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Postępowanie 

z odpadami

według przepisów ustawy 

o odpadach z 14.XII.2012 r.

(Dz.U.2021 poz.779 ze zm.)

prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział  Prawa i Administracji





z 27 kwietnia 2001r.

z 27 kwietnia
 2001 r.

PRZEPISY 

SZCZEGÓŁOWE

PRZEPISY 

UZUPEŁNIAJĄCE

USTAWA 
O ODPADACH 

z 14.12.2012



Zmiany ustawy o odpadach w 2018 r.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach –

Dz.U.2019.701 ze zm.

• (F) USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2017.2422

• (A) USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw 

- Dz.U.2018.1479; od 18.08.2018

• (B) USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy -

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach -

Dz.U.2018.1564; od 29.08.2018

• (C) USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2018.1592 

od 05.09.2018
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Zmiany ustawy o odpadach w 2019 r.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach –

Dz.U.2019.701 ze zm.

• (D) USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. p.1403

• (E) USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz niektórych 

innych ustaw – Dz.U. p.1571 (od 6 września 2019)

• (F) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 

innych ustaw - Dz. U. p.784 (od 13 maja 2021)
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Zmiany ustawy o odpadach

Projekt z dnia 21 kwietnia 2021 r. –

ustawa z dnia … o zmianie ustawy o odpadach 

oraz niektórych innych ustaw; 
(pierwsza wersja X.2020)

Druk nr RCL UC43

(uzupełnienie transpozycji dyrektywy 2018/851, 

uwzględnienie zmian innych dyrektywach)
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z 13 września 1996 r.

USTAWA O RECYKLINGU POJAZDÓW 

WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI 

z  20.01.2005

USTAWA O MIĘDZYNARODOWYM 

OBROCIE ODPADAMI

z 29 czerwca 2007

USTAWA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE 

ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM z  

29.07.2005 11.09.2015

USTAWA O ZAKAZIE STOSOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z  19.06.1997

USTAWA O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ z 15.05.2015

USTAWA O PORTOWYCH URZĄDZENIACH 
DO ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW

z 12.09.2002

USTAWA O NAWOZACH I NAWOŻENIU z 10.07.2007

USTAWA O ODPADACH WYDOBYWCZYCH 

Z 10.07.2008

USTAWA O BATERIACH 

I AKUMULATORACH Z 29.04.2009

8

ustawa 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi

PRAWO GEOLOGICZNE

I GÓRNICZE z 2011 r.



Konstrukcja ustawy z 2012 r. (1)

Konstrukcja ustawy z 14.XII.2012

• 1) przepisy ogólne, 

• 2) zasady ogólne gospodarki odpadami, 

• 3) plany gospodarki odpadami, 

• 4) przepisy dotyczące uprawnień wymaganych dla 

prowadzenia gospodarowania odpadami, 

• 5) ewidencja odpadów, sprawozdawczość i bazy 

danych o produktach, opakowaniach i gospoda-

rowaniu odpadami, 
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Konstrukcja ustawy (2)

• 6) szczególne zasady gospodarowania niektórymi 

rodzajami odpadów (m.in. zawierającymi PCB i 

azbest, zużytymi olejami, komunalnymi osadami 

ściekowymi, medycznymi i weterynaryjnymi), 

• 7) wymagania dotyczące określonych procesów 

przetwarzania odpadów (składowanie i termiczne 

przekształcanie), 

• 8) przepisy karne i administracyjne kary 

pieniężne,

• 9) przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe
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Ustawa o odpadach jako akt ogólny ?

• W projekcie - Art. 2 ust. 2

• Przepisy ustawy nie naruszają w zakresie 

postępowania z odpadami przepisów:

• …. (wyliczenie szeregu aktów)

• Przepis wykreślony, przepisy podporządkowu-

jące w ustawach szczególnych

• Brak określenia relacji

z ustawą P.o.ś.

© MAREK GÓRSKI 11



ZASADY OGÓLNE I 

DEFINICJE USTAWY P.O.Ś.

Zasady ogólne i definicje 

ustawy o odpadach

PRZEPISY MATERIALNE - USTAWA O ODPADACH

- USTAWY SZCZEGÓLNE 
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Podstawowe cele regulacji

Art.1

Ustawa określa ● środki służące ochronie 

środowiska, życia i zdrowia ludzi

► zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ 

na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z 

wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz 

► ograniczające ogólne skutki użytkowania 

zasobów i poprawiające efektywność takiego 

użytkowania.

© MAREK GÓRSKI 14



Podstawowe cele regulacji

Art.1 – zmiana (projekt nowelizacji z 2021)

Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i 

zdrowia ludzi

przez zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości 

odpadów oraz  negatywnego wpływu ich wytwarzania i 

gospodarowania nimi oraz 

przez zmniejszenie całkowitego wpływu użytkowania 

zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania, 

w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
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Zakres przedmiotowy regulacji

Art. 1 ➔

Regulacje dotyczą –

• postępowania z odpadami –

• definicja pojęcia i terminów powiązanych

• wyłączenia (art. 2)

• użytkowania zasobów środowiska (pod 

kątem zakresu i efektywności)
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Wyłączenia 

Art. 2 - Przepisów ustawy nie stosuje się do:

(wyliczenie szeregu substancji lub przedmiotów, 

spełniających cechy „odpadu” według definicji 

ustawy, ale w stosunku do których stosowanie 

przepisów ustawy jest wyłączone), m.in. –

• gazy i pyły wprowadzane do powietrza

• ścieki

• odpady promieniotwórcze

• biomasa w określonych postaciach i do wskazanych celów

• produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zwłoki 

zwierząt (rozporz. 1069/2009)
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Wyłączenia

Art.2 – zmiana (projekt nowelizacji z 2021)

13) substancji, które są przeznaczone do użycia jako 

materiały paszowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. g 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

wprowadzania na rynek i stosowania pasz, 

zmieniającego …
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Definicja pojęcia „odpady”

art. 3 ust. 1 pkt. 6 –

odpadach – rozumie się przez to każdą 

substancję lub przedmiot, których posiadacz 

pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do 

których pozbycia się jest obowiązany;

• decydujące kryterium – „pozbycie się”

• brak odesłania do wyliczenia kategorii

• dookreślenie przez nowe konstrukcje prawne –

pojęcie „produkt uboczny”, ustalenie warunków 

utraty statusu odpadu
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„Pozbycie się” w orzecznictwie TS UE (1)

Pozbyciem się przez posiadacza substancji lub 

przedmiotu jest w szczególności –

• poddanie tej substancji lub przedmiotu 

działaniom (odzysk albo unieszkodliwianie) 

określonym w załączniku nr … dyrektywy 

(ustawy) albo 

• podjęcie przez niego innych czynności do tego 

zmierzających.
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Główne orzeczenia - połączone sprawy C-418/97,  sprawa C-419/97; sprawa Palin

Granit (C-9/00); sprawa C-359/88; sprawa C-129/96; sprawa C-624/17



„Pozbycie się” w orzecznictwie TS UE (2)

Posiadacz substancji lub przedmiotu pozbywa się ich –

➔ jeżeli nie ma możliwości dalszego wykorzystania 
ich w sposób, do którego zostały pierwotnie 
przeznaczone, 

➔ a ich aktualny stan powoduje, że zamierzany inny 
sposób wykorzystania powodowałby zagrożenia
dla dobra publicznego, w szczególności zaś dla 
zdrowia lub życia ludzi bądź środowiska, 

➔ którym można zapobiec lub je w istotny sposób 
ograniczyć poprzez bezpieczne zagospodarowanie, 
w zgodzie z wymaganiami ustawy i innych 
przepisów o ochronie zdrowia i życia ludzi i 
ochronie środowiska.

