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ŹRÓDŁA PRAWA 



ŹRÓDŁA PRAWA 

 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 
(Dz. U. UE. L. Nr 312, s. 3 – dalej przytaczana jako „dyrektywa 
odpadowa”); 

 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. - dalej przytaczana jako „ustawa nowelizująca;); 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 391 – dalej przytaczana jako „Ustawa”); 

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

 Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 
2008 Nr 25 poz. 150, zwana dalej „Prawo ochrony środowiska”) 
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VACATIO LEGIS 

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. weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r., z wyjątkiem przepisów 
regulujących kary pieniężne związane z: 

- przekazywaniem sprawozdań, 

- prowadzeniem działalności w zakresie odbierania odpadów 
„bezprzetargowo” i naruszeniem obowiązku osiągnięcia w danym roku 
kalendarzowym odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku, ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013r. 

- naruszeniem przez gminę obowiązku zorganizowania przetargu na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na 
odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów - wchodzi w życie z dniem 1 
lipca 2013r. 

 Folie 4 



SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości – notyfikowane  

Art. 9d ust. 1 – Podmiot odbierają odpady od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do spełnienia następujących wymagań: 

1) Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów oraz 
zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego, 

2) Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do 
odbierania odpadów, 

3) Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do 
odbierania odpadów, 

4) Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy 
magazynowo-transportowej 
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ROZPORZĄDZENIE A PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 Rozporządzenie określa minimalne wymagania (np. w zakresie posiadania 
dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych)  

 Dodatkowe wymagania gmina określa w SIWZ - art. 22 i nast. Pzp.  

 Art. 22 ust. 4 Pzp - Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu (w tym w zakresie dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym) powinien być związany z przedmiotem 
zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 

 Norma wypływająca z art. 22 ust. 4 Pzp ma charakter blankietowy i 
podlega konkretyzacji w każdym z postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, tak aby warunki udziału w postępowaniu były adekwatne do 
przedmiotu zamówienia, tzn. pozostawały z nim w związku na tyle 
ścisłym, by spełniający je wykonawca był w stanie wykonać przedmiot 
zamówienia z należytą starannością. 

 Uwaga – art. 26 ust. 2b Pzp – opieranie się na cudzym potencjale 
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PRZETARG NA ODBIERANIE ODPADÓW 

 Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych organizowany jest możliwy 
do zorganizowania przez gminę tylko wtedy, gdy posiada ona własną 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów (tj. instalację należącą do 
danej gminy lub jej jednostki organizacyjnej, względnie spółki gminnej).  
 

 W pozostałych przypadkach gmina zobowiązana jest rozpisać przetarg na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

 
 W przypadku przetargu na odbiór odpadów gmina wskazuje instalację, do 

której mają trafić odpady komunalne,  
 

 Gmina może wskazać nie tylko właściwy RIPOK, ale i instalacje do 
zagospodarowywania odpadów selektywnie zebranych. 
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REGIONALNA INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW  



DEFINICJA RIPOK 

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)- to 
zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do 
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 
120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub 
technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: 

 a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i 
wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości 
lub w części do odzysku, 

 b)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, 

 c)składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie 
krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (art. 
3 ust. 3 pkt 15c ustawy o odpadach).  
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RIPOK JAKO ZAKŁAD 

Zakład - jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do 

którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz 

znajdującymi się na nim urządzeniami (art. 3 pkt 48 Prawa 

ochrony środowiska) 

 

Tytuł prawny - prawo własności, użytkowanie wieczyste, 

trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek 

zobowiązaniowy (art. 3 pkt 41 Prawa ochrony środowiska) 
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RIPOK W ODRĘBNYCH ZAKŁADACH 

Zasadą jest, że nie mogą stworzyć regionalnej instalacji instalacje stanowiące 
odrębne zakłady.  

 

Stanowisko Ministerstwa Środowiska:  

 

Nie można również uznać za jedną instalację regionalną instalacji położonych w różnych 
zakładach: 

 z których każda pojedynczo nie spełnia wymagań dla instalacji regionalnej (np. ma 
moc przerobową mniejszą niż zapewniającą obsługę 120 tys. mieszkańców), ale 
łącznie mających taką moc przerobową; 

 nie może być także uznana za regionalną instalację do przetwarzania odpadów 
położona w różnych zakładach sortownia odpadów i np. kompostownia (jako 
instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych nadających się w 
części lub w całości do odzysku), jest ona bowiem łącznie (spójnik „i”) wymieniona w 
definicji regionalnej instalacji w lit a w art. 3 ust. 3 pkt 15c ustawy o odpadach. 
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ZAKŁAD – UJĘCIE FUNKCJONALNE 

 

Zakład - jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący 
instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami 
(art. 3 pkt 48 p.o.ś.) 

