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MAPA KLUCZOWYCH 

ZMIAN 

Opłaty za  

usługi wodne 

Nowe stawki  

opłat za 

składowanie 

odpadów 

Nowe wymagania 

dot. transportu 

odpadów 

BDO 

Zmiany dot. 

sprawozdań 

Zmiany ucpg  

dot. rejestru 

działalności  

Prace nad 

nowelą UCPG 



TERMINY KLUCZOWYCH ZMIAN 

Wejście w życie rozporządzenie 

MŚ z dnia 7.10.2016 r. w 

sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu 

odpadów (Dz.U.2016.1742) 

24 stycznia 2018 

1 stycznia 2019 1 stycznia 2020 

Wejście w życie stawki 

170 zł za składowanie 

odpadów zmieszanych  

Wejście w życie stawki  

270 zł za składowanie 

odpadów zmieszanych 

Wejście w życie 

rozporządzenia RM z dnia 

22.12.2017 r. w sprawie 

jednostkowych stawek opłat  

za korzystanie ze 

środowiska (Dz.U.2017.2490) 

1 stycznia 2018 

A 

Zmiany dotyczące 

prowadzenia rejestru 

działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów 

30 kwietnia 2018 

Wejście zmian wynikających z noweli 

ustawy o odpadach z 27.11.2017, 

nowego Prawa Wodnego oraz ustawy 

z dnia 12.10.2017 r. o zmianie ustawy  

o gospodarce opakowaniami  

i odpadami opakowaniowymi 

1 i 6 stycznia 2018 

Wejście w życie przepisów 

noweli ustawy o odpadach dot. 

m.in. BDO oraz kart 

przekazania odpadów 

komunalnych 

1 stycznia 2020 r. 

Utworzenie rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach 

i gospodarujących odpadami, o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 uo. 

24 stycznia 2018 



GOZ 
ZAPADŁA 

CZY KLAMKA  





Zgodnie z art. 294 TFUE 

o losie przyjętych w kwietniu 

zmian do dyrektyw odpadowych  

zadecyduje Rada UE.  

 

Rada UE może przyjąć akt 

ustawodawczy w aktualnym 

brzmieniu lub może zmienić 

stanowisko Parlamentu 

Europejskiego i odesłać wniosek  

do drugiego czytania.  



DALSZE „DOKRĘCANIE ŚRUBY” 

W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ 



1) osiągnięcie recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65% do 2035  

 

2) osiągnięcie recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie 70 % do 2030 

 

3) redukcja składowania odpadów komunalnych do co najmniej 10% do 2030 r.  

 

4) zakaz składowania segregowanych odpadów. 

NOWE CELE OKREŚLONE W PAKIECIE DOTYCZĄCYM GOZ  
(STAN NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2018 R.) 

PLANOWANE POZIOMY RECYKLINGU 
PERSPEKTYWA 2030-2035  



CELE  
DLA POSZCZEGÓLNYCH 

FRAKCJI 

Wszystkie 

opakowania 

2025 2035 

65% 70% 

Plastik 50% 55% 

Drewno 25% 30% 

Metale 

żelazne  
70% 80% 

Aluminium 50% 60% 

Szkło 70% 75% 

Papier  

i karton 
75% 85% 



SELEKTYWNA ZBIÓRKA  

TEKSTYLIÓW  

Z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 i 3 

państwa członkowskie ustanowią 

selektywną zbiórkę przynajmniej 

papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych i szkła, a od dnia 

1 stycznia 2025 r. tekstyliów. 



RCR WOBEC ATKUALNEJ SIATKI INSTALACJI 

RIPOK  

(MBP) 

Regionalne Centra 

Recyklingu? 



Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 , s. 84  

„W związku z następującymi celami (…) określonymi 

w opublikowanym przez KE w projekcie pakietu 

dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, 

instalacje MBP i inne instalacje dla strumienia 

zmieszanych odpadów komunalnych będą 

zmieniały swoje przeznaczenie jako do-

czyszczające odpady selektywnie zbierane,  

a część biologiczna będzie przeznaczona dla 

odpadów zielonych i innych ulegających 

biodegradacji.  