© MAREK GÓRSKI 22



Obowiązek „pozbycia się” 

WSKAZANY SZCZEGÓLNYMI PRZEPISAMI 
PRAWA-

➢przepisy o postępowaniu z substancjami 
zubożającymi warstwę ozonową

➢przepisy o GMO

➢przepisy o warunkach zdrowotnych 
żywności i żywienia

• brak w ustawie upoważnienia do określenia w drodze 
rozporządzenia wymagań technicznych dla substancji lub 
przedmiotów – niespełnianie wymagań rodzi obowiązek 
pozbycia się (było w UO 2001)
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Zamiar „pozbycia się” – orzecznictwo TS UE

Zamiarem pozbycia się są objęte w szczególności –

• pozostałości z działalności polegającej na wytwa-

rzaniu energii, wytwarzaniu, obróbce i użytkowaniu 

surowców lub wyrobów, świadczeniu usług, 

• a także substancje lub przedmioty, które utraciły 

użyteczność umożliwiającą ich wykorzystanie w 

celu, dla którego zostały zaprojektowane i 

wytworzone 

NOWE POJĘCIE – PRODUKTY UBOCZNE
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Klasyfikacja odpadów

Art. 4 ust. 1 - Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie 

do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, 

uwzględniając:

• źródło ich powstawania 

• właściwości powodujące, że odpady są odpadami 

niebezpiecznymi (załącznik nr 3 do ustawy)

• składniki odpadów (załącznik nr 4)

„Pierwotna” klasyfikacja odpadów – obowiązek 

wytwórcy

Posiadacz odpadów może klasyfikację zmienić (uznanie 

odpadu niebezpiecznego za inny niż niebezp. (art. 7 - 9)
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Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów

Art. 4 ust. 3 - Minister właściwy do spraw środowiska 

określi, w drodze rozporządzenia, katalog odpadów z 

podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem 

odpadów niebezpiecznych…
[zmiana do 05.01.2020 – art. 16.1 (D)]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

(Dz.U.2020.10)
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Pojęcie „produktu ubocznego”

Art. 10 –

1. Przedmiot lub substancja, powstające w 

wyniku procesu produkcyjnego, którego 

podstawowym celem nie jest ich produkcja, 

mogą być uznane za produkt uboczny, 

niebędący odpadem, jeżeli są łącznie 

spełnione następujące warunki:
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projekt nowelizacji z 2020 –

uznaje się



Pojęcie „produktu ubocznego”
• dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

• przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane 

bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna 

praktyka przemysłowa;

• dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna 

część procesu produkcyjnego;

• dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne 

wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony 

środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego 

wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i 

wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych 

oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.
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Pojęcie „produktu ubocznego”

2. W ramach warunków określonych w ust. 1 konieczne 

jest również spełnienie szczegółowych warunków 

uznania za produkt uboczny, jeżeli zostały określone 

przepisami Unii Europejskiej albo przepisami 

wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6.
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Możliwość dookreślenia wymagań

Art. 11 ust. 6

• Minister właściwy do spraw środowiska może określić, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 

uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, 

kierując się względami ochrony środowiska, życia lub 

zdrowia ludzi oraz przepisami prawa Unii Europejskiej.

Art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/2008

• Na podstawie warunków określonych w ust. 1 można 

przyjąć środki określające kryteria, jakie muszą być 

spełnione, aby konkretne substancje lub przedmioty 

mogły być uznane za produkty uboczne, a nie za odpady
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Możliwość dookreślenia wymagań

Art. 11 ust. 6

6. Jeżeli szczegółowe warunki uznania za produkt 

uboczny, o których mowa w art. 10 ust. 2, nie zostały 

określone przepisami Unii Europejskiej, minister 

właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze 

rozporządzenia, odrębnie dla jednej lub kilku spraw, 

dla niektórych substancji lub przedmiotów, 

szczegółowe warunki uznania za produkt uboczny, 

kierując się względami ochrony środowiska oraz 

życia lub zdrowia ludzi.

© MAREK GÓRSKI 32

projekt nowelizacji z 2021



Sformalizowany tryb uznawania substancji 

(przedmiotu) za „produkt uboczny” (1)

Art. 11 ust. 1 - 3
• WYTWÓRCA SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTU -

obowiązek przedłożenia marszałkowi (właściwemu ze 

względu na miejsce wytwarzania) zgłoszenia uznania 

przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

• Wymagania, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie – ust. 2

• Obowiązek dołączenia do zgłoszenia dowodów potwierdza-

jących spełnienie warunków, o których mowa w art. 10, oraz 

szczegółowych wymagań, o ile zostały określone

(dowody – m.in. wyniki badań wykonanych przez 

akredytowane laboratorium)
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Sformalizowany tryb uznawania substancji 

(przedmiotu) za „produkt uboczny” (2)

Art.11 ust. 4 - 6 – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wyrażenie zgody na uznanie – ZGODA DOROZUMIANA 

4. Uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub 

substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji

marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 

właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego 

przedmiotu lub tej substancji.

4a. Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za 

produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 10 lat.
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Decyzja marszałka

Art. 11 ust. 4

4. Marszałek województwa, w drodze decyzji 

wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska właściwego ze 

względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub 

tej substancji, potwierdza spełnienie warunków 

uznania za produkt uboczny albo stwierdza 

niespełnienie tych warunków.

4a. Decyzję potwierdzającą spełnienie warunków 

uznania za produkt uboczny wydaje się na czas 

oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

© MAREK GÓRSKI 35

projekt nowelizacji z 2021



Tryb uznawania za „produkt uboczny” (3)

• 4b. Przed wydaniem opinii … wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska może przeprowadzić kontrolę w 

zakresie objętym zgłoszeniem …

• 4d. W przypadku negatywnej opinii wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska marszałek województwa 

wydaje decyzję o odmowie uznania przedmiotu lub 

substancji za produkt uboczny.

• 4f. W przypadku dokonywania zmian w procesie produk-

cyjnym, w którym powstają przedmiot lub substancja 

uznane za produkt uboczny, lub w procesie, w którym są 

one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji 

jest obowiązany do dokonania nowego zgłoszenia …
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Wyłączenie stosowania przepisów 

o uznaniu za „produkt uboczny”

Wyłączenie stosowania administracyjnej zgody na uznanie 

za produkt uboczny

Art. 11 ust. 5 - produkty przetworzenia drewna takie jak kora, 

strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, 

trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne pochodzące z 

przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, 

stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec 

drzewny niezawierający jakichkolwiek innych substancji

- materiały paszowe określone w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w 

sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz…
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Wyłączenie stosowania przepisów 

o uznaniu za „produkt uboczny”

Wyłączenie stosowania administracyjnej zgody na uznanie 

za produkt uboczny – zmiana w projekcie z IV. 2021

Art. 11 ust. 5 - produkty przetworzenia drewna takie jak kora, strużyny, 

odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, 

szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, 

stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny 

niezawierający jakichkolwiek innych substancji

- materiały paszowe określone w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w 

sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz…

(wyłączenie spod przepisów o odpadach –

uzupełnienie listy w  art. 2 
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Przepisy przejściowe 2018
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Art.3.1. Uznanie przedmiotu lub substancji za 

produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie 

art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 w 

brzmieniu dotychczasowym, wygasa po upływie 

6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.

