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Oddajemy w ręce Czytelników komentarz do ustawy z 14.12.2012 r. 
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.; OdpadyU 2012), która we-
szła w życie 23.1.2013 r. (z pewnymi wyjątkami). Nowa ustawa zastępu-
je dotychczas obowiązującą ustawę z 27.4.2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.; OdpadyU 2001). Przejściowo niektó-
re przepisy dotychczasowej ustawy obowiązywać będą nadal, ale maksy-
malnie 3 lata.

Komentowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego 
13 dyrektyw – aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu gospodarki odpa-
dami, w tym w szczególności dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre 
dyrektywy (Dz.Urz. UE L Nr 312, s. 3; tzw. dyrektywa odpadowa). 

Nowa ustawa wymusza na podmiotach modyfikacje zarówno w sa-
mych procesach technologicznych związanych z gospodarką odpadami, 
jak i zmienia wymogi formalno-prawne dotyczące tego zagadnienia oraz 
sprawozdawczości.

Dział I Rozdział 3 OdpadyU 2012 wprowadził m.in. nowe definicje, 
takie jak: gospodarka odpadami (art. 3 ust. 1 pkt 3 OdpadyU 2012), sprze-
dawca odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 27 OdpadyU 2012), pośrednik w obrocie 
odpadami (art. 3 ust. 1 pkt 20 OdpadyU 2012) i zapobieganie powstawa-
niu odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 33 OdpadyU 2012). Niektóre dotychczaso-
we terminy zmieniono albo doprecyzowano, tj. pojęcie magazynowania 
odpadów, odpadów, odpadów obojętnych, odpadów zielonych, odzysku, 
olejów odpadowych, ponownego użycia, posiadacza odpadów, recyklingu, 
unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania odpadów.

Dział II OdpadyU 2012 reguluje ogólne wymagania dotyczące prowa-
dzenia gospodarki odpadami określone w tytule działu jako zasady go-
spodarki odpadami, czyli zasady dotyczące wytwarzania odpadów oraz 
zasady gospodarowania odpadami – czyli ich transportu, zbierania i prze-
twarzania. Pojęcie tychże zasad nie może być jednak wprost utożsamiane 
z pojęciem „zasad prawa”. Zasady prawa w znaczeniu opisowym oznacza-
ją pewien wzorzec ukształtowania jakiejś instytucji prawnej w szczególnie 
doniosłych dla tej instytucji aspektach, w znaczeniu dyrektywalnym nato-
miast oznaczają one wiążące prawnie normy, należące do danego systemu 
prawnego, w pewien sposób nadrzędne względem innych norm tego syste-
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mu1. Nie może jednak budzić wątpliwości, że skonstruowane przez usta-
wodawcę ogólne zasady gospodarki odpadami realizują tak konstytucyjne 
zasady prawa w zakresie ochrony środowiska, wynikające z norm art. 5, 
74 i 86 Konstytucji RP, nakazujące zapewnienie ochrony środowiska, bez-
pieczeństwa ekologicznego oraz dbałość o stan środowiska, jak również 
zasady prawa w zakresie ochrony środowiska zawarte w innych aktach 
prawnych, oraz sformułowane przez naukę tej dziedziny prawa administra-
cyjnego. Chodzi tu w szczególności o zasadę zrównoważonego rozwoju, 
zasadę przezorności i zasadę odpowiedzialności sprawcy2. Zasady te odpo-
wiadają również założeniom przyjętym na poziomie prawa Unii Europej-
skiej, a w szczególności wynikającym z dyrektywy odpadowej.

Przepisy Działu II OdpadyU 2012 zawierają normy o charakterze 
ogólnym i należy mieć na uwadze to, że istnieje wiele rozproszonych prze-
pisów szczególnych, niekiedy odmiennie regulujących daną materię. Przy-
kładowo, ogólne unormowanie kwestii magazynowania odpadów w art. 25 
OdpadyU 2012 nie ma zastosowania m.in. do odpadów wydobywczych 
czy zużytych baterii i akumulatorów – których, każdego z osobna, doty-
czy inny akt prawny. 