KPGO A REGIONALNE CENTRA RECYKLINGU  



BARIERY PRAWNE DLA ROZWOJU RCR W POLSCE  

Restrykcyjna treść art. 38a ustawy o odpadach 

pominięcie danej instalacji w WPGO praktycznie uniemożliwia jej 

uwzględnienie w uchwale wykonawczej, a w konsekwencji funkcjonowanie  

Nieprecyzyjne przepisy dotyczące utraty statusu odpadu 

„Regionalne Centra Recyklingu” nie są znane polskiemu ustawodawcy 



SKŁADOWANIE ODPADÓW 

W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 

1 



POZIOMY RECYKLINGU DLA GMIN 

CESJA OBOWIĄZKU NA INNY PODMIOT ZAGOSPODAROWUJĄCY ODPADY KOMUNALNE.  

Zamek Krzyżacki- Ryn 
8-10 listopada 2017 r. 

dr JĘDRZEJ BUJNY  |  RADCA PRAWNY | PARTNER SMM Legal 

+48 502 305 117 jedrzej.bujny@smmlegal.pl 

ŚCIEŻKA PRAWNA: REALIZACJA, ZASKARŻENIE. ODWOŁANIE SIĘ OD KAR 

[WARTOŚĆ] 

 140,00 zł  

 170,00 zł  

 270,00 zł  

 -   zł  

 50,00 zł  

 100,00 zł  

 150,00 zł  

 200,00 zł  

 250,00 zł  

 300,00 zł  

2017 2018 2019 2020 i kolejne 

Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie stabilizatu na składowisku (odpad o kodzie 19 05 99)  
w latach 2017 i kolejnych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat  

za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 2490). 



Uzasadnienie do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  

„(…) obowiązujące dotychczas stawki za 

składowanie odpadów komunalnych oraz 

odpadów pozostałych z ich przetwarzania nie 

stanowiły dostatecznej bariery ogra-

niczającej składowanie tych odpadów”.  

RATIO LEGIS 



* Podstawa prawna: Objaśnienia (pkt 8) do załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

22 grudnia 2017 r.      

Możliwość obniżenia opłaty za składowanie  

odpadów o kodzie 19 05 99 

Dla odpadów wytworzonych w procesach mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, będących 

stabilizatem mającym wartość AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy, 

straty prażenia mniejsze niż 35% oraz zawartość węgla organicznego 

mniejszą niż 20% suchej masy wysokość jednostkowej stawki opłaty za 

ich umieszczenie na składowisku ustala się zgodnie z § 3 ust. 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 

2490), pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w § 3 ust. 

3 tego rozporządzenia*. 



Czy… 
jest się o co bić 



Stawka preferencyjna  

Wysokość jednostkowej stawki opłaty za 

składowanie odpadów o kodzie 19 05 99, 

które spełniają rygorystyczne wymagania 

wynosi, 0,25 jednostkowej stawki 

opłaty za umieszczenie tego rodzaju 

odpadów na składowisku. 

Zob. § 3 ust. 2 Rozporządzenia ws. stawek opłat 



POZIOMY RECYKLINGU DLA GMIN 

CESJA OBOWIĄZKU NA INNY PODMIOT ZAGOSPODAROWUJĄCY ODPADY KOMUNALNE.  

Zamek Krzyżacki- Ryn 
8-10 listopada 2017 r. 

dr JĘDRZEJ BUJNY  |  RADCA PRAWNY | PARTNER SMM Legal 

+48 502 305 117 jedrzej.bujny@smmlegal.pl 

ŚCIEŻKA PRAWNA: REALIZACJA, ZASKARŻENIE. ODWOŁANIE SIĘ OD KAR 

[WARTOŚĆ] 

 140,00 zł  

 170,00 zł  

 270,00 zł  

 35,00 zł   42,50 zł  

 67,50 zł  

 -   zł  

 50,00 zł  

 100,00 zł  

 150,00 zł  

 200,00 zł  

 250,00 zł  

 300,00 zł  

2017 2018 2019 2020 i kolejne 

Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie stabilizatu na składowisku (odpad o kodzie 19 05 99)  
w latach 2017 i kolejnych – porównanie stawki podstawowej i stawki uprzywilejowanej 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat  

za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 2490). 

stawka 

podstawowa  

stawka 

preferencyjna  



OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 

UWARUNKOWANIA PRAWNE 



PODSTAWA PRAWNA  

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

- Prawo ochrony środowiska  
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.; dalej 

także „POŚ”) 



Opłata za korzystanie ze środowiska 

jest jednym ze środków finansowo-

prawnych ochrony środowiska.  

Stanowi ona podstawowy instrument służący 

urzeczywistnianiu zasad prawa ochrony środowiska, w 

tym fundamentalnej zasady „zanieczyszczający płaci”.  