2. Do zgłoszeń … złożonych i nierozpatrzonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

stosuje się przepisy niniejszej ustawy.



Wymagania dotyczące sposobu 

postępowania z „produktami ubocznymi”

Art. 13

• Zakaz łącznego magazynowania 

produktów ubocznych i odpadów

• Zakaz magazynowania produktów ubocznych w 

miejscach przeznaczonych do magazynowania 

odpadów lub składowania odpadów

• Substancje lub przedmioty, które przestały 

spełniać warunki i wymagania – z mocy ustawy 

przekwalifikowanie do kategorii „odpadów”
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Założenie generalne
• Konstrukcja dotyczy odpadów

jeszcze nieprzetworzonych do 

postaci nowego produktu, do takiego

przetworzenia przygotowywanych

Art. 14 ust. 1

• Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli 

na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, 

łącznie spełniają następujące warunki:

• Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli 

na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu proce-

sowi odzysku, spełniają:
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Warunki utraty statusu „odpadu”

❖ przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do 

konkretnych celów,

❖ istnieje rynek  takich przedmiotów lub substancji, lub  popyt 

na nie,

❖ dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania 

techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz 

wymagania określone w przepisach i w normach mających 

zastosowanie do produktu,

❖ zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do 

negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska 

oraz wymagania określone w odpowiednich przepisach prawa 

Unii Europejskiej.

© MAREK GÓRSKI 43



Warunki utraty statusu „odpadu”

❖ przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych 

celów,

❖dana substancja lub przedmiot mają być wykorzysty-

wane do konkretnych celów,
oraz wymagania określone w odpowiednich przepisach prawa Unii 

Europejskiej.

2) szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które 

są określone w przepisach Unii Europejskiej albo w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 1a, a jeżeli nie 

zostały określone w tych przepisach – w zezwoleniu na 

przetwarzanie odpadów.
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Warunki utraty statusu „odpadu” -

wymagania UE

Art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/2008

• Niektóre określone rodzaje odpadów przestają być odpadami 

w rozumieniu art. 3 pkt 1, gdy zostały poddane procesowi 

odzysku, w tym recyklingu, i spełniają ścisłe kryteria, 

opracowane zgodnie z następującymi warunkami : (…)

• ust. 2 - … Należy 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 31 marca 

2011 r. – kryteria dla określonych rodzajów złomu

•
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Warunki utraty statusu „odpadu”  
- brak wymagań UE

Art. 6 ust. 4 RDO

• W przypadkach gdy nie ustalono kryteriów na 

szczeblu wspólnotowym w ramach procedury, o 

której mowa w ust. 1, państwa członkowskie 

mogą decydować odrębnie w każdym przypadku, 

czy dany odpad przestał być odpadem, z 

uwzględnieniem odnośnego orzecznictwa. 

Ustawa o odpadach nie ustalała do 2019 r. procedury 

służącej podjęciu takiego rozstrzygnięcia.
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1a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu,…może 

określić, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla jednej lub kilku spraw, dla 

niektórych odpadów, szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty 

statusu odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmujące w 

szczególności:

1)   odpady wykorzystywane w procesie odzysku; 

2) dopuszczalne procesy i techniki przetwarzania tych odpadów

3)   kryteria jakościowe stosowane do materiałów powstałych w 

procesie odzysku, które utraciły status odpadów, zgodnie z 

mającymi zastosowanie normami dotyczącymi produktów 

obejmującymi w razie potrzeby dopuszczalne wartości 

zanieczyszczeń;

Warunki utraty statusu „odpadu”  
- rozporządzenie wykonawcze
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Warunki utraty statusu „odpadu”  -

rozporządzenie wykonawcze

4) wymogi dotyczące systemu gospodarowania, aby wykazać 

zgodność z warunkami utraty statusu odpadów, obejmujące 

kontrolę jakości i monitorowanie własnej działalności; 

4) wymogi dotyczące systemu gospodarowania, aby wykazać zgodność z 

warunkami utraty statusu odpadów, obejmujące w stosownych 

przypadkach kontrolę jakości i monitorowanie własnej działalności, a 

także akredytację;

5)   wymogi dotyczące oceny oraz oświadczenia o zgodności 

z warunkami utraty statusu odpadów.

1b. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1a, 

minister właściwy do spraw środowiska uwzględnia możliwy 

negatywny wpływ przedmiotów lub substancji, które utraciły 

status odpadów, na zdrowie lub życie ludzi oraz środowisko. 

© MAREK GÓRSKI 48

projekt nowelizacji z 2021



uzupełnienie

Art. 14

3. Podmioty, w tym osoby fizyczne, które po raz pierwszy:

1) używają materiału, który przestał być odpadem i który nie

został wprowadzony do obrotu, lub

2) wprowadzają do obrotu materiał po tym, jak przestał być

odpadem

- zapewniają, aby ten materiał spełniał odpowiednie wymogi

określone w mających zastosowanie przepisach z zakresu

chemikaliów i produktów.

4. Warunki określone w ust. 1 muszą zostać spełnione, zanim

przepisy dotyczące chemikaliów i produktów będą mieć

zastosowanie do materiału, który przestał być odpadem.
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Zasady postępowania 

z substancjami (przedmiotami), 

które utraciły status odpadów

• Brak szczególnej procedury postępowania (pewne 

wymagania określane przepisami UE)

• Art. 15 - wymagania dotyczące magazynowania analogiczne, 

jak przy postępowaniu z produktami ubocznymi 

• Art. 14 ust. 2 – utrata możliwości spełniania ustalonych 

wymagań – z mocy ustawy ponowne przekwalifikowanie do 

kategorii odpadów

• Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki 

lub szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których 

mowa w ust. 1, są odpadami.
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Definicja

„odpadów niebezpiecznych”

Art. 3 ust. 4

Odpady niebezpieczne oznaczają 

odpady wykazujące co najmniej 

jedną spośród właściwości 

niebezpiecznych. Właściwości 

powodujące, że odpady są 

odpadami niebezpiecznymi, 

określa załącznik nr 3 do ustawy.
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(zmiana z 24.XI.2017 – skreślenie załącznika 3, bezpośrednie

odwołanie do prawa UE (zmieniony załącznik do dyr. ramowej)



Odpady inne niż niebezpieczne

Art. 3

4a. Odpady inne niż niebezpieczne oznaczają odpady 

nieobjęte ust. 4.
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Art. 3 ust. 4

Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebez-

piecznymi, oraz warunki uznania odpadów za niebezpiecz-

ne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za posiadające 

właściwości zakaźne, określają przepisy rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. 

zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz 

uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 

19.12.2014, str. 89, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady 

(UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego 

załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości 

HP 14 "Ekotoksyczne”

(zmiana z 24.XI.2017)
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Dyrektywa ramowa (2008/98) art. 3 pkt 2 - "odpady 

niebezpieczne" oznaczają odpady wykazujące co najmniej 

jedną spośród właściwości niebezpiecznych wymienionych w 

załączniku III

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014

• Wyliczenie 15 kategorii właściwości odpadów

• Wskazanie metod badania właściwości - metody opisane w 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 

2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Dz.U.UE. 

