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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz
z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145,
poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 20 marca 2002 r. o przekszta∏ceniach
w administracji celnej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365),
2) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),
3) ustawà z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1671),

przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
6) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
o odpadach (Dz. U. Nr 116, poz. 1208),
7) ustawà z dnia 30 lipca 2004 r. o mi´dzynarodowym
obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956),
8) ustawà z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25,
poz. 202),
9) ustawà z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
— Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 90, poz. 758),
10) ustawà z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
— Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 130, poz. 1087),

4) ustawà z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

11) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63,
poz. 441),

5) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem

12) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych
ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ
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i kompetencji administracji terenowej (Dz. U.
Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267,
poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1601 i Nr 251,
poz. 1848),
13) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495),
14) ustawà z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy
— Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 50, poz. 360)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 1 lutego 2007 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekszta∏ceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), który stanowi:
„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2002 r., z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2002 r.,
i art. 29, który wchodzi w ˝ycie z dniem
5 czerwca 2002 r.”;
2) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:
„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;
3) art. 40 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671), który stanowi:
„Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjàtkiem art. 16 ust. 1 pkt 5
i art. 23 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
4) art. 8, 9 i 12 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78), które
stanowià:
„Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych.
Art. 9. 1. Przepisów art. 29 ust. 2 i art. 53 ust. 5
pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie
stosuje si´ od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do dnia 30 czerwca 2004 r.
2. Zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów podmiotom,
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które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzi∏y dzia∏alnoÊç w zakresie
zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zachowujà moc na czas, na jaki zosta∏y wydane, i zast´pujà zezwolenia na
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wymagane na podstawie przepisów o odpadach.”

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
5) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:
„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;
2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;
6) art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 116, poz. 1208), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 2 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
7) art. 26 i 27 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o mi´dzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191,
poz. 1956), które stanowià:
„Art. 26. Zezwolenia wydane na podstawie art. 65
i 66 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach w zakresie mi´dzynarodowego obrotu odpadami wygasajà bez odszkodowania, z up∏ywem okresu, na który by∏y wydane, lecz nie póêniej ni˝ dnia
31 paêdziernika 2004 r.
Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
8) art. 63 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202), który stanowi:
„Art. 63. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy:
1) art. 7, art. 8, art. 44, art. 45, art. 57 pkt 2
i art. 62 wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia;
2) art. 11—17, art. 28, art. 47, art. 55,
art. 56, art. 57 pkt 3, art. 58 pkt 1 i 3
w zakresie dotyczàcym art. 401 ust. 11
i 12 i art. 415 ust. 5a i 5b, w brzmieniu
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nadanym niniejszà ustawà, i art. 60
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.;
3) art. 23 ust. 3 w stosunku do pojazdów
wprowadzonych na terytorium kraju
przed dniem 1 lipca 2002 r. stosuje si´
od dnia 1 stycznia 2007 r.;
4) art. 58 pkt 1 w zakresie dotyczàcym
art. 401 ust. 1—10 i 13—16, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia.”;
9) art. 9 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 90, poz. 758), który stanowi:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.”;
10) art. 23 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), który stanowi:
„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
11) art. 9, 11, 12 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458
oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), które stanowià:
„Art. 9. 1. Pierwsze sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami po
wejÊciu w ˝ycie ustawy obejmuje okres
od dnia 30 paêdziernika 2004 r. do dnia
31 grudnia 2006 r.
2. Pierwsze sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego, powiatowego i gminnego
planu gospodarki odpadami po wejÊciu
w ˝ycie ustawy obejmuje okres od dnia
uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia
2006 r.”
„Art. 11. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà
ustawà zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie nowych aktów wykonawczych
wydanych na podstawie upowa˝nieƒ
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 12. Decyzje w zakresie rekultywacji z zastosowaniem odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266,
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r.
Nr 12, poz. 63), ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
oraz innych ustaw ulegajà wygaÊni´ciu
w ca∏oÊci lub cz´Êci dotyczàcej zastosowania odpadów w terminie roku od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.”

