 
składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi 
instalacjami i urządzeniami związanymi z 
prowadzeniem tego składowiska. 
◦ Zarządzający składowiskiem odpadów jest 

obowiązany utrzymać dotychczas posiadany tytuł 
prawny co najmniej w takim zakresie, w  jakim 
dysponował nim w dniu wejścia w życie ustawy, do 
zakończenia fazy poeksploatacyjnej. 
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Art. 127. Przed rozpoczęciem prowadzenia 
składowiska odpadów zarządzający musi 
uzyskać kolejno: 

 pozwolenie zintegrowane albo zezwolenie 
na przetwarzanie odpadów; 

 pozwolenie na użytkowanie składowiska 
odpadów; 

 decyzję zatwierdzającą instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów 
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 Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów 
obejmuje fazę eksploatacyjną oraz fazę 
poeksploatacyjną  
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◦Do wniosku o  zatwierdzenie instrukcji prowadzenia 
składowiska odpadów dołącza się: 

 instrukcję prowadzenia składowiska odpadów; 

 dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu 
prawnego do dysponowania całą nieruchomością, 
na której będzie zlokalizowane składowisko wraz 
ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, 
związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w 
okresie obejmującym fazę eksploatacyjną 
i  poeksploatacyjną; 

  kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje 
kierownika składowiska odpadów w zakresie 
gospodarowania odpadami, odpowiednie do 
prowadzonych procesów przetwarzania odpadów 

2 



 

 Zarządzający składowiskiem odpadów jest 
obowiązany posiadać instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów do czasu zakończenia 
fazy poeksploatacyjnej składowiska. 
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imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres 
jego zamieszkania lub siedziby oraz adres 
składowiska odpadów; 

określenie typu składowiska odpadów; 

jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne - określenie czy na 
składowisku odpadów zostały wydzielone części, 
na których mają być składowane określone 
rodzaje odpadów niebezpiecznych; 
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rodzaje odpadów przeznaczonych do 
składowania na składowisku odpadów; 

roczna i całkowita masa odpadów dopuszczonych 
do składowania; 

docelowa rzędna (maksymalną wysokość 
składowania) i pojemność składowiska odpadów; 
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rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na 
tym składowisku odpadów, zamiast innych 
materiałów, w fazie eksploatacyjnej i 
poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia;  

wyszczególnienie urządzeń technicznych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
składowiska odpadów; 

wyszczególnienie aparatury kontrolno-
pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia 
punktów pomiarowych; 
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określenie sposobu składowania poszczególnych 
rodzajów odpadów; 

określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy 
izolacyjnej; 

określenie godzin otwarcia składowiska 
odpadów; 

określenie sposobu zabezpieczenia składowiska 
odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych; 
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określenie procedury przyjęcia odpadów na 
składowisko odpadów; 

określenie sposobów i częstotliwości 
prowadzonych badań kryteria dopuszczania 
odpadów do składowania  

określenie planu awaryjnego, w szczególności na 
wypadek wykrycia zmian w jakości wód 
gruntowych z powodu emisji substancji ze 
składowiska odpadów; 
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sposób technicznego zamknięcia składowiska 
odpadów i kierunek jego rekultywacji; 

inne działania prowadzone na składowisku 
odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad 
składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego 
prawidłowego funkcjonowania. 
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 Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów 
stanowi załącznik do decyzji zatwierdzającej 
instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. 

 W decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów właściwy organ (marszałek lub 
rdoś) może określić dodatkowe wymagania związane 
ze specyfiką składowania odpadów. 

 Gdy brak możliwości monitorowania wód 
powierzchniowych, podziemnych lub gazu 
składowiskowego (co wynika z przeglądu 
ekologicznego lub dokumentacji hydrogeologicznej) 
- w decyzji zatwierdzającej można określić odrębny 
zakres prowadzenia monitoringu danego składowiska 
odpadów – w stos. do rozporządzenia. 