L.2008.142.1) i w innych odnośnych notach CEN lub inne 

międzynarodowo uznane metody badań i wytyczne
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• HP 15 »Odpady mogące wykazywać niebezpieczne 

właściwości wymienione powyżej, które nie były 

bezpośrednio widoczne w odpadach pierwotnych«

• HP15 – także odpady zawierające jedną lub więcej substancji 

o wskazanych właściwościach (wybuchowych)

• HP 15 – także inne odpady wskazane przez państwo członk.

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/997 – zmiana dotycząca 

niebezpiecznej właściwości HP 14 "Ekotoksyczne”

❖ HP14 »Ekotoksyczne«: odpady, które stanowią lub mogą 

stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co 

najmniej jednego elementu środowiska

❖ Odpady spełniające którykolwiek z następujących warunków 

klasyfikuje się jako niebezpieczne zgodnie z HP 14 

(zagrożenie dla warstwy ozonowej, dla środowiska wodnego)
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Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (1)

Art. 6. Odpadami niebezpiecznymi są 

odpady wskazane w katalogu odpadów, 

określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4 ust. 3,  jako odpady 

niebezpieczne [zmiana od 05.01.2020 –

art. 16.1 (F)]

• Dopuszczalna zmiana klasyfikacji – art. 7
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Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (2)

• Art. 4 ust. 3 - Minister … określi … katalog odpadów z 

podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem 

odpadów niebezpiecznych, kierując się źródłem 

powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów 

określonymi w załączniku nr 3 do ustawy. [zmiana] (F)

• Ust. 4 - Minister … uwzględnia wartości graniczne 

stężeń substancji niebezpiecznych dla składników 

odpadów, o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy 

– w przypadku ich ustalenia na podstawie przepisów 

Unii Europejskiej – poniżej których uznaje się, że  

odpady nie są odpadami niebezpiecznymi. [zmiana] (F)
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Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (3a)

• KATALOG ODPADÓW
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12 01 20*

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

12 01 21
Zużyte materiały szlifierskie inne 

niż wymienione w 12 01 20

16 01 07* Filtry olejowe

Odpady bezwzględnie 

niebezpieczne

Klasyfikacja lustrzana

Substancje niebezpieczne



Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (3b)

KATALOG ODPADÓW
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10 12 09*

odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

10 12 10

odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 12 09

Klasyfikacja lustrzana

Substancje niebezpieczne



Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (3c)

KATALOG ODPADÓW
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16 01 11*
okładziny hamulcowe 

zawierające azbest

16 01 12
okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

Klasyfikacja lustrzana

Konkretne substancje



Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (3d)

KATALOG ODPADÓW
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Klasyfikacja lustrzana

Konkretne substancje,

substancje niebezp.

17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03*

inne materiały izolacyjne składające się z 

substancji niebezpiecznych lub 

zawierające takie substancje

17 06 04
materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03



Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (3e)

KATALOG ODPADÓW

© MAREK GÓRSKI 63

10 03 15*

Zgary z wytopu o 

właściwościach palnych lub 

wydzielające w zetknięciu z 

wodą gazy palne w niebez-

piecznych ilościach

10 03 16
Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

Klasyfikacja lustrzana

Konkretne właściwości



Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (3f)

KATALOG ODPADÓW
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16 81

16 81 01*

Odpady powstałe w wyniku 

wypadków i zdarzeń losowych

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

16 81 02
Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

Klasyfikacja lustrzana

Właściwości niebezp.



Klasyfikacja odpadów do kategorii 

niebezpiecznych (3g)
KATALOG ODPADÓW
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02 01 80*

Zwierzęta padłe i ubite z 

konieczności oraz odpadowa 

tkanka zwierzęca, wykazujące 

właściwości niebezpieczne

02 01 81

Zwierzęta padłe i odpadowa 

tkanka zwierzęca stanowiące 

materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka inne niż 

wymienione w 02 01 80

02 01 82
Zwierzęta padłe i ubite z 

konieczności

Klasyfikacja lustrzana

Właściwości niebezp.,

cechy szczególne



Zmiana klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych 

art. 7 ust. 1 - Posiadacz odpadów może dokonać zmiany 

klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne 

niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one 

właściwości powodujących, że odpady są odpadami 

niebezpiecznymi, określonych w rozporządzeniu (UE) nr 

1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, a w 

przypadku odpadów posiadających właściwości zakaźne, 

również że nie spełniają one warunków uznania odpadów 

za posiadające właściwości zakaźne określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5. 
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Zmiana klasyfikacji odpadów niebezp. 
rozporządzenie Min.Środ. z 23.09.2016 w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów 

niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U.2016.1601)  utrzymane w mocy do 

wejścia w życie rozporządzenia na podstawie art. 5.3 (ustalenie właściwości zakaźnych), nie 

dłużej niż do 05.01.2020 [art.16.2 (F)]

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. 

w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające 

właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych 

właściwości (Dz. U. z 2020 r. poz. 3).

Ustalenie właściwości niebezpiecznych ➔ załącznik nr III 

RDO; .etodyka i sposób postępowania umożliwiające 

dokonanie oceny, czy dany odpad jest odpadem 

niebezpiecznym, czy innym niż niebezpieczny ➔Wytyczne 

Komisji z 9.04.2018 r. - Zawiadomienie Komisji dotyczące 

wytycznych technicznych w sprawie klasyfikacji odpadów 

(2018/C 124/01) (Dz.Urz. UE C 124, str. 1).
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Zmiana klasyfikacji – tryb postępowania

• Obowiązek przedłożenia marszałkowi (właściwemu ze 

względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania 

odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

• Wymagania dotyczące zgłoszenia – art. 8 ust. 2

• Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych 

na odpady inne niż niebezpieczne dołącza się wyniki badań 

właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji 

oraz ocenę tych wyników badań w odniesieniu do badanych 

właściwości odpadów, uwzględniając przepisy rozporzą-

dzenia (UE) nr 1357/2014 i rozporządzenia (UE) 2017/997 

oraz przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5
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Zmiana klasyfikacji – tryb postępowania

• Badania właściwości odpadów, o których mowa w ust. 

3, wykonują wyłącznie laboratoria, o których mowa w 

art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska. W celu przeprowadzenia badania 

laboratoria pobierają próbki odpadów objętych 

zgłoszeniem.