Poz. 251

„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 1, pkt 3 lit. c—e, pkt 33—38,
pkt 46 i pkt 48, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 28 grudnia 2005 r.;
2) art. 1 pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a i b, pkt 9,
pkt 25 lit. b i pkt 26, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.;
3) art. 6 pkt 5, pkt 6 lit. a, pkt 8 oraz pkt 12,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;
12) art. 48 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale
zadaƒ i kompetencji administracji terenowej
(Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604
i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1601
i Nr 251, poz. 1848), który stanowi:
„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjàtkiem:
1) art. 35, art. 37, art. 38 ust. 3, art. 42,
art. 45, art. 46 i art. 47 ust. 3, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia;
1a) art. 17 pkt 2, art. 22, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.;
2) art. 19, art. 20 oraz art. 21, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.”;
13) art. 96 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym
sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495), który stanowi:
„Art. 96. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 18—20, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.;
2) art. 6—14, art. 24, art. 31, art. 39,
art. 40, art. 42, art. 51, art. 56, art. 71,
art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3, art. 76
pkt 3—5, art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3,
art. 80, art. 85 i art. 88, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2006 r.;
3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 i art. 84, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2006 r.;
4) art. 28, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2
i ust. 3—6, art. 64—69, art. 82, art. 83,
art. 87, art. 89 i art. 93, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
5) art. 30 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.”;
14) art. 13 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 50, poz. 360), który
stanowi:
„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”.
Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. (poz. 251)

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
I)

o odpadach1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady post´powania
z odpadami w sposób zapewniajàcy ochron´ ˝ycia
i zdrowia ludzi oraz ochron´ Êrodowiska zgodnie z zasadà zrównowa˝onego rozwoju, a w szczególnoÊci zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania iloÊci odpadów i ich negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko, a tak˝e odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
2. Przepisy ustawy nie naruszajà postanowieƒ
dzia∏u II w tytule I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, z póên. zm.1a)).

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ tak˝e do post´powania z masami ziemnymi lub skalnymi, je˝eli sà
usuwane albo przemieszczane w zwiàzku z realizacjà
inwestycji lub prowadzeniem eksploatacji kopalin.
2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:
1)2) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo
przemieszczanych w zwiàzku z realizacjà inwestycji, je˝eli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na
budow´ lub zg∏oszenie robót budowlanych okreÊlajà warunki i sposób ich zagospodarowania,
a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeƒ
wymaganych standardów jakoÊci gleby i ziemi,
o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska;

———————
I)

OdnoÊnik nr 1 dodany do tytu∏u ustawy przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), który wszed∏
w ˝ycie z dniem 28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz.
WE L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332
z 28.12.2000, str. 91),
2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 39, L 78
z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48),
3) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzàcych z przemys∏u ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, L 378 z 31.12.1982, str. 1, L 32 z 03.02.1983, str. 28, L 377 z 31.12.1991, str. 48
i L 409 z 31.12.1992, str. 11),
4) dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony Êrodowiska, w szczególnoÊci gleby, w przypadku wykorzystywania osadów Êciekowych w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986, str. 6 i L 377 z 31.12.1991,
str. 48),
5) dyrektywy Komisji 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierajàcych niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991, str. 38, L 264 z 04.10.1993, str. 51 i L 1 z 05.01.1999, str. 1),
6) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczàcej oczyszczania Êcieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135
z 30.05.1991, str. 40 i L 67 z 07.03.1998, str. 29),
7) dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 377
z 31.12.1991, str. 20 i L 168 z 02.07.1994, str. 28),
8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowaƒ i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, L 284 z 31.10.2003, str. 1, L 47 z 18.02.2004, str. 26 i L 70
z 16.03.2005, str. 17),
9) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk∏adowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182
z 16.07.1999, str. 1),
10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, L 170 z 29.06.2002, str. 81 i L 25 z 28.01.2005, str. 73),
11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów
(Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91),
12) dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, str. 24 i L 345 z 31.12.2003, str. 106).
Dane dotyczàce aktów prawa Unii Europejskiej og∏oszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
1a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 13 paêdziernika 2005 r.
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1a)3) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo
przemieszczanych w zwiàzku z wydobywaniem
kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem, je˝eli
koncesja na wydobywanie kopalin ze z∏ó˝ udzielona na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947, z póên. zm.4)) lub miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego okreÊlajà warunki i sposób ich zagospodarowania;
2)5) mas ziemnych pochodzàcych z pog∏´biania
akwenów morskich w zwiàzku z utrzymywaniem
infrastruktury zapewniajàcej dost´p do portów
oraz infrastruktury portowej, a tak˝e z pog∏´biania
zbiorników wodnych, stawów, cieków naturalnych, kana∏ów i rowów w zwiàzku z utrzymywaniem i regulacjà wód, stanowiàcych niezanieczyszczony urobek;
3) odpadów promieniotwórczych w rozumieniu przepisów prawa atomowego;
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∏oÊci ∏adunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166,
poz. 1361, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683);
6) rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
1774/2002/WE z dnia 3 paêdziernika 2002 r. ustanawiajàcego przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz.
WE L 273 z 10.10.2003, str. 1 i L 19 z 19.01.2005,
str. 27 oraz str. 34);
7) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z póên. zm.8));
8) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 121,
poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203,
poz. 1683);
9) ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o mi´dzynarodowym
obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956).