Celem tego rodzaju opłat jest z jednej strony 

wywieranie presji ekonomicznej na podmioty 

korzystające ze środowiska (tj. stymulowanie postaw 

prośrodowiskowych), a z drugiej pozyskiwanie środków 

na finansowanie ochrony środowiska.  



Podmiot korzystający ze środowiska wnosi 

opłatę za dany rok kalendarzowy do  

dnia 31 marca następnego roku. 

Podmiot korzystający ze środowiska ustala 

we własnym zakresie wysokość należnej 

opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego 

urzędu marszałkowskiego. 

    Art. 284 ust. 1 i 285  POŚ 

ZASADA „SAMOBLICZANIA” 



W celu uiszczenia opłaty podmiot korzystający ze środowiska przedkłada 

marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane  

wykorzystywane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat 

(zob. art. 286 ust. 1 POŚ.).  

WYKAZ  
ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA 

  

Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 

środowiska oraz o wysokości należnych opłat, a także sposób 

przedstawiania tych informacji i danych określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r.  

Wykaz składa się do dnia 31 marca. 



Zasada samobliczania, przy daleko 

idących podwyżkach stawek opłat, może 

skłaniać pomioty korzystające ze 

środowiska do 

nadużyć w stosowaniu stawki 

preferencyjnej. 



BADANIE PRÓBEK SKŁADOWANYCH ODPADÓW 

W PRAKTYCE 



Kto… 
ma prowadzić badania odpadów 



Przepisy rozporządzenia nie wskazują 

podmiotu, który ma prowadzić badania 

składowanych odpadów 

Ewentualne konsekwencje niespełniania przez 

składowane odpady parametrów określonych  

w rozporządzeniu ponosić będzie jednak podmiot 

prowadzący składowisko. 



Badania odpadów podlegających 

składowaniu prowadzi 

Nie ma konieczności powtórzenia przez prowadzącego 

składowisko odpadów badań przeprowadzonych przez 

podmiot prowadzący instalację MBP w akredytowanym 

laboratorium.  

podmiot prowadzący 

instalację MBP 

dostarczający odpady na 

składowisko 

podmiot prowadzący 

składowisko odpadów 



Jak... 
prowadzić badania 



SPOSÓB PROWADZENIA BADAŃ 

Spełnienie przez stabilizat parametrów, o których mowa 

w ust. 2, potwierdza się badaniami laboratoryjnymi 

wykonanymi raz w miesiącu, a po spełnieniu przez 

stabilizat wymaganych parametrów w 12 kolejnych 

próbach - raz na kwartał, przez laboratorium, o którym 

mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przy 

czym próbki do badań pobiera przedstawiciel tego 

laboratorium. 

§ 3 ust. 3 Rozporządzenia ws. stawek opłat 



Konieczność łącznego spełnienia 

wszystkich trzech kryteriów,  

o których mowa w ust. 2 

rozporządzenia  

Brak spełnienia już tylko jednego z 

kryteriów uniemożliwia  

zastosowanie preferencyjnej stawki 

opłaty 



Czy badania odpadów przekazanych do 

składowania przeprowadzone przez 

podmiot prowadzący instalację MBP  

są wiążące?  

Nie. W przypadku wykazania, że 

składowane odpady nie spełniają 

kryteriów do stosowania preferencyjnej 

stawki opłaty, ewentualne konsekwencje 

finansowe  poniesie podmiot 

prowadzący składowisko odpadów. 



Czy... 
możliwe jest ustalanie stawki odrębnie dla 

każdego ładunku przyjmowanych odpadów 

  



SKŁADOWANIE NA JEDNYM SKŁADOWISKU ODPADÓW 

DOWOŻONYCH PRZEZ  

Czy w odniesieniu do odpadów pochodzących z 

instalacji A można stosować stawkę preferencyjną? 

Odpady przywożone  

z instalacji A, zgodnie  

z przedstawionymi wynikami 

badań spełniają kryteria 

stosowania stawki 

preferencyjnej 

Odpady przywożone  

z instalacji B, zgodnie  

z przedstawionymi wynikami 

badań nie spełniają kryteriów 

stosowania stawki 

preferencyjnej 



Możliwość składowania odpadów o kodzie 19 05 99 w 

sposób nieselektywny dopuszcza rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów 

odpadów. 