• Marszałek - decyzja (art.8.5) zatwierdzająca zmianę 

klasyfikacji albo decyzja o wyrażeniu sprzeciwu 

(odwołanie → minister; art. 169)
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Zakaz dotyczący sposobu zmiany 

klasyfikacji odpadów niebezpiecznych

• Art. 5 - Zakazuje się zmiany klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 

przez ich rozcieńczanie lub 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.
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Zakaz dotyczący sposobu zmiany 

klasyfikacji odpadów niebezpiecznych

• Art. 5 - Zakazuje się zmiany klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 

przez ich rozcieńczanie lub 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.
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Inne szczególne kategorie 

odpadów  (1)

Dział VII ustawy - Szczególne zasady gospodaro-

wania niektórymi rodzajami odpadów

• PCB oraz odpady zawierające PCB

• Oleje odpadowe

• Odpady medyczne i odpady weterynaryjne

• Komunalne osady ściekowe

• Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku 

tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów

• Odpady z wypadków
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Inne szczególne kategorie 

odpadów  (2)

• Szczególne rodzaje odpadów definiowane w 

słowniczku ustawy i objęte niektórymi przepisami 

szczegółowymi –

• Odpady komunalne

• Odpady zielone

• Odpady ulegające biodegradacji

• Bioodpady

• Odpady obojętne

• Odpady niepalne
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Odpady komunalne

Art. 3 pkt.7 - odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 

są podobne do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych; 

zmieszane odpady komunalne pozostają zmiesza-
nymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 
poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie 
zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;
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Odpady komunalne 

Art. 3 pkt.7 –

odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady 
powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady 
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i
odpady selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, 
w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, 
bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory 
oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, 
oraz 
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Odpady komunalne

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady 
selektywnie zebrane z innych źródeł, jeżeli odpady te są 
podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z 
gospodarstw domowych

przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z 
produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników 
bezodpływowych oraz z sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni 
ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z 
eksploatacji ani odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają 
niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, 
nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania 
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich 
właściwości;”,
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Odpady „BIO”Słowniczek – art.3
• pkt. 1) bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z 

ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospo-

darstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego 

żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porówny-

walne odpady z zakładów produkujących lub wprowadza-

jących do obrotu żywność

• pkt.10) odpady ulegające biodegradacji – odpady, które 

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy 

udziale mikroorganizmów

• pkt.12) odpady zielone – odpady komunalne stanowiące 

części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, 

ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z 

wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów
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Odpady „BIO”

Słowniczek – art.3
• pkt. 1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające 

biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności 

i kuchenne z gospodarstw domowych, biur, restauracji, 

hurtowni, stołówek, zakładów zbiorowego żywienia i 

jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne 

odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do 

obrotu żywność;

propozycja zmiany  
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Odpady żywności

Słowniczek – art.3
• pkt. 13a) odpadach żywności – rozumie się przez to 

wszelką żywność w rozumieniu art. 2 rozporządzenia 

(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i 

wymagania prawa żywnościowego …

która stała się odpadami

propozycja uzupełnienia
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Odpady budowlane i rozbiórkowe

Słowniczek – art.3

• pkt. 6a) odpadach budowlanych i 

rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady 

powstałe podczas robót budowlanych w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

Prawo budowlane

propozycja uzupełnienia

© MAREK GÓRSKI 80

projekt nowelizacji z 2021



Odpady niepalne
art.3
3a. Niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych 

określa załącznik nr 2a do ustawy.

3b. Za odpady niepalne mogą zostać uznane także odpady 

należące do kategorii innych niż wymienione w załączniku 

nr 2a do ustawy, jeżeli nie mogą one brać udziału w procesie 

spalania (nie są zdolne do palenia się), a przez to nie mogą 

wpływać na rozwój pożaru oraz jego moc, w szczególności 

ze względu na sposób magazynowania lub składowania tych 

odpadów, ich skład chemiczny lub postać, niezależnie od 

przyjętych kodów odpadów zawartych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.
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Odpady niepalne
art.3

3c. Uznania odpadów … za niepalne dokonuje się 

indywidualnie w każdym przypadku w odniesieniu do 

określonego stanu faktycznego. Przy dokonywaniu uznania 

odpadów za niepalne można na zasadzie dobrowolności, o 

której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej, wykorzystać opinie 

rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

lub osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy, a w 

przypadku braku takiej możliwości - instytutów badawczych 

lub ośrodków naukowych specjalizujących się w badaniach 

w zakresie palności.

Tryb uznania – indywidualnie przez posiadacza odpadów, z uzasadnie-

niem; klasa reakcji na ogień - PN-EN 13501 (klasa A1 A2 - niepalne)
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Odpady niepalne
Załącznik nr 2a do ustawy (niewyczerpujący wykaz)
1)    odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118;

2)    odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów 

obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118;

3)    odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyłączeniem odpadów drewna i odpadów tworzyw sztucznych;

4)    szkło;

5)    odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania;

6)    minerały (np. piasek i kamienie, kruszywo);

7)    gleba i ziemia, w tym urobek z pogłębiania;

8)    odpady metali;

9)    odpady fosfogipsów;

10)   odpady gipsów;

11)   żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów, popioły lotne, w tym piaski ze złóż fluidalnych, 

mieszanki popiołowo-żużlowe;

12)   rdzenie i formy odlewnicze;

13)   odpady materiałów ceramicznych;

14)   odpady powstałe z materiałów ogniotrwałych;

15)   odpady spoiw mineralnych, w tym cementu, wapna i tynku.
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Podmioty uczestniczące w 

gospodarce odpadami

Adresaci przepisów ustawy (podmiotowy 

zakres obowiązywania ustawy) –

• Wytwórcy odpadów

• Posiadacze odpadów

• Sprzedawcy odpadów

• Pośrednicy w obrocie odpadami

• Organy państwa nadzorujące działalność 

adresatów przepisów ustawy i organizujące 

gospodarkę odpadami
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Wytwórca odpadów (art.3.1 p.32)

wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego, 

•  którego działalność lub bytowanie powoduje powsta-

wanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz 

•  każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, 

mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 

charakteru lub składu tych odpadów; 

• wytwórcą odpadów powstających w wyniku 

świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 

remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń 

oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który 

świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi 

stanowi inaczej;

© MAREK GÓRSKI 86



Posiadacz odpadów (art.3.1. p. 19)

• posiadacz odpadów – rozumie się 

przez to :

• ◆ wytwórcę odpadów lub 

• ◆ osobę fizyczną, osobę prawną 

oraz jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, 

będące w posiadaniu odpadów; 

• domniemywa się, że ◆ władający 

powierzchnią ziemi jest posiada-

czem odpadów znajdujących się na 

nieruchomości;
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Sprzedawca odpadów (art.3.1 p.27)

sprzedawca odpadów  – 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;
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Pośrednik (art. 3.1 p.20)

pośrednik w obrocie odpadami –

rozumie się przez to 

• każdego, kto organizuje 

przetwarzanie odpadów w 

imieniu innych podmiotów, 

• w tym również podmiot, który 

nie obejmuje odpadów 

fizycznie w posiadanie;
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Organy administracji publicznej właściwe 

w sprawach gospodarki odpadami

Organy wykonujące zadania organizatorskie

• sejmik województwa (plany gospodarki odpadami)

Organy wykonujące funkcje reglamentacyjne (zezwolenia, 

rejestry)