Artykuł 17 OdpadyU 2012 wprowadza, obok ochrony życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska, drugą najważniejszą ogólną zasadę gospodarki od-
padami – hierarchię sposobów postępowania z odpadami, której prak-
tyczne zastosowanie jest priorytetowym celem komentowanej ustawy. 
Oznacza to, iż przede wszystkim należy zapobiegać powstawaniu odpa-
dów, a jeśli nie jest to możliwe, wówczas ponowne wykorzystanie oraz 
recykling ma pierwszeństwo przed odzyskiem energii z odpadów, o ile są 
to najbardziej ekologiczne z dostępnych metod. Efektem takiego podej-
ścia ma być najlepszy dla środowiska wynik całkowity, co w niektórych 
przypadkach może jednak oznaczać odstąpienie od hierarchii postępowa-
nia z odpadami, ale tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione wykonalnością 
techniczną, opłacalnością ekonomiczną i ochroną środowiska.

Dział III OdpadyU 2012 odnosi się do planów gospodarki odpadami, 
które nie są aktem normatywnym regulującym prawa i obowiązki podmio-
tów. Choć plany nie mają bezpośredniego zastosowania, to jednak pozy-
skiwane przez przedsiębiorców zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwo-
lenia na przetwarzanie odpadów muszą być zgodne z planami gospodarki 
odpadami, w przeciwnym wypadku właściwy organ odmówi wydania tych 
zezwoleń (art. 46 ust. 1 pkt 2 OdpadyU 2012). Warto zatem zainteresować 
się planami gospodarki odpadami na etapie ich powstawania, skoro będą 
rzutować na przyszłe uprawnienia przedsiębiorców. Ustawa zobowiązuje 

1  Zob. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 187.
2  Zob. szerzej M. Górski, w: M. Górski (red.) Prawo ochrony środowiska, War

szawa 2009, s. 56 i n. 
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organ opracowujący projekt planu do zapewnienia na tym etapie udziału 
społeczeństwa (art. 36 ust. 7 i 8 OdpadyU 2012). 

Plany są dokumentami wiążącymi administrację w swoich wytycznych 
i co do wizji i założeń określonego systemu gospodarki odpadami są opra-
cowywane na poziomie krajowym oraz wojewódzkim. Powinny być one 
zgodne z polityką ekologiczną państwa. Polityka ta będzie zastąpiona „po-
lityką zrównoważonego rozwoju”, która ma być prowadzona na podsta-
wie strategii rozwoju, w zakresie ochrony środowiska głównie na podsta-
wie strategii BEiŚ (Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 
– perspektywa do 2020 r.” została przyjęta 15.4.2014 r. uchwałą Rady 
 Ministrów).

Bez względu jednak na nazwę, istotne jest, aby polityka ekologiczna czy 
zrównoważonego rozwoju powstała jako przemyślany plan ochrony środo-
wiska, wraz z celami i harmonogramem działań, skoro stanowi podstawę 
dla opracowywania planów gospodarki odpadami na niższym szczeblu. 

Dział IV Rozdział 1 OdpadyU 2012 reguluje dwa rodzaje uprawnień 
wymaganych do gospodarowania odpadami, które zostały nazwane jako 
zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów. Zbieranie odpadów to gromadzenie przed ich transportem do 
miejsc przetwarzania, w tym także wstępne sortowanie oraz czasowe ma-
gazynowanie. Przetwarzanie odpadów to procesy odzysku lub unieszkodli-
wiania, w tym przygotowanie poprzedzające te procesy. Ustawa nie odnosi 
się jednak do reglamentacji samego wytwarzania odpadów, które regulo-
wane jest w podstawowym dla ochrony środowiska akcie prawnym, czy-
li w ustawie – Prawo ochrony środowiska, a uprawnienie w tym zakresie 
określone jest jako pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które wyma-
gane jest wyłącznie dla odpadów wytwarzanych w związku z eksploata-
cją instalacji w przypadku przekroczenia limitów określonych w art. 180a 
 PrOchrŚrod. Nowym uregulowaniem jest jednak to, że rodzaje i ilości wy-
twarzanych odpadów w wyniku przetwarzania odpadów muszą być dodat-
kowo określone w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

Komentowana ustawa dopuszcza możliwość, po spełnieniu określonych 
w przepisach przesłanek, łączenia zezwoleń na zbieranie oraz przetwarza-
nie odpadów w jeden akt prawny tzw. decyzję łączną. Zezwolenia są waż-
ne przez czas określony we wniosku o ich wydanie, nie dłuższy jednak 
niż 10 lat.