4) gazów i py∏ów wprowadzanych do powietrza;
5) Êcieków w rozumieniu przepisów o ochronie Êrodowiska;
6) odchodów zwierzàt, obornika, gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania
w sposób i na zasadach okreÊlonych w przepisach
o nawozach i nawo˝eniu;
7) substancji wykorzystywanych jako czynniki ch∏odnicze przeznaczone do regeneracji.
3.6) Przepisy ustawy nie naruszajà w zakresie post´powania z odpadami przepisów:
1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze;
2) ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r.
Nr 99, poz. 692);
3) ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042);
4) ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U.
z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z póên. zm.7));
5) ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o portowych
urzàdzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta———————
3)
4)

5)
6)
7)

Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz
z 2007 r. Nr 21, poz. 125.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120,
poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.

Art. 3. 1. Odpady oznaczajà ka˝dà substancj´ lub
przedmiot nale˝àcy do jednej z kategorii, okreÊlonych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa si´, zamierza pozbyç si´ lub do ich pozbycia si´
jest obowiàzany.
2. Odpady niebezpieczne sà to odpady:
1) nale˝àce do kategorii lub rodzajów odpadów okreÊlonych na liÊcie A za∏àcznika nr 2 do ustawy oraz
posiadajàce co najmniej jednà z w∏aÊciwoÊci wymienionych w za∏àczniku nr 4 do ustawy lub
2) nale˝àce do kategorii lub rodzajów odpadów okreÊlonych na liÊcie B za∏àcznika nr 2 do ustawy i zawierajàce którykolwiek ze sk∏adników wymienionych w za∏àczniku nr 3 do ustawy oraz posiadajàce co najmniej jednà z w∏aÊciwoÊci wymienionych
w za∏àczniku nr 4 do ustawy.
3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) gospodarowaniu odpadami — rozumie si´ przez
to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów, w tym równie˝ nadzór nad takimi dzia∏aniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów;
2) komunalnych osadach Êciekowych — rozumie si´
przez to pochodzàcy z oczyszczalni Êcieków osad
z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji
s∏u˝àcych do oczyszczania Êcieków komunalnych
oraz innych Êcieków o sk∏adzie zbli˝onym do sk∏adu Êcieków komunalnych;
3) magazynowaniu odpadów — rozumie si´ przez to
czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem;
———————
8)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.
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4) odpadach komunalnych — rozumie si´ przez to
odpady powstajàce w gospodarstwach domowych, a tak˝e odpady niezawierajàce odpadów
niebezpiecznych pochodzàce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl´du na swój charakter
lub sk∏ad sà podobne do odpadów powstajàcych
w gospodarstwach domowych;

12) PCB — rozumie si´ przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan
oraz mieszaniny zawierajàce jakàkolwiek z tych
substancji w iloÊci powy˝ej 0,005 % wagowo ∏àcznie;

5) odpadach medycznych — rozumie si´ przez to odpady powstajàce w zwiàzku z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz prowadzeniem badaƒ i doÊwiadczeƒ naukowych w zakresie medycyny;

13)10) posiadaczu odpadów — rozumie si´ przez to
ka˝dego, kto faktycznie w∏ada odpadami (wytwórc´ odpadów, innà osob´ fizycznà, osob´ prawnà
lub jednostk´ organizacyjnà), z wy∏àczeniem prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów; domniemywa si´, ˝e w∏adajàcy powierzchnià ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujàcych si´ na nieruchomoÊci;

6) odpadach oboj´tnych — rozumie si´ przez to odpady, które nie ulegajà istotnym przemianom
fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sà nierozpuszczalne, nie wchodzà w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powodujà zanieczyszczenia Êrodowiska lub zagro˝enia dla zdrowia ludzi, nie ulegajà biodegradacji i nie wp∏ywajà niekorzystnie na
materi´, z którà si´ kontaktujà; ogólna zawartoÊç
zanieczyszczeƒ w tych odpadach oraz zdolnoÊç do
ich wymywania, a tak˝e negatywne oddzia∏ywanie
na Êrodowisko odcieku muszà byç nieznaczne,
a w szczególnoÊci nie powinny stanowiç zagro˝enia dla jakoÊci wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi;
7) odpadach ulegajàcych biodegradacji — rozumie
si´ przez to odpady, które ulegajà rozk∏adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
8) odpadach weterynaryjnych — rozumie si´ przez to
odpady powstajàce w zwiàzku z badaniem, leczeniem zwierzàt lub Êwiadczeniem us∏ug weterynaryjnych, a tak˝e w zwiàzku z prowadzeniem badaƒ
naukowych i doÊwiadczeƒ na zwierz´tach;