• marszałek województwa

• starosta

• regionalny dyrektor o.ś. (tereny zamknięte)

Organy wykonujące funkcje nadzorcze

• wojewódzki inspektor o.ś. (wstrzymywanie działalności, 

administracyjne kary pieniężne)

• organy reglamentujące (cofnięcie decyzji)
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Gospodarka i gospodarowanie 

odpadami (funkcjonalny zakres ustawy)

Art. 3 ust. 1 pkt. 3

• gospodarka odpadami – rozumie się przez to 

wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami

• (obejmuje też zapobieganie powstawaniu odpadów)
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Gospodarka i gospodarowanie 

odpadami (funkcjonalny zakres ustawy)

Art. 3 ust. 1 pkt. 2 

• gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to 

zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, 

w tym sortowanie odpadów,

łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak 

również późniejsze postępowanie z miejscami 

unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w 

charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w 

obrocie odpadami
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Zapobieganie powstawaniu odpadów 

(art. 3.1 p. 33)

zapobieganie powstawaniu odpadów – rozumie się 

przez to środki zastosowane w odniesieniu do produktu, 

materiału lub substancji, zanim staną się one 

odpadami, zmniejszające:

• ilość odpadów, w tym również przez ponowne 

użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania 

produktu,

• negatywne oddziaływanie wytworzonych 

odpadów na środowisko i zdrowie ludzi lub

• zawartość substancji szkodliwych w produkcie i 

materiale;
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Wytwarzanie odpadów

• Pojęcie w ustawie i dyrektywie ramowej 

niedefiniowane

• Definicja – „wytwórca odpadów”

• Wytwarzanie – działania 

wytwórcy skutkujące 

powstaniem odpadów 
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Zgoda na wytwarzanie odpadów –

uchylenie poprzednich zgód
Art. 231. 

1. Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki 

odpadami, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, 

wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z 

zastrzeżeniem art. 232 ust. 3.

2. Informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie 

przepisów dotychczasowych, tracą ważność 

z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie 

przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki 

zostały wydane.
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Pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów

Art.180a ustawy P.o.ś.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest 

wymagane do wytwarzania odpadów:

• 1) o masie powyżej 1 Mg rocznie –

w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

• 2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w 

przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
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Zbieranie odpadów (art.3.1 p.34)

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 zasad-

niczej zmiany charakteru i

składu odpadów i nie powoduje 

zmiany klasyfikacji odpadów oraz 

tymczasowe magazynowanie odpadów
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Selektywne zbieranie (art.3.1 p.24)

• 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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Magazynowanie odpadów (art.3.1 p.5)

magazynowanie odpadów – rozumie się przez to 

czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: 

• wstępne magazynowanie odpadów przez ich 

wytwórcę,

• tymczasowe magazynowanie 

odpadów przez prowadzącego 

zbieranie odpadów,

• magazynowanie odpadów 

przez prowadzącego 

przetwarzanie odpadów
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Przetwarzanie odpadów 

(art.3.1. p.21)

przetwarzanie – rozumie się przez to 

procesy odzysku lub unieszkodliwiania, 

w tym  przygotowanie 

poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie
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Odzysk odpadów (art.3.1 p.14)

odzysk – rozumie się przez to jakikolwiek proces, 

którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły 

użytecznemu zastosowaniu przez  zastąpienie 

materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby 

użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego 

odpady  są przygotowywane do spełnienia takiej 

funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce

• Szczególne rodzaje odzysku –

• przygotowanie do ponownego użycia

• recykling

• Przykładowy (!) katalog procesów odzysku – zał.1
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Projekt nowelizacji z 2021
Art. 3 

pkt 15a) odzysku materiałów – rozumie się przez to każdy 

proces odzysku inny niż odzysk energii i ponowne przetwarza-

nie na materiały przeznaczone do wykorzystania jako paliwa lub 

inne środki wytwarzania energii; odzysk materiałów obejmuje w 

szczególności przygotowanie do ponownego użycia, recykling i 

prace ziemne

20b) pracach  ziemnych – rozumie się przez to każdy proces odzysku, w 

ramach którego odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do 

przywracania wyrobiskom, w tym zapadliskom, wartości użytkowych lub 

przyrodniczych, lub do celów inżynieryjnych na potrzeby kształtowania 

krajobrazu; odpady wykorzystywane do prac ziemnych muszą zastępować 

materiały niebędące odpadami, nadawać się do wyżej wymienionych 

celów i ograniczać się do masy bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia 

tych celów; (zamiast – wypełnianie wyrobisk)
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Projekt nowelizacji z 2021

20b) prace  ziemne (backfilling)

wyrobisko - wyrobisko podziemne jak również wyrobisko 

odkrywkowe; pojęcie wyrobiska szersze niż pojęcie wyrobiska 

górniczego określonego w prawie geologicznym i górniczym

zapadlisko - pojęcie techniczne; powstaje zazwyczaj w wyniku 

prowadzonych robót górniczych

Przywracanie wyrobiskom wartości użytkowych lub przyrodniczych 

obejmuje np.. takie działania jak:

1) wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak: 

zapadliska, nieeksploatowanie odkrywkowe wyrobiska lub 

wyeksplo-atowanie części tych wyrobisk);

2) wykorzystanie w podziemnych technikach górniczych.
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Projekt nowelizacji z 2021

20b) prace  ziemne (backfilling)

Wykorzystanie odpadów do celów inżynieryjnych na potrzeby 

kształtowania krajobrazu – np.. takie działania jak:

1) utwardzanie powierzchni terenów;

2) budowa, przebudowa lub remont budowli kolejowych i podtorzy, 

wałów, nasypów kolejowych i drogowych;

3) podbudowa dróg i autostrad;

4) budowa, rozbudowa i utrzymanie budowli hydrotechnicznych.
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Przygotowanie do ponownego użycia 

(regeneracja) – art. 3.1 p.22

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;
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Recykling (art.3.1 p.23)

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 (lub do prac ziemnych – projekt z X.2020) 

© MAREK GÓRSKI 108



Recykling organiczny

Art. 18

Przez recykling rozumie się także recykling 

organiczny polegający na   obróbce tlenowej, w 

tym  kompostowaniu, lub  obróbce beztlenowej 

odpadów, które  ulegają rozkładowi biologicznemu 

w kontrolowanych warunkach  przy wykorzystaniu 

mikroorganizmów, w wyniku której  powstaje 

materia organiczna lub metan; 

składowanie na składowisku odpadów nie jest 

traktowane jako recykling organiczny.
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Unieszkodliwianie odpadów

Art. 3 ust. 3 pkt.30 –

• (każdy) proces niebędący 

odzyskiem, nawet jeżeli 

wtórnym skutkiem takiego 

procesu jest odzysk substancji 

lub energii
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Konstrukcja prawna w ustawie

Dział II ustawy „Zasady ogólne gospodarki 

odpadami”

• Faktycznie – przepisy konstruujące ogólne 

wymagania odnoszące się do działań 

mających charakter gospodarki odpadami

• Zasady ogólne (w sensie teoretyczno-

prawnym i w rozumieniu RDO) – tylko 

część z tych przepisów
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Zasady ogólne
• zasada ochrony zdrowia i życia ludzi oraz 

przestrzegania wymagań ochrony środowiska (rozdz.1

w dziale II),

• zasada przestrzegania hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami (rozdz. 2),

• zasada bliskości (rozdz. 3),

• zasada „zanieczyszczający płaci”, połączona z zasadą 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta (rozdz. 5),

• zasada odpowiedzialności posiadacza za zgodne z 

prawem zagospodarowanie odpadów (rozdz. 9, art. 28 

ust. 1 w rozdz. 8)
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Hierarchia postępowania z odpadami (1)

Art. 16  (zasada bezpieczeństwa)

Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie 

może:

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, 

roślin lub zwierząt;

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów 

wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym 

kulturowym i przyrodniczym.
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Hierarchia postępowania z odpadami (1)

Art. 17.