Dział IV Rozdział 2 OdpadyU 2012 wprowadza jedną z najważniejszych 
zmian ustawy w stosunku do OdpadyU 2001 – nowy rejestr podmiotów 
związanych z gospodarką odpadami, a Dział V Rozdział 1 OdpadyU 
2012 porządkuje kwestie ewidencji odpadów, co stanowi wdrożenie do 
przepisów krajowych wymogów treści przepisów art. 26 i 35 dyrektywy 
odpadowej. 
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Nowy rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opa-
kowaniach i gospodarujących odpadami powinien zostać utworzony naj-
później w terminie do 23.1.2016 r. (art. 234 ust. 1 OdpadyU 2012). Rejestr 
ma za zadanie połączyć i ujednolicić istniejące już rejestry, które do cza-
su utworzenia nowego rejestru prowadzone będą nadal przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie baterii i akumulatorów oraz 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także przez starostów w zakresie 
zbierających i transportujących odpady. Ponadto koniecznością rejestracji 
objęte będą inne podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do 
rejestru, a także podmioty, które zostaną wpisane do niego z urzędu. Re-
jestr będzie prowadzony w każdym województwie przez marszałka wo-
jewództwa w systemie teleinformatycznym i będzie stanowił integralną 
część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce od-
padami (BDO; zasady jej działania regulują przepisy Działu VI Odpa-
dyU 2012) i będzie publicznie dostępny, z pewnymi wyjątkami. Doko-
nując wpisu do rejestru marszałek województwa utworzy indywidualne 
konto w BDO, zawiadamiając podmiot o aktywacji konta, loginie i haśle 
dostępu do konta, które będą niezbędne do dokonywania wpisu dalszych 
danych przez podmiot (sprawozdania roczne). Podmioty objęte obowiąz-
kiem złożenia wniosku o wpis do rejestru będą obowiązane do złożenia te-
go wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru i uiszczenia 
opłaty rejestrowej, która wynosić będzie od 50–2000 zł. Opłatę rejestrową 
(a w następnych latach opłatę roczną) ponoszą tylko podmioty wymienio-
ne w art. 57 ust. 1 OdpadyU 2012. Podmioty wpisane do dotychczasowych 
rejestrów są zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

Ewidencja, podobnie jak dotychczas, będzie prowadzona przy użyciu 
dokumentów ewidencji odpadów, takich jak: karty przekazania odpadów, 
karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ścieko-
wych, karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowej 
charakterystyki odpadów i wyniki testów zgodności. Nowym dokumentem 
ewidencyjnym będzie karta ewidencji odpadów niebezpiecznych dla sprze-
dawcy i pośrednika odpadów niebędących posiadaczami odpadów, ale do-
piero wówczas, gdy zostanie określony jej wzór w rozporządzeniu.

Dział V Rozdział 2 OdpadyU2012 wprowadza nowe zasady odnoszące 
się do sprawozdawczości w zakresie produktów, opakowań oraz gospodar-
ki odpadami. Sprawozdania trzeba będzie sporządzać za dany rok kalenda-
rzowy, a nie jak dotychczas – niektóre za pół roku. Do BDO do 15 marca 
podmioty będą je wprowadzać elektronicznie za pomocą indywidualnego 
konta w BDO nadanego przez marszałka województwa przy wpisie do no-
wego rejestru podmiotów prowadzonego przez niego w ramach BDO.
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Dział VII OdpadyU 2012 określa szczególne zasady gospodarowa-
nia niektórymi rodzajami odpadów, a dotyczy takich odpadów jak: PCB 
oraz odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne, odpady 
weterynaryjne, komunalne osady ściekowe, odpady pochodzące z proce-
sów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów, od-
pady z wypadków i odpady metali.

Podmioty zajmujące się prowadzeniem punktu zbierania odpadów me-
tali w dalszym ciągu muszą wypełnić tzw. formularz przyjęcia odpadów 
metali, jeżeli złom ten przekazuje osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą. 
Jak widać nowa ustawa kontynuuje dotychczasowe przepisy odnoszące się 
do złomowisk, pomimo zapowiedzi o odstąpieniu od nich, ze względu na 
kradzieże elementów urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycz-
nych, kolejowych i wodnokanalizacyjnych. 

Przepisy Działu VIII Rozdział 1 OdpadyU 2012 regulujące wymagania 
dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w znacznym za-
kresie stanowią transpozycję dyrektywy 1999/31/WE z 26.4.1999 r. w spra-
wie składowania odpadów (Dz.Urz. WE L Nr 182, s. 1 ze zm.).