14) recyklingu — rozumie si´ przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji
lub materia∏ów zawartych w odpadach w procesie
produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub
materia∏u o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym te˝ recykling organiczny, z wyjàtkiem odzysku energii;
15) recyklingu organicznym — rozumie si´ przez to
obróbk´ tlenowà, w tym kompostowanie, lub beztlenowà odpadów, które ulegajà rozk∏adowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której
powstaje materia organiczna lub metan; sk∏adowanie na sk∏adowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny;
16) sk∏adowisku odpadów — rozumie si´ przez to
obiekt budowlany przeznaczony do sk∏adowania
odpadów;

9) odzysku — rozumie si´ przez to wszelkie dzia∏ania,
niestwarzajàce zagro˝enia dla ˝ycia, zdrowia ludzi
lub dla Êrodowiska, polegajàce na wykorzystaniu
odpadów w ca∏oÊci lub w cz´Êci, lub prowadzàce
do odzyskania z odpadów substancji, materia∏ów
lub energii i ich wykorzystania, okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do ustawy;

17)11) spalarni odpadów — rozumie si´ przez to zak∏ad
lub jego cz´Êç przeznaczone do termicznego przekszta∏cania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku
wytwarzanej energii cieplnej, obejmujàce instalacje i urzàdzenia s∏u˝àce do prowadzenia procesu
termicznego przekszta∏cania odpadów wraz
z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolà, sterowaniem
i monitorowaniem procesów oraz instalacjami
zwiàzanymi z przyjmowaniem, wst´pnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekszta∏cania oraz instalacjami zwiàzanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku
spalania i oczyszczania gazów odlotowych;

10) odzysku energii — rozumie si´ przez to termiczne
przekszta∏canie odpadów w celu odzyskania energii;

18) staroÊcie — rozumie si´ przez to tak˝e prezydenta
miasta na prawach powiatu;

8a)9) odpadach z wypadków — rozumie si´ przez to
odpady powstajàce podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaÊniczej, z wy∏àczeniem odpadów
powsta∏ych w wyniku powa˝nej awarii lub powa˝nej awarii przemys∏owej;

11) olejach odpadowych — rozumie si´ przez to wszelkie oleje smarowe lub przemys∏owe, które nie nadajà si´ ju˝ do zastosowania, do którego by∏y pierwotnie przeznaczone, a w szczególnoÊci zu˝yte
oleje z silników spalinowych i oleje przek∏adniowe, a tak˝e oleje smarowe, oleje do turbin i oleje
hydrauliczne;
———————
9)

Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

19) stosowaniu komunalnych osadów Êciekowych —
rozumie si´ przez to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych
osadów Êciekowych do gleby w celu ich wykorzystywania;
———————
10)
11)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
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20)12) termicznym przekszta∏caniu odpadów — rozumie si´ przez to:
a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,
b) inne procesy termicznego przekszta∏cania odpadów, w tym piroliz´, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstajàce podczas
tych procesów termicznego przekszta∏cania odpadów sà nast´pnie spalane;
21) unieszkodliwianiu odpadów — rozumie si´ przez
to poddanie odpadów procesom przekszta∏ceƒ
biologicznych, fizycznych lub chemicznych okreÊlonym w za∏àczniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro˝enia dla ˝ycia, zdrowia ludzi lub dla Êrodowiska;
21a)13) wspó∏spalarni odpadów — rozumie si´ przez to
zak∏ad lub jego cz´Êç, których g∏ównym celem jest
wytwarzanie energii lub produktów, w których
wraz z paliwami sà przekszta∏cane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii
lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujàce instalacje i urzàdzenia s∏u˝àce do prowadzenia procesu termicznego przekszta∏cania wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich
do atmosfery, kontrolà, sterowaniem i monitorowaniem procesów, instalacjami zwiàzanymi
z przyjmowaniem, wst´pnym przetwarzaniem
i magazynowaniem odpadów dostarczonych do
termicznego przekszta∏cania oraz instalacjami
zwiàzanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem
substancji otrzymanych w wyniku spalania
i oczyszczania gazów odlotowych;
22)14) wytwórcy odpadów — rozumie si´ przez to ka˝dego, którego dzia∏alnoÊç lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz ka˝dego, kto przeprowadza wst´pne przetwarzanie, mieszanie lub
inne dzia∏ania powodujàce zmian´ charakteru lub
sk∏adu tych odpadów; wytwórcà odpadów powstajàcych w wyniku Êwiadczenia us∏ug w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urzàdzeƒ oraz sprzàtania,
konserwacji i napraw jest podmiot, który Êwiadczy
us∏ug´, chyba ˝e umowa o Êwiadczenie us∏ugi stanowi inaczej;
23) zbieraniu odpadów — rozumie si´ przez to ka˝de
dzia∏anie, w szczególnoÊci umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów,
które ma na celu przygotowanie ich do transportu
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
———————
12)