1. Wprowadza się następującą hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami:

• zapobieganie powstawaniu odpadów;

• przygotowywanie do ponownego użycia;

• recykling;

• inne procesy odzysku; 

• unieszkodliwianie.
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Hierarchia postępowania z odpadami (1a)

Art. 17.
2. W celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami, wykorzystuje 

się instrumenty ekonomiczne i inne środki, w 

szczególności wybrane spośród przykładowych 

instrumentów i innych środków zachęcających do  

stosowania hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami określonych w załączniku nr 4a do ustawy.
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Hierarchia postępowania z odpadami (1b)

Załącznik nr 4a - projekt z 2021)
1. Opłaty za składowanie i spalanie odpadów oraz ograniczenia w stosowaniu tych 

procesów, zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów i do recyklingu, przy 

utrzymaniu składowania jako najmniej pożądanej metody gospodarowania 

odpadami.

2. Systemy opłat proporcjonalnych do ilości odpadów, pobieranych od wytwórców 

odpadów na podstawie rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów i zachęcających 

do segregowania u źródła odpadów podlegających recyklingowi oraz do 

zmniejszenia ilości odpadów mieszanych.

3. Zachęty podatkowe do nieodpłatnego oddawania produktów, zwłaszcza żywności.

4. Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do różnych 

rodzajów odpadów oraz środki służące poprawie ich skuteczności, rentowności i 

zarządzania.

5. Systemy zwrotu kaucji i inne środki zachęcające do wydajnego zbierania zużytych 

produktów i materiałów.

6 - 15…
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Hierarchia postępowania z odpadami (2)

Art. 18.

• 1. Kto podejmuje działania powodujące lub 

mogące powodować powstanie odpadów, 

powinien takie działania planować, projektować i 

prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji 

lub form usług oraz surowców i materiałów, aby 

w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu 

odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi 

oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu 

produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. 
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Hierarchia postępowania z odpadami (3)

Art. 18.

• 2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, 

posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany 

poddać odzyskowi.

• 3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej 

kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza 

do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli 

nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest 

uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych –

poddaniu innym procesom odzysku.

• 3a. (obowiązek usunięcia niebezpiecznych substancji…
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Hierarchia postępowania z odpadami (3a)

Art. 18.

3a. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odzysku 

zgodnego z ust. 3 lub ułatwienia, lub udoskonalenia 

odzysku, posiadacz odpadów, z wyjątkiem wytwórcy 

odpadów nieprowadzącego ich odzysku, przed odzyskiem 

lub podczas odzysku z odpadów niebezpiecznych usuwa 

niebezpieczne substancje, mieszaniny i składniki w celu 

zapewnienia przetworzenia tych odpadów zgodnie z 

art. 16 i 17.
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Hierarchia postępowania z odpadami (4)

Art. 18.

• 5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było 

możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3, 

posiadacz odpadów jest obowiązany 

unieszkodliwiać. 

• 6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, 

których unieszkodliwienie w inny sposób było 

niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3.

• 7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z 

których uprzednio wysegregowano odpady nadające 

się do odzysku.
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Hierarchia postępowania z odpadami 
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ZAPOBIEGANIE

REGENERACJA

I RECYKLING

INNE FORMY

ODZYSKU

SKŁADOWANIE

UNIESZKODLIWIANIE

(poza składowaniem)



Zapobieganie powstawaniu odpadów
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Art.19a 

1. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów stosuje się 

środki, które co najmniej:

1) promują i wspierają zrównoważone modele produkcji i konsumpcji;

2) zachęcają do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, 

które są zasobooszczędne, trwałe, w tym trwałe w znaczeniu 

żywotności i braku sztucznego skracania cyklu życia, nadające się do 

naprawy, ponownego użycia i modernizacji;

3) w przypadku produktów zawierających materiały stanowiące 

surowce krytyczne zapobiegają, aby materiały te stały się odpadami;

4) zachęcają do ponownego używania produktów i tworzenia systemów 

promujących naprawę i ponowne użycie, w szczególności w 

odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, 

mebli, opakowań oraz materiałów i produktów budowlanych;

Dział II Rozdział 2a 
projekt nowelizacji z 2021



Zapobieganie powstawaniu odpadów
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Art.19a.1 

5) wspierają, …, dostępność części zamiennych, instrukcji obsługi, 

informacji technicznych lub innych narzędzi, sprzętu lub 

oprogramowania pozwalającego na naprawę i ponowne użycie 

produktów bez szkody dla ich jakości i bezpieczeństwa;

6) zmniejszają powstawanie odpadów w procesach związanych z 

produkcją przemysłową, wydobyciem minerałów i wytwórczością 

oraz budową i rozbiórką, przy uwzględnieniu najlepszych 

dostępnych technik;

7) zmniejszają wytwarzanie odpadów żywności w produkcji podsta-

wowej, przetwórstwie i wytwórstwie, w sprzedaży detalicznej i 

innej dystrybucji żywności, w restauracjach i usługach gastrono-

micznych, jak również w gospodarstwach domowych… (8-13)

Przykłady środków – zał. nr 5 do ustawy
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Zapobieganie powstawaniu odpadów
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Art.19a 

3. Zapobieganie powstawaniu odpadów prowadzi się w 

szczególności na podstawie Krajowego programu 

zapobiegania powstawaniu odpadów, zwanego dalej 

„KPZPO”.

4. Dla odpadów żywności opracowuje się program 

zapobiegania powstawaniu odpadów żywności.

5. Surowce krytyczne są określone w komunikacie Komisji 

Unii Europejskiej.

projekt nowelizacji z 2021



Zasada bliskości (1)
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Art. 20.

• 1. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności 

poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania.

• 2. Odpady, które nie mogą być  przetworzone w 

miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając 

hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz 

najlepszą dostępną technikę o której mowa w art. 

207 ustawy P.o.ś. lub technologię, o której mowa w 

art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, 

w których mogą być przetworzone.



Zasada bliskości (2)

© MAREK GÓRSKI 127

Art. 20.

• 3. Zakazuje się:

• stosowania komunalnych osadów ściekowych,

• unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 

medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych 

• – poza obszarem województwa, na którym zostały 

wytworzone



Zasada bliskości (3)
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Art. 20.