Składowanie ustawodawca uznał za szczególną formę unieszkodliwiania 
odpadów, które stanowi ostatnią, najmniej pożądaną, pozycję w hierarchii 
sposobów postępowania z odpadami. Składowaniu bowiem powinny ulec 
tylko te odpady, co do których brak jest możliwości poddania innym proce-
som unieszkodliwiania z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych. 

W nowej ustawie, tak jak dotychczas, zdefiniowano pojęcie składowi-
ska, którym jest obiekt budowalny przeznaczony do składowania odpadów 
(a nie do ich magazynowania czy zbierania). Stąd wyraźny zakaz magazy-
nowania odpadów i zbierania odpadów na składowisku odpadów. 

Komentowana ustawa rozróżnia w art. 123 trzy fazy składowiska – 
przedeksploatacyjną, eksploatacyjną i poeksploatacyjną, których definicje 
istotnie odbiegają od dotychczas określonych w treści rozp. Ministra Śro-
dowiska z 9.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków 
prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858 
ze zm.).

Zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części wymaga uzyska-
nia zgody wydanej w formie decyzji właściwego ze względu na miejsce 
lokalizacji składowiska organu. W sytuacji jednak, gdy m.in. składowisko 
lub jego wydzielona część nie spełniają wymogów technicznych lub for-
malnych określonymi przepisami prawa, to właściwy organ, z własnej ini-
cjatywy, po przeprowadzeniu wcześniej ekspertyzy, wydaje decyzję o za-
mknięciu składowiska odpadów.

Składowisko prowadzi zarządzający, który swoją działalność może roz-
począć po uzyskaniu w następującej, wyraźnie już ustalonej, kolejności: 
1) pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpa-
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dów, 2) pozwolenia na użytkowanie składowiska oraz 3) decyzji zatwier-
dzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Co oznacza, że 
brak np. pozwolenia na użytkowanie skutkuje niemożnością wystąpienia 
o decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. 
Ustalona kolejność porządkuje proces uruchamiania składowiska, który 
jednak wydłuży się.

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów zastąpiła instrukcję eks-
ploatacji składowiska odpadów obowiązującą na podstawie OdpadyU 
2001. Zmiana widoczna już w samej nazwie wynika z faktu, iż aktualna 
instrukcja obejmuje w swojej treści obowiązki związane z prowadzeniem 
składowiska nie tylko w fazie eksploatacyjnej, ale także w fazie poeksplo-
atacyjnej, czyli aż do 30 lat po zakończeniu rekultywacji składowiska. Jest 
to konsekwencja uwzględnienia w okresie prowadzenia składowiska odpa-
dów fazy eksploatacyjnej oraz fazy poeksploatacyjnej. 

Nowością jest obowiązek posiadania przez zarządzającego tytułu praw-
nego do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, 
wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadze-
niem tego składowiska, zarówno w fazie eksploatacyjnej, jak i poeksplo-
atacyjnej. Jest to związane z ustaloną odpowiedzialnością zarządzającego 
za całokształt działalności składowiska (art. 135 ust. 1 OdpadyU 2012). 
W szczególności zarządzający ponosi odpowiedzialność za skutki zagro-
żeń dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi spowodowane prowa-
dzeniem składowiska.

Zarządzający składowiskiem jest obowiązany do realizacji wszystkich 
obowiązków dotyczących składowiska, wynikających z przepisów oraz 
decyzji. Zasadniczo dotychczasowe obowiązki zarządzającego składowi-
skiem odpadów zostały zachowane, gdyż – jak zaznaczono w uzasadnie-
niu do projektu – nowa ustawa stanowi kontynuację dotychczas obowią-
zujących przepisów.

Zarządzający, ponosząc odpowiedzialność za całokształt działalności 
składowiska jest zobligowany do powiadomienia odpowiednich organów: 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub państwowego woje-
wódzkiego inspektora sanitarnego o stwierdzonych na składowisku zmia-
nach, wskazujących na możliwość zagrożenia dla środowiska lub dla ży-
cia i zdrowia ludzkiego. Wstrzymanie użytkowania składowiska wydane 
w formie decyzji przez wyżej wymienione organy będzie konsekwencją 
braku stosownego ich powiadomienia lub niewykonania nałożonych przez 
nie w drodze decyzji obowiązków określających zakres i harmonogram 
działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych za-
grożeń dla środowiska.