13)

14)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia
2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy
z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7,
poz. 78), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 7 lutego 2003 r.
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Art. 4. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
kierujàc si´ kategoriami oraz rodzajami odpadów wymienionymi w za∏àcznikach nr 1 i 2, sk∏adnikami odpadów wymienionymi w za∏àczniku nr 3 oraz w∏aÊciwoÊciami odpadów wymienionymi w za∏àczniku nr 4,
okreÊli w drodze rozporzàdzenia:
1) katalog odpadów z podzia∏em na grupy, podgrupy
i rodzaje, uwzgl´dniajàcy êród∏a powstawania odpadów, wraz z listà odpadów niebezpiecznych
oraz ze sposobem klasyfikowania odpadów;
2)15) warunki, w których uznaje si´, ˝e odpady wymienione na liÊcie odpadów niebezpiecznych nie
posiadajà w∏aÊciwoÊci lub sk∏adników i w∏aÊciwoÊci powodujàcych, ˝e odpady te stanowià odpady
niebezpieczne, a tak˝e sposób ustalenia spe∏nienia
tych warunków.
1a.16) Posiadacz jest obowiàzany do pozbywania
si´ substancji lub przedmiotów niespe∏niajàcych wymagaƒ technicznych okreÊlonych w przepisach, o których mowa w ust. 1b, lub w przepisach odr´bnych.
1b.16) Ministrowie w∏aÊciwi do spraw gospodarki,
transportu, rolnictwa i zdrowia, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska, mogà okreÊliç, ka˝dy w zakresie swoich kompetencji, w drodze
rozporzàdzeƒ, wymagania techniczne dla substancji
i przedmiotów, których niespe∏nienie powoduje, ˝e ich
posiadacz jest obowiàzany do ich pozbycia si´.
1c.16) Wydajàc rozporzàdzenia, o których mowa
w ust. 1b, ministrowie uwzgl´dnià:
1) wymagania ochrony Êrodowiska;
2) bezpieczeƒstwo u˝ytkowania substancji lub przedmiotów;
3) mo˝liwe zagro˝enia dla zdrowia i ˝ycia ludzi;
4) wymagania ochrony dóbr kultury.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje
oraz st´˝enia substancji, które powodujà, ˝e urobek
pochodzàcy z pog∏´biania akwenów morskich
w zwiàzku z utrzymaniem infrastruktury zapewniajàcej
dost´p do portów, a tak˝e z pog∏´bianiem zbiorników
wodnych, stawów, cieków naturalnych, kana∏ów i rowów w zwiàzku z utrzymaniem i regulacjà wód, jest
zanieczyszczony, kierujàc si´ w∏aÊciwoÊciami substancji, które mogà zanieczyÊciç ten urobek.
Art. 4a.17) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska jest organem wy˝szego stopnia w stosunku do
———————
15)
16)
17)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 14.
Dodany przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami
w podziale zadaƒ i kompetencji administracji terenowej
(Dz. U. Nr 175, poz. 1462), który wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r., stosownie do art. 48 pkt 2 tej ustawy.
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marsza∏ka województwa w sprawach, o których mowa
w art. 13 ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1, art. 26
ust. 2, art. 29, art. 53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 1
i ust. 5.
2. Zadania samorzàdu województwa, o których
mowa w art. 13 ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 1 i ust. 4, art. 24
ust. 2 pkt 1, art. 26 ust. 2, art. 29 ust. 3, art. 49 ust. 2 i 4,
art. 37 ust. 6, art. 53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 1
i ust. 5, sà zadaniami z zakresu administracji rzàdowej.
Rozdzia∏ 2
Zasady gospodarowania odpadami
Art. 5. Kto podejmuje dzia∏ania powodujàce lub
mogàce powodowaç powstawanie odpadów, powinien takie dzia∏ania planowaç, projektowaç i prowadziç, tak aby:
1) zapobiegaç powstawaniu odpadów lub ograniczaç
iloÊç odpadów i ich negatywne oddzia∏ywanie na
Êrodowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas
i po zakoƒczeniu ich u˝ytkowania;
2)18) zapewniaç zgodny z zasadami ochrony Êrodowiska odzysk, je˝eli nie uda∏o si´ zapobiec powstawaniu odpadów;
3) zapewniaç zgodne z zasadami ochrony Êrodowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie uda∏o si´ zapobiec lub których nie uda∏o
si´ poddaç odzyskowi.
Art. 6. Wytwórca odpadów jest obowiàzany do
stosowania takich sposobów produkcji lub form us∏ug
oraz surowców i materia∏ów, które zapobiegajà powstawaniu odpadów lub pozwalajà utrzymaç na mo˝liwie najni˝szym poziomie ich iloÊç, a tak˝e ograniczajà negatywne oddzia∏ywanie na Êrodowisko lub zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi.
Art. 7. 1. Posiadacz odpadów jest obowiàzany do
post´powania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Êrodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
2. Posiadacz odpadów jest obowiàzany w pierwszej kolejnoÊci do poddania ich odzyskowi, a je˝eli
z przyczyn technologicznych jest on niemo˝liwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te nale˝y unieszkodliwiaç
w sposób zgodny z wymaganiami ochrony Êrodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
3. Odpady, których nie uda∏o si´ poddaç odzyskowi, powinny byç tak unieszkodliwiane, aby sk∏adowane by∏y wy∏àcznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób by∏o niemo˝liwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
———————
18)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.
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4.19) Ministrowie w∏aÊciwi do spraw: gospodarki,
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gospodarki morskiej, ∏àcznoÊci, transportu, zdrowia, rolnictwa, wewn´trznych oraz Minister Obrony
Narodowej, ka˝dy w zakresie swoich kompetencji,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska mogà okreÊliç, w drodze rozporzàdzeƒ,
szczegó∏owy sposób post´powania z niektórymi rodzajami odpadów, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia
prawid∏owego post´powania z odpadami.
Art. 8. Zakazuje si´ post´powania z odpadami
w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie Êrodowiska.
Art. 9. 1. Odpady powinny byç w pierwszej kolejnoÊci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane
w miejscu ich powstawania.
2. Odpady, które nie mogà byç poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny byç, uwzgl´dniajàc najlepszà dost´pnà technik´ lub technologi´, o której mowa w art. 143 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, przekazywane do najbli˝ej po∏o˝onych miejsc,
w których mogà byç poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
3.20) Niesegregowane odpady komunalne, pozosta∏oÊci z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalne osady Êciekowe powinny byç poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na którym zosta∏y wytworzone, w instalacjach spe∏niajàcych wymagania najlepszej dost´pnej
techniki lub technologii, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Êrodowiska, lub w miejscach najbli˝ej po∏o˝onych
miejsca ich wytworzenia.
4.20) Niesegregowane odpady komunalne, pozosta∏oÊci z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalne osady Êciekowe mogà byç poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze województwa innego ni˝ wymienione w ust. 3, je˝eli odleg∏oÊç
od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania, spe∏niajàcej wymagania najlepszej dost´pnej techniki lub
technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, lub
miejsca przeznaczonego do tego samego odzysku jest
mniejsza ni˝ odleg∏oÊç do instalacji lub miejsca po∏o˝onego na obszarze tego samego województwa.
5.20) Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do
unieszkodliwiania odpadów medycznych o w∏aÊciwoÊciach zakaênych, zwanych dalej „zakaênymi odpadami medycznymi”, oraz do unieszkodliwiania odpadów
weterynaryjnych o w∏aÊciwoÊciach zakaênych, zwanych dalej „zakaênymi odpadami weterynaryjnymi”.
———————
19)
20)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 10. 1.21) Odpady powinny byç zbierane w sposób selektywny.
2.22) Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie
odbierania odpadów komunalnych jest obowiàzany
do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania iloÊci odpadów ulegajàcych biodegradacji kierowanych do sk∏adowania.
Art. 11. 1. Zakazuje si´ mieszania odpadów niebezpiecznych ró˝nych rodzajów oraz mieszania odpadów
niebezpiecznych z odpadami innymi ni˝ niebezpieczne, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Dopuszcza si´ mieszanie odpadów niebezpiecznych ró˝nych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi ni˝ niebezpieczne,
w celu poprawy bezpieczeƒstwa procesów odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów powsta∏ych po zmieszaniu, je˝eli w wyniku prowadzenia tych procesów
nie nastàpi wzrost zagro˝enia dla ˝ycia i zdrowia ludzi
lub Êrodowiska.
3. W przypadku gdy odpady niebezpieczne uleg∏y
zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny byç one rozdzielone, je˝eli
zostanà spe∏nione ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powsta∏ych po rozdzieleniu nastàpi ograniczenie zagro˝enia dla ˝ycia i zdrowia ludzi lub Êrodowiska;
2) jest to technicznie mo˝liwe i ekonomicznie uzasadnione.
4.23) Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc
ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odbywa si´ z zachowaniem przepisów obowiàzujàcych przy transporcie towarów niebezpiecznych.
5.23) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki, kierujàc si´ koniecznoÊcià ograniczania
negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko wynikajàcego z transportowania odpadów niebezpiecznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i sposób
stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.