2 



Odmowa wydania decyzji zawierającej instrukcję: 

brak tytułu prawnego do dysponowania całą 
nieruchomością 

sposób prowadzenia składowiska odpadów jest 
sprzeczny z pozwoleniem na budowę; 

sposób prowadzenia składowiska odpadów 
mógłby powodować zagrożenia dla życia, 
zdrowia ludzi lub dla środowiska; 

kierownik składowiska odpadów nie posiada 
świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w 
zakresie gospodarowania odpadami w 
odpowiednim zakresie 
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 Istotne – wymienione w art. 128 ust. 4 pkt 2-
7, 9-11 i 17- wymagają nowej decyzji 
zatwierdzającej instrukcję 

 Inne – mogą być w trybie zmian 
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 Zarządzający składowiskiem odpadów  
istniejącym przed dniem wejścia w życie 
nowej ustawy jest obowiązany złożyć wniosek 
o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów w 
terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy – jeśli tego nie zrobi 
dotychczasowa decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji wygasa . 

 

2 



 

 

Zarządzający składowiskiem odpadów ponosi 
odpowiedzialność za całokształt działalności 
składowiska odpadów i jest obowiązany do 
realizacji wszystkich obowiązków wynikających z 
obowiązujących przepisów i decyzji 
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Zarządzający składowiskiem odpadów utrzymuje 
i prowadzi składowisko odpadów w sposób 
zapewniający: 

  właściwe funkcjonowanie urządzeń 
technicznych stanowiących wyposażenie 
składowiska odpadów oraz  

 zachowanie wymagań sanitarnych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony 
środowiska,  

zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska 
odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję. 

 

2 



 

 Cena za przyjęcie 

 Zabezpieczenie roszczeń  

Fundusz rekultywacyjny 
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 Zarządzający składowiskiem odpadów jest 
obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych 
skutków w środowisku oraz szkód w 
środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w  środowisku i ich naprawie, w związku z 
prowadzeniem składowiska odpadów 
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 W przypadku stwierdzenia, że nie usunięto w 
wyznaczonym terminie negatywnych skutków 
w środowisku powstałych w wyniku 
prowadzonej działalności, organ właściwy do 
wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów orzeka o 
przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia w 
wysokości niezbędnej do usunięcia tych 
skutków.  
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Jeżeli zarządzający składowiskiem odpadów  

usunął negatywne skutki w środowisku 
powstałe w wyniku prowadzonej działalności 
lub  

skutki takie nie wystąpiły,  

po wydaniu decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu 
decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów, organ właściwy do 
wydania tej decyzji orzeka, na wniosek 
zarządzającego składowiskiem odpadów, o 
zwrocie ustanowionego zabezpieczenia 
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 Zatwierdzenie wysokości i formy 
zabezpieczenia roszczeń następuje w decyzji 
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów.  
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Na zarządzającym składowiskiem odpadów 
ciąży obowiązek:  

 ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie 
później niż 3 miesiące od dnia, w którym 
decyzja zatwierdzająca instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów stała się 
ostateczna. 

 utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia 
roszczeń przez okres zarządzania przez 
niego składowiskiem odpadów. 
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Fundusz rekultywacyjny służy  gromadzeniu 
środków pieniężnych na realizację 
obowiązków związanych z zamknięciem, 
rekultywacją, nadzorem, w tym 
monitoringiem.  