Założenie wyjściowe: 

odpady z instalacji A 

spełniają kryteria dla 

stawki preferencyjnej  

odpady z instalacji  

B nie spełniają kryteriów 

dla stawki preferencyjnej  

Podczas składowania dochodzi do zmieszania odpadów  

z instalacji A i z instalacji B. 



Stosowanie stawki preferencyjnej musi 

dotyczyć ogółu odpadów umieszczonych na 

składowisku w danym roku kalendarzowym 

W przypadku zmieszania 

odpadów nie ma zatem 

możliwości stosowania 

różnych stawek w odniesieniu 

do poszczególnych ładunków 

przyjmowanych odpadów. 



WĄTPLIWOŚCI PRAWNE 

Czy selektywne składowanie 

odpadów o kodzie 19 05 99  

w zależności od tego czy 

spełniają kryteria, umożliwi 

stosowanie preferencyjnej 

stawki wobec części z nich?   



Czy... 
możliwe jest ustalenie różnej stawki za  

składowanie odpadów o kodzie 19 05 99 odrębnie  

dla każdego miesiąca, w zależności od jego jakości  



Wniosek: za dany 

miesiąc stosowana jest 

stawka preferencyjna 

Badania stabilizatu w 

danym miesiącu 

wykazały spełnianie 

wszystkich kryteriów 

Badania stabilizatu w 

danym miesiącu 

wykazały przekroczenie 

jednego lub więcej 

badanych parametrów 

Wniosek: za dany 

miesiąc stosowana jest 

stawka podstawowa 

Czy powyższa interpretacja jest dopuszczalna? 



Podmiot korzystający ze środowiska wnosi 

opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 

marca następnego roku. 

Art. 285 ust. 2 POŚ 

Opłata za korzystanie ze środowiska ma 

więc charakter roczny, a nie okresowy. 



Z rozporządzenia ws. opłat wynika 

konieczność stosowania podstawowej 

stawki opłaty za składowanie odpadu o 

kodzie 19 05 99 dla całego okresu za który 

wnoszona jest opłata, nawet jeżeli 

przekroczenie wymagań wystąpiło tylko 

w jednym z badanych okresów w danym 

roku kalendarzowym. 



SKUTKI PRAWNE 
NIEWŁAŚCIWEGO USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY  



Art. 57 § 7 KPA 
Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za korzystanie ze środowiska 

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, 

będąc do tego obowiązanym przedłożył 

wykaz zwierający informacje i dane o 

zakresie korzystania ze środowiska oraz o 

wysokości należnych opłat, ale zamieścił w 

nim informacje lub dane nasuwające 

zastrzeżenia 

- marszałek województwa wymierza, w 

drodze decyzji, na podstawie własnych 

ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska, opłatę w 

wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 

opłatą należną a wynikającą z wykazu.  

    Art. 288 POŚ 



1. pomiarów dokonywanych przez 

organy administracji lub przez 

podmiot korzystający ze środowiska 

obowiązany do poniesienia opłat 

 

2. innych danych technicznych i techno-

logicznych. 

Marszałek województwa dokonuje 

ustaleń własnych na podstawie: 



Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz 

administracyjnych kar pieniężnych stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że 

uprawnienia organów podatkowych przysługują 

marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska. 

Art. 281 ust. 1 POŚ 



Co do zasady, w przypadku nieuiszczenia we właściwej 

wysokości opłat za środowisko nalicza się odsetki za 

zwłokę. 

Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu 

upływu terminu płatności opłaty za korzystanie ze 

środowiska. 



2 ZMIANY DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 



Od 30 kwietnia 2018 r. działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości jest  

działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców  

(Dz. U. poz. 646). 

Art. 9 ust. 1 ucpg 

Należy zauważyć, że przepisy wprowadzające 

ustawę Prawo przedsiębiorców w ramach pakietu 

zmian określanych mianem „Konstytucji dla 

Biznesu” wpływają także na zasady prowadzenia 

działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości.  



Od 30 kwietnia 2018 r. wójt, burmistrz, prezydent 

miasta będzie wydawał decyzję o zakazie 

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 

objętej wpisem, w przypadkach określonych 

bezpośrednio w ucpg.  

1. Zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY NA GRUNCIE UCPG 
W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW  
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Podstawa prawna: art. 9j ucpg 



Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4, niezgodne ze stanem 
faktycznym; 

DECYZJA O ZAKAZIE WYKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ DZIAŁALNOŚCI 
Art. 9j ust.  1 ucpg 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania 
działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie; 

3)  stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 
działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 

oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 



Przed wydaniem decyzji na podstawie 

ust. 1 pkt 2 wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta, w drodze 

postanowienia, wyznacza termin 

usunięcia stwierdzonych naruszeń, 

zawieszając na ten czas postępowanie. 