Art. 13. 1.24) Zabrania si´ odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urzàdzeniami
spe∏niajàcymi okreÊlone wymagania.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do:
1) posiadaczy odpadów prowadzàcych odzysk za pomocà dzia∏aƒ okreÊlonych jako R10 w za∏àczniku
nr 5 do ustawy;
2) osób fizycznych prowadzàcych kompostowanie na
potrzeby w∏asne.
2a.25) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15, wymienionych w za∏àczniku nr 5 do ustawy,
2) rodzaje odpadów i warunki unieszkodliwiania odpadów w procesie unieszkodliwiania D2, wymienionym w za∏àczniku nr 6 do ustawy,
poza instalacjami i urzàdzeniami, uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊci tych odpadów.
2b.25) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, warunki odzysku
za pomocà procesu odzysku R10, wymienionego w za∏àczniku nr 5 do ustawy, i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku, uwzgl´dniajàc potrzeb´
ochrony ˝ycia i zdrowia ludzi oraz ochrony Êrodowiska.
3.26) Dopuszcza si´ spalanie zgromadzonych pozosta∏oÊci roÊlinnych poza instalacjami i urzàdzeniami,
je˝eli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegajàcych biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odr´bnych przepisów.
4.27) Je˝eli spalanie odpadów ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa jest niemo˝liwe w instalacjach lub urzàdzeniach przeznaczonych do tego celu, wojewoda mo˝e
zezwoliç na spalanie poza instalacjami lub urzàdzeniami, okreÊlajàc w drodze decyzji miejsce spalania, iloÊç
odpadów, warunki spalania danego rodzaju odpadu
oraz czas obowiàzywania tej decyzji.
4.28) Je˝eli spalanie odpadów ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa jest niemo˝liwe w instalacjach lub urzàdzeniach przeznaczonych do tego celu, marsza∏ek województwa mo˝e
zezwoliç na spalanie poza instalacjami lub urzàdzeniami,