Środki powinny być odprowadzane na 
fundusz w wysokości wystarczającej do 
pokrycia kosztów prowadzenia, w tym 
zamknięcia i rekultywacji, oraz nadzoru, w 
tym monitoringu składowiska odpadów. 
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 Zarządzający składowiskiem odpadów tworzy 
fundusz rekultywacyjny z dniem rozpoczęcia 
przyjmowania odpadów na składowisko 
odpadów.  
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Wymagania dotyczące utworzenia funduszu 
rekultywacyjnego dotyczą także gminnych składowisk : 

ze względu na brak możliwości gromadzenia 
wieloletniej rezerwy przez jednostki sektora finansów 
publicznych zarządzającym gminnym składowiskiem 
odpadów nie może być taka jednostka 

w  celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów 
gmina może utworzyć podmiot niebędący taką 
jednostką lub powierzyć wykonywanie praw 
i  obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem 
odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora 
finansów publicznych (na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej) (art. 135). 
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 W przypadku gdy w dniu wejścia w życie 
nowej ustawy o odpadach składowiskiem 
odpadów zarządza gminna jednostka sektora 
finansów publicznych, gmina jest obowiązana 
dostosować się do wymagań, o których mowa 
w art. 135, w terminie roku od dnia wejścia w 
życie tej  ustawy 
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Uruchomienie środków 
 

 Z dniem, gdy decyzja o wyrażeniu zgody na 
zamknięcie składowiska odpadów albo 
decyzja o zamknięciu składowiska odpadów 
stała się ostateczna, zarządzający 
składowiskiem odpadów może przeznaczyć 
środki zgromadzone na funduszu 
rekultywacyjnym na realizację obowiązków 
związanych z zamknięciem, rekultywację i 
nadzorem. 
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 „Społeczna kontrola” - zarządzający 
składowiskiem odpadów podaje do publicznej 
wiadomości, w  tym zamieszcza na stronie 
internetowej, o ile ją posiada, udział w cenie 
za przyjęcie odpadów do składowania na 
składowisku odpadów środków 
odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny. 
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Fundusz rekultywacyjny 
 
 Pokrycie kosztów 

związanych z 
zamknięciem, rekultywacją, 
nadzorem, w tym 
monitoringiem 
 

 W dyspozycji 
zarządzającego – od 
wydania ostatecznej 
decyzji dot. zamknięcia 

15

1 

Zabezpieczenie roszczeń 
 
 Pokrycie kosztów 

usunięcia negatywnych 
skutków w środowisku i 
szkód w środowisku, o 
ile zarządzający ich sam 
nie usunie  
 

 Organ orzeka o 
przeznaczeniu środków 
na usunięcie skutków 
 



Fundusz rekultywacyjny 

 

 Brak zatwierdzania, 
obowiązek podania do 
publicznej wiadomości 

 

 Formy: odrębny 
rachunek bankowy, 
rezerwa, gwarancja 
bankowa 

15
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Zabezpieczenie roszczeń 

 

 Zatwierdzenie 
wysokości i formy w 
decyzji zatwierdzającej 
instrukcję prowadzenia 

 

 Depozyt gwarancja 
bankowa, gwarancja 
ubezpieczeniowa, polisa 
ubezpieczeniowa 



Fundusz rekultywacyjny 

 

 W razie zmiany 
zarządzającego 
składowiskiem 
przechodzi z mocy 
prawa na nowego 
zarządzającego 

15
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Zabezpieczenie 
roszczeń 

 

 W razie zmiany 
zarządzającego 
składowiskiem 
dotychczasowy 
zarządzający może 
złożyć wniosek o 
zwrot zabezpieczenia 



 Zarządzający składowiskami odpadów będą 
obowiązani utworzyć fundusz rekultywacyjny 
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
nowej ustawy o odpadach. 