Nowym obowiązkiem zarządzającego jest utworzenie funduszu rekul-
tywacyjnego z dniem rozpoczęcia przyjmowania odpadów na składowi-
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sko. Fundusz ma za zadanie gromadzić środki pieniężne na realizację obo-
wiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją oraz nadzorem, w tym 
monitoringiem składowiska odpadów.

Komentowana ustawa przewiduje zmianę zarządzającego składowiskiem 
odpadów, która wymaga m.in. przeniesienia na podmiot zainteresowany 
przejęciem składowiska wszystkich praw i obowiązków z decyzji zatwier-
dzającej instrukcję prowadzenia składowiska oraz odpowiednio z pozwole-
nia zintegrowanego (albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów), zgody na 
zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (lub decyzji 
o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części). 

Przepisy Działu VIII Rozdział 2 dotyczące termicznego przekształca-
nia odpadów stanowią transpozycję dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 4.12.2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz.Urz. 
WE L Nr 332, s. 91 ze zm.), której przepisy od 7.1.2014 r. przejęła dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24.11.2010 r. w spra-
wie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszcze-
niom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L Nr 334, s. 17 
ze zm.) tzw. dyrektywa IED. Dyrektywa, a tym samym przepisy dotyczące 
termicznego spalania mają na celu zapobieżenie lub ograniczenie w możli-
wie największym stopniu ujemnych skutków dla środowiska oraz zdrowia 
i życia ludzkiego spowodowanych przez spalanie lub współspalanie odpa-
dów. Przepisy w znacznym stopniu stanowią kontynuację uregulowań za-
wartych w OdpadyU 2001. Zmianie uległy przepisy dotyczące kwalifikacji 
procesu termicznego przekształcania odpadów do kategorii odzysku (R1) 
lub unieszkodliwiania odpadów (D10). 

Istotny jest przepis art. 159 ust. 2 OdpadyU 2012, na podstawie którego 
Minister Środowiska określi w drodze rozporządzenia warunki techniczne 
kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania 
odpadów jako energii z odnawialnego źródła energii (OZE). Przepis ten 
umożliwi rozszerzenie zakresu kwalifikowania do OZE energii ze spalania 
odpadów – dotychczas tylko komunalnych – o odpady inne niż komunalne, 
które zawierają frakcje biodegradowalne.

Komentowana ustawa wprowadza w Dziale X Rozdział 2 przesłan-
ki oraz zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych odrębnie 
od PrOchrŚrod. Kary nakłada wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
(WIOŚ) na podstawie decyzji administracyjnej. O ile określony w prze-
pisie art. 194 OdpadyU 2012 katalog naruszeń, za które jest wymierzana 
administracyjna kara pieniężna, jest konkretny, o tyle podstawy wskazane 
w przepisie art. 199 OdpadyU 2012 do ustalenia wysokości tejże kary są 
określone ogólnikowo. Biorąc pod uwagę, że wysokość kary za narusze-
nia wynikające z katalogu określonego w art. 194 OdpadyU 2012 zostały 
określone widełkowo od 1000 zł do 1 000 000 zł, ich wymiar za to samo 
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przewinienie może różnić się zasadniczo w zależności od oceny konkret-
nego WIOŚ. Organ ten musi bowiem samodzielnie dokonać oceny wpływu 
naruszenia na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, a także skutki naru-
szenia oraz wielkość zagrożenia. 

W zakresie naruszenia obowiązku sprawozdawczości, OdpadyU 2012 
zawiera w art. 200, osobną regulację odnoszącą się do wymiaru kary. Do-
puszczalny jest wówczas wielokrotny wymiar kary, przy czym maksymal-
ną łączną jej wysokość w danym roku kalendarzowym określono na kwotę 
8500 zł. W przypadku braku sprawozdania w terminie wynikającym z prze-
pisów kara wynosi 500 zł, w przypadku zaś nieprzekazania sprawozdania 
pomimo wezwania do tej czynności przez WIOŚ – 2000 zł. Oznacza to, że 
WIOŚ może maksymalnie 5 razy w roku wyznaczać dodatkowy termin na 
złożenie sprawozdania i wymierzać karę. 