Termin ten nie może być dłuższy niż 

rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy 

postanowienia. 

1c. W przypadku wydania decyzji, o 

której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta z urzędu 

wykreśla przedsiębiorcę z rejestru. 



Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy: 

 wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 
gospodarczej objętej wpisem; 

DECYZJA O ZAKAZIE WYKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ DZIAŁALNOŚCI 
Art. 9j ust.  2 ucpg 

 stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 
gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem; 

 stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne 
lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2; 



Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy: 

 wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 
gospodarczej objętej wpisem; 

DECYZJA O ZAKAZIE WYKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ DZIAŁALNOŚCI 
Art. 9j ust.  2 ucpg 

 stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 
gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem; 

 stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne 
lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2; 



Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może 

uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym 

zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej 

niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia  

z rejestru z powodów, o których mowa w art. 9j  

ust. 1 lub ust. 2 pkt 4. 

2. Ponowny wpis do rejestru 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY NA GRUNCIE UCPG 
W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW  
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Podstawa prawna: art. 9j ucpg 



3 letni „zakaz” prowadzenia 

działalności będzie 

obejmował także tych 

przedsiębiorców, którzy 

zostali wykreśleni w 

przypadku dwukrotnego 

stwierdzenia, że zmieszane 

odpady komunalne lub 

odpady zielone zostały 

przekazane do instalacji 

innych niż RIPOK.  

Zob. art. 9ja z zastrzeżeniem art. 9e ust. 

1a-1c oraz art. 9l ust. 2 ucpg. 



Wykreślenie z rejestru nie będzie następowało w przypadku gdy 

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na podstawie umowy  

z właścicielem nieruchomości w kolejnym roku kalendarzowym nie 

osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b 

ust. 2 i art. 3c ust. 2. 

3. Zniesienie drastycznego skutku nieosiągnięcia poziomów recyklingu 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY NA GRUNCIE UCPG 
W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW  
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Podstawa prawna: art. 9j ust. 2 ucpg 



Również w przypadku gminnych 

jednostek organizacyjnych 

odbierających odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości WIOŚ nie 

będzie mógł wydać zakazu 

wykonywania przez tę jednostkę 

działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych jeżeli ta 

jednostka nie osiągnęła w kolejnym 

roku kalendarzowym wymaganych 

poziomów recyklingu.  

Podstawa prawna: art. 9k ucpg 



W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru 

przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę 

wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych. 

4. Obowiązek poinformowania o zmianach w rejestrze  

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY NA GRUNCIE UCPG 
W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW  
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Podstawa prawna: art. 9ba ucpg 



Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie dokona wpisu do rejestru w 

terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, a od dnia wpływu wniosku 

upłynęło 14 dni, przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność.  

5. Skutki prawne bierności organu rejestrowego  

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY NA GRUNCIE UCPG 
W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW  
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Podstawa prawna: art. 9ba ucpg 

Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o 

wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji 

termin, o którym mowa w powyżej, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia 

wniosku o wpis.  



3 ZMIANY REGULACJI  DOTYCZĄCYCH TRANSPORTU ODPADÓW 





§ 3. Odpady niebezpieczne mogą być transportowane 

jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne,  

w sposób uniemożliwiający ich kontakt. 

GŁÓWNE ZASADY TRANSPORTU 

ODPADÓW 

§ 4. Transport odpadów odbywa się w sposób 

uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów 

odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych 

rodzajów odpadów w całości jest kierowany do 

przetwarzania w tym samym procesie. 

 

§  5. 1. Transport odpadów odbywa się w sposób 

uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza 

środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, 

pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum 

uciążliwość zapachową. 



§ 5.  2. Transport odpadów odbywa się w sposób 

ograniczający do minimum oddziaływanie czynników 

atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one 

spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych 

odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. 

GŁÓWNE ZASADY TRANSPORTU 

ODPADÓW 

§  6. 1. Transportowane odpady, w szczególności  

w pojemnikach lub workach, układa się lub umocowuje  

w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich 

przemieszczaniu i przewracaniu. 