 

 Ustanowione przed dniem wejścia w życie 
ustawy zabezpieczenia roszczeń dla 
istniejących składowisk odpadów staną się 
zabezpieczeniami roszczeń wymaganymi na 
podstawie nowej ustawy. 
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Analogicznie do obecnie obowiązujących 
zasad:  

 niezwłoczne powiadomienie wioś lub pwis 

 jeżeli możliwe zagrożenie dla środowiska  lub 
zdrowia lub życia – decyzja określająca 
zakres i harmonogram działań w celu 
ustalenia przyczyn i możliwych zagrożeń (1) 

 ustalenie przyczyny 

 decyzja określająca zakres i harmonogram 
działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i 
skutków (2) 
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 Niewykonanie obowiązków wynikających z 
tych decyzji – wstrzymanie użytkowania 
składowiska odpadów  

 

 Wstrzymanie użytkowania składowiska 
odpadów powyżej 1 roku = cofnięcie 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
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 Jeżeli jest instrukcja prowadzenia 
składowiska -  bez odrębnej decyzji, na 
zasadach ustalonych w instrukcji 

 Zamknięte składowisko nieposiadające 
instrukcji lub zwałowisko – odrębna decyzja 
(zgoda na wydobywanie odpadów) 

 

 

2 



  

 Zakaz wydobywania odpadów ze składowiska 
odpadów, na którym są składowane 
zmieszane odpady komunalne (same lub 
zmieszane z  innymi rodzajami odpadów)  
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Dopuszcza się wydobywanie odpadów zmieszanych 
odpadów komunalnych  w przypadku rozbiórki 
składowiska odpadów, w tym zrekultywowanego 
składowiska odpadów, jeżeli: 

w inny sposób nie można usunąć negatywnego 
oddziaływania składowiska odpadów na 
środowisko; 

jest to konieczne w związku z realizacją 
planowanego przedsięwzięcia w  rozumieniu 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
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 W nowej instrukcji prowadzenia składowiska 
należy uwzględnić wydobywanie odpadów, 
dotychczasowe pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów w zakresie wydobywania odpadów 
wygaśnie z dniem uzyskania decyzji 
zatwierdzającej tę instrukcję. 

 Dla zamkniętego składowiska lub zwałowiska 
dotychczasowe pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów w zakresie wydobywania zachowuje 
ważność na czas, na jaki zostało wydane, ale 
podmiot będzie obowiązany je dostosować do 
przepisów nowej ustawy w terminie dwóch lat od 
dnia jej wejścia w życie. 
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I. Na wniosek zarządzającego – zgoda na 
zamknięcie składowiska  

 

II. Z urzędu – w określonych przypadkach na 
podstawie  sporządzonej przez organ ekspertyzy 
i nowej instrukcji prowadzenia składowiska organ 
wydaje decyzję o zamknięciu składowiska.  

 Obowiązany do wykonania - zarządzający 
składowiskiem, jeśli nie – to wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, środki mogą pochodzić z 
zabezpieczenia roszczeń. 
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Zmiana taka wymaga:  
I. przeniesienia na podmiot zainteresowany 

przejęciem składowiska odpadów praw 
i obowiązków wynikających z: 
 decyzji zatwierdzającej instrukcję 

prowadzenia składowiska odpadów oraz 
odpowiednio z: 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

zgody na zamknięcie składowiska odpadów 
lub jego wydzielonej części lub decyzji o 
zamknięciu składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części 
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II. uzyskania przez podmiot zainteresowany 

przejęciem składowiska odpadów tytułu prawnego 
do dysponowania całą nieruchomością, na której 
jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze 
wszystkimi instalacjami i  urządzeniami 
związanymi z prowadzeniem tego składowiska 
odpadów. 

III. ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez 
podmiot zainteresowany przejęciem składowiska 
odpadów 

IV. wyrażenia zgody przez obie strony na 
przeniesienie  
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 Przeniesienie praw i obowiązków lub odmowa 
przeniesienia praw i  obowiązków następuje 
w drodze decyzji właściwego organu 
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 Podmiot, który uzyskał decyzję o 
przeniesieniu praw i obowiązków oraz tytuł 
prawny do dysponowania całą 
nieruchomością, na której jest 
zlokalizowane składowisko odpadów, wraz 
ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami 
związanymi z prowadzeniem tego 
składowiska, przejmuje wszystkie prawa i 
obowiązki wynikające z decyzji, o których 
mowa w art. 150 ust. 1 pkt 1. 
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Z dniem uzyskania przez nowego 
zarządzającego  podmiot tytułu prawnego, 
środki zgromadzone na funduszu 
rekultywacyjnym przechodzą, z mocy 
prawa, na podmiot, który uzyskał decyzję o 
przeniesieniu praw i obowiązków. 