Wpływ z administracyjnych kar pieniężnych przekazywany jest na ra-
chunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), co oznacza, iż środki te będą wykorzystywane na poprawę 
środowiska naturalnego, na działania edukacyjne z tym związane. Można 
uznać, iż wypełnia to podstawową zasadę ochrony środowiska, że zanie-
czyszczający płaci i w pewnym sensie rekompensuje negatywne działa-
nia w innym obszarze związanym z ochroną środowiska, zdrowia i życia 
ludzkiego.

Nowa ustawa zmienia w Dziale XI Rozdział 1 przepisy związane 
z odpadami w 18 innych ustawach. Do najważniejszych z nich należy 
wprowadzenie w PrOchrŚrod kompleksowej regulacji pozwolenia na wy-
twarzanie odpadów. Według uzasadnienia do projektu komentowanej usta-
wy – dodanie nowego art. 180a oraz zmiany w art. 181, 184, 186 i 188 
 PrOchrŚrod wynika z rezygnacji z dotychczasowych niektórych wymagań 
formalnoprawnych związanych z wytwarzaniem odpadów. Wskazać nale-
ży, iż OdpadyU 2012 odnosi się tylko w jednym wypadku do wytwarzania 
odpadów – w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów trzeba obecnie podać 
też odpady wytwarzane w związku z tym przetwarzaniem. 

Odnosząc się do przepisów przejściowych, dostosowujących i koń-
cowych zawartych w Dziale XI Rozdział 2, warto w szczególności zwró-
cić uwagę na:
 1) art. 222 OdpadyU 2012 umożliwiający dalsze prowadzenie na podsta-

wie dotychczasowych decyzji działalności w zakresie odzysku odpa-
dów w procesie R14 i R15, 

 2) art. 225 OdpadyU 2012, zgodnie z którym zachowują ważność zezwo-
lenia na spalanie odpadów ze względów bezpieczeństwa poza instala-
cjami lub urządzeniami na czas, na jaki zostały wydane, 

 3) art. 231 OdpadyU 2012, na podstawie którego wygasły decyzje za-
twierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz de-
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cyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, straciły ważność 
złożone informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospoda-
rowania wytworzonymi odpadami, gdyż według OdpadyU 2012 takie 
uregulowanie nie jest już wymagane, oraz zachowały ważność dotych-
czasowe pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

 4) art. 232 OdpadyU 2012 dotyczący prawnego statusu dotychczasowych 
zezwoleń na zbieranie odpadów oraz zezwoleń na odzysk lub unie-
szkodliwianie odpadów,

 5) art. 233 OdpadyU 2012 dotyczący dla transportujących odpady wy-
magań formalnoprawnych do czasu utworzenia BDO wraz z nowym 
rejestrem,

 6) art. 235 OdpadyU 2012 dotyczący obowiązywania dotychczasowych 
rejestrów prowadzonych przez GIOŚ i starostów do czasu utworzenia 
BDO wraz z nowym rejestrem,

 7) art. 236 OdpadyU 2012 – dotyczący stosowania do ewidencji odpa-
dów do końca 2014 r. dotychczasowych przepisów, 

 8) art. 237 OdpadyU 2012 – dotyczący sprawozdań o produktach i opako-
waniach oraz o gospodarce odpadami, które jeszcze za lata 2012–2014 
należy składać na dotychczasowych zasadach określonych w 6 usta-
wach, a więc w dotychczasowym zakresie, częstotliwości (odpowied-
nio półroczne, roczne), terminach (odpowiednio 15 marca, 31 mar-
ca, 31 lipca) do dotychczasowych organów (odpowiednio marszałek 
województwa, GIOŚ, NFOŚiGW) i z wykorzystaniem dotychczaso-
wych rozporządzeń, z tym że składają je jedynie podmioty wymienio-
ne w art. 73 i art. 75 OdpadyU 2012,

 9) art. 240 OdpadyU 2012 – dotyczący dotychczasowych decyzji za-
twierdzających instrukcje eksploatacji składowiska odpadów, które 
wygasają z dniem, z którym stanie się ostateczna nowa decyzja za-
twierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów; jednak 
gdy zarządzający składowiskiem odpadów nie złoży wniosku o jej 
wydanie do 23.1.2015 r., to dotychczasowa decyzja wygasa w tym 
dniu,

10) art. 250 OdpadyU 2012 – dotyczący przejściowego obowiązywania 
dotychczasowych rozporządzeń.

Opole, 14 maja 2014 r. 
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