§  7. W przypadku zmiany rodzaju transportowanych 

odpadów, przed transportem odpadów należy upewnić 

się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po 

poprzednim transporcie odpadów, chyba że pozostałości 

po poprzednim transporcie odpadów nie wpłyną na 

właściwości transportowanych odpadów w sposób 

powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia 

ludzi. 



§ 8. 1. Odpady transportuje się wraz  

z dokumentem potwierdzającym rodzaj 

transportowanych odpadów oraz dane 

zlecającego transport odpadów,  

WYMAGANA DOKUMENTACJA 

a w przypadku odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości - 

wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj 

transportowanych odpadów oraz nazwę 

gminy, z terenu której są odbierane odpady. 



WYMAGANA DOKUMENTACJA 
 

1) karta przekazania 

odpadów, o której 

mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 1 lit. a ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach; 

2) faktura 

sprzedaży 

odpadów; 

3) podstawowa 

charakterystyka 

odpadów, o której 

mowa w art. 67 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o 

odpadach; 

4) dokument dotyczący 

transgranicznego 

przemieszczania odpadów, 

o którym mowa w załączniku 

IB lub załączniku VII do 

rozporządzenia (WE) nr 

1013/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 

14 czerwca 2006 r. w sprawie 

przemieszczania odpadów 

(Dz. Urz. UE L 190 z 

12.07.2006, str. 1, z późn. 

zm.); 

5) inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport 

odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada dokumentów,  

o których mowa w pkt 1-4. 

Dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów jest: 



OZNAKOWANIE 

ŚRODKÓW 

TRANSPORTU  

§  8. 1. Środki transportu 

odpadów stanowiące pojazd 

albo zespół pojazdów w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 

r. poz. 1137, z późn. zm. 

oznacza się tablicą (…) 

Podstawa prawna: art. 9ba. ust. 2 UCPG 



OZNAKOWANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  

WZÓR OZNAKOWANIA ŚRODKÓW 
TRANSPORTU ODPADÓW 

WZÓR OZNAKOWANIA ŚRODKÓW 
TRANSPORTU PRZEZNACZONYCH DO 
TRANSGRANICZNEGO TRANSPORTU 

ODPADÓW 



4 ZMIANA USTAWY O ODPADACH  



Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2422) 

Uregulowanie przewozu 

odpadów 

niebezpiecznych, 

uchylenie załącznika nr 3 do 

ustawy o odpadach, a także 

inne zmiany związane z 

wejściem w życie  

rozporządzenia (UE) nr 

1357/2014 i rozporządzenia 

2017/997, a także 

dyrektywy Komisji (UE) 

2015/1127 z dnia 10 lipca 

2015 r. 

Dostosowanie przepisów  

w zakresie obowiązków 

sprawozdawczych 

przedsiębiorców w związku 

z utworzeniem oraz 

uruchomieniem Bazy 

danych o produktach i 

opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami,  

tzw. "BDO" 

GŁÓWNE OBSZARY REGULACJI 

Wejście w życie  

6 stycznia 2018 r. 

Wejście w życie  

1 stycznia 2020 r. 



WYBRANE ZMIANY NA GRUNCIE USTAWY O ODPADACH 

 uchylenie załącznika nr 3 do ustawy o odpadach 

określającego właściwości powodujące, że odpady są 

odpadami niebezpiecznymi; 

 zmiana załącznika nr 1 do ustawy o odpadach określającego 

niewyczerpujący wykaz procesów odzysku 

Zmiana o charakterze technicznym wynikająca z 

konieczności bezpośredniego stosowania przepisów 

obowiązującego wprost rozporządzenia nr 1357/2014 oraz 

rozporządzenia 2017/997.  



Jaki… 
jest cel BDO 



Ocena skutków regulacji do projektu ustawy (Druk sejmowy VIII kadencji nr 2014).  

(…) oczekuje się, że BDO będzie nie tylko 

pełniła rolę rejestru, ale także będzie 

dodatkowym narzędziem dla organów 

Inspekcji Ochrony Środowiska organów 

ochrony środowiska, jak i organów ścigania, 

Inspekcji Transportu Drogowego i innych 

służb w walce z szarą strefą w gospodarce 

odpadami.  

BDO – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTODAWCÓW 



Kiedy… 
zacznie funkcjonować BDO 



Ustawa o odpadach zakłada kilkuetapowe wprowadzanie 

funkcjonalności  BDO 

Etap I – wpisy podmiotów do rejestru w ramach BDO – od 24 

stycznia 2018 r. 