 

Zakład -  oznacza cały obszar znajdujący się pod kontrolą prowadzącego 
zakład, gdzie substancje niebezpieczne znajdują się w co najmniej jednej 
instalacji, w tym we wspólnych lub powiązanych infrastrukturach lub 
procesach; zakłady dzielą się na zakłady o zwiększonym ryzyku oraz zakłady o 
dużym ryzyku;* 

 

*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie 
kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, 
zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/86/WE (Dz.U.UE.L.2012.197.1) 
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JEDEN ZAKŁAD – RÓŻNA LOKALIZACJA INSTALACJI 

Zakład: teren, na którym znajduje się jedna lub kilka instalacji, wraz z 

całym otaczającym terenem oraz znajdującymi się na nim urządzeniami, 

do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, (projekt ustawy 

Prawo ochrony środowiska: ustawa przed rozpatrzeniem stanowiska 

Senatu, III.1856) 

 

Zakład: jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący 

instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami, 

(projekt ustawy Prawo ochrony środowiska: ustawa po rozpatrzeniu 

stanowiska Senatu, III.1856 – tekst obowiązujący - art. 3 pkt 48 

p.o.ś.) 
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JEDEN ZAKŁAD (RIPOK) – RÓŻNE INSTALACJE 

Definicja „instalacji” zawarta została w słowniczku wyrażeń ustawowych w 

art. 3 pkt 3 Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć 

mowa o instalacji instalacji rozumie się przez to: 

 

a) stacjonarne urządzenie techniczne, 

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych 

technologicznie, 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. 
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JEDEN ZAKŁAD – RÓŻNA LOKALIZACJA 

Zakład: teren, na którym znajduje się jedna lub kilka instalacji, wraz z 

całym otaczającym terenem oraz znajdującymi się na nim urządzeniami, 

do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, (projekt ustawy 

Prawo ochrony środowiska: ustawa przed rozpatrzeniem stanowiska 

Senatu, III.1856) 

 

Zakład: jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący 

instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami, 

(projekt ustawy Prawo ochrony środowiska: ustawa po rozpatrzeniu 

stanowiska Senatu, III.1856 – tekst obowiązujący - art. 3 pkt 48 

p.o.ś.) 
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MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 



USTAWODAWCA OKREŚLA WYMAGANIA DLA PROCESÓW – NIE POWINIEN 
WSKAZYWAĆ NA KONKRETNE PROCESY  

 art. 14 ust. 10. ustawy o odpadach - Minister właściwy do spraw środowiska określi, 
w drodze rozporządzenia, wymagania dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z 
tych procesów, kierując się koniecznością zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i 
życia ludzi oraz środowiska, a także potrzebą zapobiegania nieprawidłowościom przy 
przetwarzaniu odpadów. 

 

Celem rozporządzenia jest:   

 określenie wymagań dotyczących prowadzenia procesów mechaniczno-

biologicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz  

 określenie wymagań dla odpadów, które powstały z tych procesów, w tym 

dla stabilizatu, który może być poddany odzyskowi lub unieszkodliwianiu 

poprzez składowanie na składowisku odpadów oraz dla odpadów 

powstających z procesów biologicznego suszenia frakcji organicznej.  
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DYREKTYWA ODPADOWA 

Państwa członkowskie podejmują środki, w odpowiednich przypadkach i 
zgodnie z art. 4 i 13, zachęcające do: 

a) selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich 
kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy; 

b) przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom 
ochrony środowiska; 

c) stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów 
wyprodukowanych z bioodpadów. 