7. Zakazuje się przetwarzania:

zmieszanych odpadów komunalnych,

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o 

ile są przeznaczone do składowania,

odpadów zielonych

– poza obszarem regionu gospodarki odpadami 

komunalnymi, na którym zostały wytworzone

8. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki 

odpadami komunalnymi odpadów, o których mowa w ust. 

7, wytworzonych poza obszarem tego regionu.

skreślenie 06.09.19



Zasada bliskości (2a)
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Art. 20.

10. W przypadku przekazywania zmieszanych 

odpadów komunalnych do spalarni odpadów 

komunalnych wskazanej jako ponadregionalna 

instalacja do obsługi danego regionu gospodarki 

odpadami komunalnymi w uchwale w sprawie 

wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami nie stosuje się ust. 7 i 8.

(zmiana z 15.01.15) skreślenie 06.09.19



Zasada 

„zanieczyszczający płaci”
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Art. 22.

• Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone 

przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez 

obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W 

przypadkach określonych w przepisach odrębnych 

koszty gospodarowania odpadami ponosi producent 

produktu lub podmiot wprowadzający produkt na 

terytorium kraju, określony w tych przepisach. 

ZASADA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA



Koszty gospodarowania odpadami –

art. 22

1. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty związane z 

niezbędną infrastrukturą i jej eksploatacją, są ponoszone przez 

pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub 

poprzedniego posiadacza odpadów. 

2. W przypadkach określonych w przepisach odrębnych koszty 

gospodarowania odpadami ponosi wprowadzający produkt do 

obrotu na terytorium kraju, określony w tych przepisach. Do 

kosztów tych zalicza się następujące koszty:
…selektywnego zbierania , transportu i przetwarzania; 

…informowania posiadaczy o systemach;

… gromadzenia danych i sprawozdawczości ;
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Koszty gospodarowania odpadami –

art. 22

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta 

ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 

2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach oraz ustawą z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym.
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Definicja w art. 3 :

28b) systemie rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta – rozumie się przez to zestaw środków 

podjętych w celu zapewnienia, aby producenci 

produktów ponosili odpowiedzialność finansową lub 

odpowiedzialność finansową i organizacyjną na 

etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on 

odpadem
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System rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta –
art. 22a wg projektu z X.2020

Art. 22a. W ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta podmioty wprowadzające produkty do obrotu na 

terytorium kraju realizujące obowiązki samodzielnie albo 

organizacje realizujące w ich imieniu obowiązki:

1) nie ograniczają wykonywania obowiązków do przypadków, w 

których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi największe 

zyski;

2) zapewniają równą dostępność systemu zbierania odpadów na 

obszarze, w którym wprowadzają produkty do obrotu

3) posiadają środki finansowe i organizacyjne niezbędne do 

wykonywania obowiązków
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System rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta 
4) stosują mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w 

zakresie zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację 

obowiązków, gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań …

5) udostępniają publicznie informacje o realizacji celów w zakresie 

gospodarowania odpadami, w tym przestrzegania zasad określonych 

w pkt 1-4, a w przypadku organizacji realizujących obowiązki w 

imieniu podmiotów wprowadzających produkty organizacje te 

udostępniają dodatkowo informacje o:

a) swojej strukturze własności i członkostwa,

b) wkładach finansowych wnoszonych przez podmioty wprowadzające

produkty w odniesieniu do każdej tony produktu wprowadzonego do 

obrotu,

c) procedurze wyboru podmiotów gospodarujących odpadami.
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Odpowiedzialność posiadacza (1)

Art. 27

• 1. Wytwórca odpadów 

jest obowiązany do 

gospodarowania

wytworzonymi 

przez siebie odpadami.
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Odpowiedzialność posiadacza (2)

Obowiązek przekazania odpadów –

„LEGALNEMU” POSIADACZOWI 

ODPADÓW 

Art. 27

2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów 

może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 

odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
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Odpowiedzialność posiadacza (3)
• zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów, lub 

• koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie

zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych lub wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych 

przepisów, lub 

• wpis do rejestru

• – chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji 

lub wpisu do rejestru.

© MAREK GÓRSKI 138



Przeniesienie odpowiedzialności   

za zagospodarowanie odpadów

Art. 27

3. Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz 

odpadów przekazuje odpady następnemu 

posiadaczowi odpadów, który posiada (wymaganą 

zgodę), odpowiedzialność za gospodarowanie 

odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na 

tego następnego posiadacza odpadów

Wyjątki - transportujący odpady

- sprzedawca odpadów oraz pośrednik 

- wykorzystanie na potrzeby własne

- współwłasność albo najem lokalu (art.28)
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Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za 

zagospodarowanie odpadów

3a. Jeżeli po przekazaniu odpadów przez wytwórcę 

odpadów następnemu posiadaczowi odpadów nie jest 

możliwe ustalenie wytwórcy odpadów, za zagospo-

darowanie odpadów odpowiada aktualny lub 

poprzedni posiadacz odpadów.
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Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego

3b. Wytwórca odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem 

wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest zwolniony z 

odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami z 

chwilą przekazania ich do ostatecznego procesu odzysku lub 

ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza 

odpadów prowadzącego taki proces. Ostateczny proces 

odzysku oznacza proces R1–R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do ustawy, a także proces przygotowania do ponownego 

użycia. Ostateczny proces unieszkodliwiania oznacza proces 

D1–D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy.

(do ostatecznego procesu, nie do procesów 

przygotowawczych) MG
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Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego

3c. Przepisu ust. 3b nie stosuje się do:

1)   wytwórcy odpadów komunalnych;

2)   wytwórcy odpadów, o których mowa w art. 71 pkt 

1 lit. a, który przekazuje te odpady posiadaczowi 

odpadów posiadającemu decyzję wymienioną w ust. 2 

pkt 1 lub 2 albo posiadającemu wpis do rejestru w 

zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a.

(art.71.1.a - odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów 

rocznie)
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Przeniesienie odpowiedzialności   

za zagospodarowanie odpadów

Art. 28

• 1. W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze 

wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie 

odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz 

jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli 

podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami 

w sposób zgodny z niniejszą ustawą. 

• 2. Przeniesienie odpowiedzialności, o którym mowa w 

ust.1, oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących 

na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem 

zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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Przeniesienie odpowiedzialności   

za zagospodarowanie odpadów

Art. 27 ust. 7 (sprzedawca i 

pośrednik)

• Sprzedawca odpadów oraz 

pośrednik w obrocie odpadami nie 

przejmują odpowiedzialności za 

gospodarowanie odpadami, jeżeli 

nie są posiadaczami tych odpadów 
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Przekazanie odpadów osobie fizycznej    

Art. 27

• 9. Posiadacz odpadów może przekazywać 

osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej 

niebędącym przedsiębiorcami określone rodzaje 

odpadów, do wykorzystania na potrzeby własne za 

pomocą dopuszczalnych metod odzysku

(rozporządzenie)

• 8. (Przejmujący) mogą poddawać odzyskowi tylko 

takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod 

odzysku i w takich ilościach, które mogą 

bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.
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Przekazanie odpadów osobie fizycznej    

Rozporządzenie wykonawcze

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2015 r. w 

sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby 

fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich 

odzysku - Dz.U.2016.93
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