Etap II – sprawozdawczość „odpadowa” za pośrednictwem BDO – 

pierwszy raz za rok 2019, 

Etap III – ewidencja „odpadowa” za pośrednictwem BDO – od 

2020 r. 

Etap I – wpisy podmiotów do rejestru w ramach BDO – od 24 

stycznia 2018 r. 





Co… 
oznacza rozpoczęcie 

funkcjonowania rejestru 





Zgonie z art. 49 ust. 6 ustawy o 

odpadach, ww. „Rejestr” stanowi 

integralną część „Bazy danych o 

produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami”(BDO). 



 Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru 

Podmioty określone  

w art. 50 ust. 1 uo 

NA WNIOSEK 

Przykład:  

 

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1478 oraz z 2017 r. poz. 

2056): 

a) wprowadzających na terytorium 

kraju produkty, 

b) prowadzących odzysk lub recykling 

odpadów powstałych z produktów, 

c) organizacji odzysku, 

d) dokonujących eksportu oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy 

odpadów powstałych z produktów w 

celu poddania ich odzyskowi lub 

recyklingowi; 

Podmioty określone  

w art. 51 ust. 1 uo, obejmujące 

1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie 

zintegrowane, 

2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie 

na wytwarzanie odpadów, 

3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie 

na zbieranie odpadów lub zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów, 

4) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą 

program gospodarowania odpadami wydobywczymi 

lub zezwolenie na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

5) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne 

składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, 

6) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 

2056) 

- jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na 

podstawie art. 50 ust. 2. 

Z URZĘDU 



2. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do 

rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane do 

złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia 

utworzenia rejestru. 

3. Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów 

dotychczasowych są wpisywane do rejestru, o którym mowa w art. 49 

ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 

miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. 

Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer 

rejestrowy. 

4. Inne niż wymienione w ust. 3 podmioty, podlegające z urzędu 

wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, zgodnie z art. 51 

ust. 1, spełniające wymagania do uzyskania tego wpisu w dniu 

utworzenia rejestru, są wpisywane do tego rejestru w terminie 6 

miesięcy od dnia jego utworzenia. 

Art. 234 ustawy o odpadach 



Dokumenty ewidencji odpadów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 uo  

• karty przekazania odpadów 

• karty ewidencji odpadów, 

• karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 

• karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, 

• karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

• karty przekazania odpadów komunalnych 

sporządza się, wprowadzając informacje do Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz  

o gospodarce odpadami. Art. 67 ust. 6 uo 

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 R. 



WYBRANE ZMIANY NA GRUNCIE USTAWY O ODPADACH 
DOTYCZĄCE BDO I SPRAWOZDAWCZOŚCI (OD 1 STYCZNIA 2020) 

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem 

następujących dokumentów: 

3) w przypadku: 

a) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, 

b) posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów komunalnych, 

c) transportującego odpady komunalne 

- karty przekazania odpadów komunalnych. 

 Wprowadzenie nowego rodzaju karty przekazania odpadów: 

katy przekazania odpadów komunalnych  



Art. 67 ust. 4a.  Karta przekazania odpadów komunalnych 

zawiera dodatkowo następujące informacje: 

1) nazwę gminy, z terenu której odpady komunalne są 

odbierane od właścicieli nieruchomości; 

2) obszar gminy, z terenu której odpady komunalne 

są odbierane od właścicieli nieruchomości; 

3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

4) datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów 

komunalnych do następnego posiadacza odpadów; 

5) datę i godzinę przejęcia odpadów komunalnych 

przez następnego posiadacza odpadów albo datę i 

godzinę ich przekazania do stacji przeładunkowej, 

miejsca zbierania lub miejsca przetwarzania 

odpadów komunalnych, prowadzonych przez 

podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. 



5 NOWE OPŁATY ZA USŁUGI WODNE  



OPŁATA OD DESZCZÓWKI 
RÓŻNE OBLICZA OD 1 STYCZNIA 2018 R.  

1. OPŁATA ZA 

ODPROWADZANIE DO WÓD 

– WÓD OPADOWYCH LUB 

ROZTOPOWYCH  

3. OPŁATA ZA USŁUGĘ 

ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Odpowiednik opłaty za 

korzystanie ze środowiska  
Zmiana definicji ścieków 

Opłata za usługę wodną  

Brak przepisów 

przejściowych 

Wciąż nierozwiązany 

problem dachów itp. 

2. OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE 

NATURALNEJ RETENCJI 

Nowy rodzaj opłaty  

Identyczna treść aktów 

wykonawczych (sic!) 

WYSOKOŚĆ OPŁAT UZELŻNIONA OD STOPNIA 

RETENCJONOWANIA WODY  



Przesłanki uiszczania opłaty za zmniejszenie 

naturalnej retencji terenowej z art. 269 ust. 1 pkt 1 

prawa wodnego 

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

na skutek wykonywania na nieruchomości  

o powierzchni powyżej 3500 m2  

robót lub obiektów budowlanych trwale 

związanych z gruntem mających wpływ  

na zmniejszenie tej retencji 

wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni 

nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej  

na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji 

otwartej lub zamkniętej; 

PRZEZ 



ORGANY WŁAŚCIWE  

WP 
Co do zasady wysokość opłat za usługi wodne 

będą ustalały Wody Polskie w formie 

informacji. 

Wyjątkiem od tej zasady będzie opłata  

za zmniejszenie naturalnej retencji. Jej 

wysokość będą ustalały poszczególne gminy. 



6 ZARYS PLANOWANYCH ZMIAN UCPG 



ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI UCPG 

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach  

(UD332) 



WŁAŚCIC

IEL 

NIERUCH

OMOŚCI 

1. wzmocnienie kontroli gmin nad systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 

nadzór nad firmami dobierającymi odpady komunalne, 

przez: 

a) wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania 

i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na 

zagospodarowanie odpadów komunalnych jako 

sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom 

podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze 

przetargu, 

b) uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się 

pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady 

komunalne np. przez określenie płatności przez gminy 

za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy 

odpadów przekazanych do przetwarzania; 

Rekomendowane są następujące 

rozwiązania: 



WŁAŚCIC

IEL 

NIERUCH

OMOŚCI 

2. zwiększenie zachęty do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w szczególności przez 

urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie 

odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w 

przypadku kiedy obowiązek selektywnego zbierania 

odpadów nie jest realizowany; 

3. zmiany w zakresie zasad ustalania ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Na obecnym etapie 

prac rozważane są różne rozwiązania; 



WŁAŚCIC

IEL 

NIERUCH

OMOŚCI 

4. zmiana w zakresie umożliwienia gminie 

powierzania zadań związanych z opłatami za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi organom 

wskazanym w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym; 

5. wprowadzenie możliwości zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości posiadających kompo-

stownik przydomowy; 

6. dodanie przepisu regulującego kwestie zwrotu lub 

naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w szczególnych przypadkach np. 

umożliwiający stwierdzenie nadpłaty w przypadku 

śmierci właściciela nieruchomości; 



WŁAŚCIC

IEL 

NIERUCH

OMOŚCI 

7. wprowadzenie mechanizmów, dzięki którym środki 

pozyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego 

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi będą faktycznie wykorzystywane na 

pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

8. doprecyzowanie w przepisach ustawy czasu na 

składanie korekt do sprawozdań i określenie terminu 

złożenia końcowego sprawozdania przez podmiot 

odbierający odpady komunalne do gminy, przez gminę 

do urzędu marszałkowskiego i przez urząd 

marszałkowski do Ministra Środowiska. 

Zaproponowany zostanie termin roku od 

przygotowania, po którym nie będą uwzględniane 

przesyłane korekty sprawozdań; 



WŁAŚCIC

IEL 

NIERUCH

OMOŚCI 

9. dodanie przepisu w zakresie 3-letniego okresu 

zakazu wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych w odniesieniu do 

przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru działalności 

regulowanej; 

10. wprowadzenie obowiązku aktualizacji danych w 

deklaracji tylko raz w miesiącu; 

11. wzmocnienie kontroli jednostek samorządu 

terytorialnego nad systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w tym nadzoru nad 

podmiotami odbierającymi odpady. 



Specjalizacje: 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Szef działu prawa administracyjnego 

w SMM Legal 

• gospodarka odpadami 

• gospodarka wodno-ściekowa 

• gospodarka prawo ochrony środowiska 

• kompleksowa obsługa spółek  
komunalnych 

DR JĘDRZEJ BUJNY | RADCA PRAWNY 

Ekspert prawny i doradca regionalnych  
i ogólnopolskich organizacji 
samorządowych i branżowych. 

+48 502 305 117 jedrzej.bujny@smmlegal.pl 
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