Komisja dokonuje oceny gospodarowania bioodpadami w celu przedłożenia 
wniosku, o ile będzie to wskazane. W ramach oceny bada się możliwość 
ustalenia wymogów minimalnych gospodarowania bioodpadami i kryteria 
jakościowe dla kompostu i sfermentowanej biomasy pochodzących z 
bioodpadów, tak aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska. 
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USTAWODAWCA OKREŚLA WYMAGANIA DLA PROCESÓW – NIE POWINIEN 
WSKAZYWAĆ NA KONKRETNE PROCESY  

Dyrektywa odpadowa przewiduje utratę statusu odpadu, określając, że niektóre określone rodzaje 

odpadów przestają być odpadami w rozumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy, gdy zostały poddane procesowi 

odzysku, w tym recyklingu, i spełniają ścisłe kryteria, opracowane zgodnie z następującymi 

warunkami: 

 dana 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 ogólnych niekorzystnych skutków 

dla środowiska lub zdrowia ludzkiego.  

 
 Dyrektywa nie zobowiązuje ustawodawcy, aby określił konkretne procesy 

przetwarzania odpadów, ale jedynie określił kryteria dla poszczególnych 
odpadów, przy zastosowaniu których nie będzie dochodzić do 
niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego.  
 

Folie 18 



„CZAROWANIE RZECZYWISTOŚCI” 

 „Przeanalizowano wymagania określone w rozporządzeniu i dostosowano 
je do obecnie funkcjonujących technologii”  - uwaga Min. Środowiska w 
ramach konsultacji społecznych rozporządzenia w sprawie MBP  

 

 Wyłączono odpady o kodzie 19 12 09 powstające po procesie 
mechanicznym – „Wydzielenie odpadów o kodzie 19 12 09 ze zmieszanych 
odpadów komunalnych jest zasadniczo niemożliwe, gdyż frakcja ta po 
przesianiu na sicie zawiera zbyt duże ilości odpadów ulegających 
biodegradacji, aby mogła być uznana za frakcję mineralną” - uwaga Min. 
Środowiska w ramach konsultacji społecznych rozporządzenia w sprawie 
MBP  

 

 Konkretne wielkości oczek na sicie 
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DOSTOSOWANIE SIĘ DO WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA 

 Instalację należy dostosować do wymagań rozporządzenia w terminie nie 
dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 

 

 Możliwość stosowania do odzysku jako odpady o kodzie 19 05 03 jedynie 
stabilizatu (o kodzie 19 05 99) po przesianiu na sicie o prześwicie oczek o 
wielkości do 20 mm, w przeciwny razie stabilizat jest unieszkodliwiany 
poprzez składowanie – z mocy prawa (bez znaczenia zapisy zezwoleń 
wydanych na podstawie ustawy o odpadach) 
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ZASADY UWZGLĘDNIANIA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW 

W UCHWALE W SPRAWIE WYKONANIA WOJEWÓDZKIEGO PLANU 

GOSPODARKI ODPADAMI  



ZASADY UWZGLĘDNIANIA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW  

Zasady uwzględniania instalacji do przetwarzania odpadów w uchwale w 
sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, określone 
zostały w przepisie art. 16 ustawy zmieniającej:  

 

Art. 16. 1. Sejmik województwa jest obowiązany uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami. 

2. W uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami uwzględnia się 

funkcjonujące na terenie województwa instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które w 

dniu wejścia w życie ustawy spełniają wymagania dotyczące regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zakończenia budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy 

wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, instalację tę uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się zmiany w tej uchwale. 
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ZAKOŃCZENIE BUDOWY INSTALACJI  

Czy uznanie danej instalacji za instalację regionalną w WPGO jest uzależnione 
od uzyskania decyzji administracyjnej z zakresu prawa budowlanego? 

 

Wymogu powyższego nie wprowadza:  

 

 definicja „instalacji” art. 3 pkt 3 Prawo ochrony środowiska  

 definicja RIPOK z art. 3 ust. 3 pkt 15c ustawy o odpadach.  
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MOMENT ZAKOŃCZENIA BUDOWY INSTALACJI 

Zakończenie budowy instalacji:  

 

 okoliczność faktyczna, tj. zakończenie robót budowlanych polegających na 
budowie nowego obiektu. Przy czym okoliczność ta może być ustalona 
każdym zgodnym z prawem dowodem, np. zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa 
budowlanego dziennikiem budowy, bądź przez zawiadomienie właściwego 
organu o zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego. 

 moment uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o 
zakończeniu budowy - ten moment jest wskazywany jako dopuszczalna 
forma zakończania budowy (art. 55 Prawa budowlanego) 
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SCWP SCHINDHELM 

Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o. 
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TURKEY 
 

ISTANBUL 

SCHINDHELM 

Dr. Dogan & Koyuncu Rechtsanwälte 

istanbul@schindhelm.com 
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