W decyzji o przeniesieniu praw i 
obowiązków zatwierdza się wysokość i 
formę ustanowionego zabezpieczenia 
roszczeń.  
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) : 

 5.4. Składowiska odpadów, określone w art. 2 lit. 
g) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 
kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów 
przyjmujące ponad 10 ton odpadów dziennie lub 
o całkowitej pojemności przekraczającej 25000 
ton, z wyjątkiem składowisk odpadów 
obojętnych. 



 Obecna ustawa POŚ  - art. 188 ust. 1 

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

 

 Projekt ustawy 

 Pozwolenie zintegrowane jest wydawane na 
czas nieoznaczony 



 Każda instalacja, w ramach której wykonuje się czynności 
wymienione w załączniku I do dyrektywy, musi być 
eksploatowana zgodnie z następującymi podstawowymi 
zasadami: 

 podejmuje się środki zapobiegające zanieczyszczeniu, 
 stosuje się najlepsze dostępne techniki (BAT), 
 nie powstaje żadne znaczące zanieczyszczenie, 
 ogranicza się wytwarzanie odpadów, prowadzony jest ich 

recykling lub unieszkodliwia się je w sposób powodujący 
jak najmniejsze zanieczyszczenie, 

 energia jest wykorzystywana w sposób jak najbardziej 
efektywny, 

 zapobiega się wypadkom i ogranicza ich konsekwencje, 
 w przypadku zakończenia działalności przywraca się 

miejsce eksploatacji do stanu satysfakcjonującego. 
 



 Instalacje przemysłowe zobowiązane są 
stosować BAT, czyli najlepsze dostępne 
techniki, aby osiągnąć wysoki ogólny poziom 
ochrony środowiska, o takim stopniu 
rozwoju, który pozwala na ich wdrożenie w 
danym sektorze przemysłu, zgodnie z 
istniejącymi warunkami ekonomicznymi i 
technicznymi. Komisja Europejska 
zobowiązana jest przyjąć konkluzje 
dotyczące BAT, zawierające powiązane z nimi 
poziomy emisji. Konkluzje te służą jako 
płaszczyzna odniesienia przy określaniu 
warunków udzielania pozwoleń. 



 W pozwoleniu muszą zostać określone środki 
konieczne do zapewnienia zgodności z 
podstawowymi zasadami, do których musi się 
stosować operator instalacji, i z normami 
jakości środowiska 





 Organizacja odzysku opakowań jest 
obowiązana uwzględnić do dnia 31 grudnia 
2020 r. oraz w latach następnych w 
osiągniętym poziomie łącznego odzysku i 
recyklingu docelowo co najmniej 50 % 
odpadów opakowaniowych pochodzących z 
odpadów komunalnych. 

 



 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w 
drodze rozporządzenia, roczne poziomy odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych 
pochodzących z odpadów komunalnych, które 
organizacja odzysku opakowań jest obowiązana 
uwzględniać do końca 2020 r. w osiągniętych 
poziomach łącznego odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych, biorąc pod uwagę 
potrzebę stopniowego tworzenia krajowego 
systemu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zwiększenia jego efektywności  



 Przepisy ustawy o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych  w zakresie uzyskania 
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych, nie  będą miały 
zastosowania do przedsiębiorców 
wprowadzających produkty w opakowaniach, 
którzy w danym roku kalendarzowym 
wprowadzili do obrotu produkty 
w opakowaniach o łącznej masie opakowań 
nieprzekraczającej 1 Mg. 



 

Dziękuję 

za 

uwagę 
 