Art. 12. Unieszkodliwianiu poddaje si´ te odpady,
z których uprzednio wysegregowano odpady nadajàce si´ do odzysku.

———————

———————

25)

21)
22)
23)

Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 35 ustawy z dnia
28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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24)

26)
27)
28)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 28.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 17.
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Rozdzia∏ 3

okreÊlajàc w drodze decyzji miejsce spalania, iloÊç odpadów, warunki spalania danego rodzaju odpadu oraz czas
obowiàzywania tej decyzji.

4a.29) Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa
w ust. 4, zawiera:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do unieszkodliwiania; w przypadku gdy okreÊlenie rodzaju jest niewystarczajàce do ustalenia
zagro˝eƒ, jakie te odpady mogà powodowaç dla
Êrodowiska, w∏aÊciwy organ mo˝e wezwaç wnioskodawc´ do podania podstawowego sk∏adu chemicznego i w∏aÊciwoÊci odpadów;
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Plany gospodarki odpadami
Art. 14. 1. Dla osiàgni´cia celów za∏o˝onych w polityce ekologicznej paƒstwa oraz realizacji zasad,
o których mowa w art. 5, a tak˝e stworzenia w kraju
zintegrowanej i wystarczajàcej sieci instalacji i urzàdzeƒ do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w przepisach
o ochronie Êrodowiska, opracowywane sà plany gospodarki odpadami.
2.30) Plany gospodarki odpadami okreÊlajà:

2) okreÊlenie iloÊci odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych unieszkodliwianiu w okresie roku;

1) opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierajàcy informacje dotyczàce:

3) oznaczenie miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie unieszkodliwiania odpadów;

a) rodzaju, iloÊci i êród∏a pochodzenia odpadów,
które majà byç poddane procesom odzysku lub
unieszkodliwiania,
b) wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

4) szczegó∏owy opis stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów;
5) proponowany czas obowiàzywania decyzji.

c) rozmieszczenia istniejàcych instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

5. Instalacje oraz urzàdzenia do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów mogà byç eksploatowane
tylko wówczas, gdy:
1) nie zostanà przekroczone standardy emisyjne,
okreÊlone na podstawie odr´bnych przepisów;
2) pozosta∏oÊci powstajàce w wyniku dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem b´dà poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane
z zachowaniem wymagaƒ okreÊlonych w ustawie.
6. W razie niedope∏nienia przez posiadacza odpadów, prowadzàcego odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, obowiàzków, o których mowa w ust. 1 i 5 oraz
w art. 11, art. 12 i art. 25 ust. 2, wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska mo˝e wydaç decyzj´ o wstrzymaniu tej dzia∏alnoÊci. Posiadacz odpadów pomimo
wstrzymania prowadzonej dzia∏alnoÊci jest obowiàzany do usuni´cia jej skutków na w∏asny koszt.

d) identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami;
2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem
terminów ich osiàgania;
3) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania
i gospodarowania odpadami;
4) zadania, których realizacja zapewni popraw´ sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami;
5) rodzaj przedsi´wzi´ç i harmonogram ich realizacji;
6) instrumenty finansowe s∏u˝àce realizacji celów
w zakresie gospodarki odpadami, zawierajàce nast´pujàce elementy:
a) wskazanie êróde∏ finansowania planowanych
dzia∏aƒ,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych dzia∏aƒ zmierzajàcych do zapobiegania
powstawaniu odpadów lub ograniczania iloÊci
odpadów i ich negatywnego oddzia∏ywania na
Êrodowisko oraz prawid∏owego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia iloÊci odpadów
ulegajàcych biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na sk∏adowiska;

7. Post´powanie w sprawie wydania decyzji
o wstrzymaniu dzia∏alnoÊci wszczyna si´ z urz´du.
8. W przypadkach okreÊlonych w ust. 6, na wniosek posiadacza odpadów, wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska mo˝e ustaliç termin do usuni´cia
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci, a w razie nieusuni´cia ich w tym terminie — wstrzyma dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów.
9. W decyzji, o której mowa w ust. 6 i 8, okreÊla si´
termin wstrzymania dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàc potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska jej zakoƒczenia.
———————
29)

Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 14.

7) system gospodarowania odpadami;
8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.
———————
30)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
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3. Plany sà opracowywane na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
4.31) Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki wodnej.
5.32) Projekt wojewódzkiego, powiatowego lub
gminnego planu gospodarki odpadami opracowujà organy wykonawcze województwa, powiatu lub gminy.
6. Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami stanowi cz´Êç odpowiedniego programu ochrony Êrodowiska i jest tworzony w trybie i na
zasadach okreÊlonych w przepisach o ochronie Êrodowiska.
7. Projekty planów podlegajà zaopiniowaniu:
1) projekt planu krajowego — przez zarzàdy województw;
2)33) projekt planu wojewódzkiego — przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z obszaru województwa,
wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska,
a w zakresie zwiàzanym z ochronà wód — przez
w∏aÊciwego dyrektora regionalnego zarzàdu gospodarki wodnej oraz w zakresie zwiàzanym z portami i wodami morskimi — przez dyrektora w∏aÊciwego urz´du morskiego;

Poz. 251

10.35) Dla obszaru miasta sto∏ecznego Warszawy
zarzàd powiatu warszawskiego opracowuje projekt
wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujàcy
zadania planu powiatowego i gminnego, który jest
opiniowany przez zarzàd województwa mazowieckiego oraz organy wykonawcze gmin z terenu powiatu
warszawskiego; plan ten uchwala rada powiatu warszawskiego.
11.36) Organy wykonawcze gmin, b´dàcych cz∏onkami zwiàzków mi´dzygminnych, mogà opracowaç jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami,
obejmujàcy zadania gminnego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarzàdy
województw i powiatów, na których terenie po∏o˝one
sà gminy.
12.37) Zarzàdy powiatów, b´dàcych cz∏onkami
zwiàzków powiatów, mogà opracowaç jeden projekt
wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujàcy
zadania powiatowego planu gospodarki odpadami.
Projekt planu jest opiniowany przez zarzàdy województw, na terenie których po∏o˝one sà powiaty oraz
organy wykonawcze gmin z terenu tych powiatów.
12a.38) Projekty planów, o których mowa w ust. 7
pkt 3 i 4 i ust. 10—12, podlegajà zaopiniowaniu przez
w∏aÊciwego dyrektora regionalnego zarzàdu gospodarki wodnej.

3)34) projekt planu powiatowego — przez zarzàd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin
z terenu powiatu;

12b.39) Sprawozdania z realizacji planu gospodarki
odpadami, obejmujàce okres dwóch lat kalendarzowych, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku koƒczàcego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym”, przygotowujà:

4) projekt planu gminnego — przez zarzàd województwa oraz zarzàd powiatu.

1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska — z realizacji planu krajowego;

8. Organy, o których mowa w ust. 7, udzielajà opinii w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 2 miesiàce od dnia
otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje si´ za opini´ pozytywnà.

2) zarzàd województwa — z realizacji planu wojewódzkiego;

9. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawujà organy gminy, plan gospodarki odpadami
obejmuje zadania planu powiatowego i gminnego.
Projekt planu jest opiniowany przez zarzàd województwa.

4) organ wykonawczy gminy — z realizacji planu
gminnego.

———————
31)

32)

33)

34)

W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia
3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 lipca 2005 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 92 lit. a ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 92 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 32.

3) zarzàd powiatu — z realizacji planu powiatowego;

13.40) Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki
odpadami:
1) organ wykonawczy gminy przedk∏ada radzie gminy i zarzàdowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po up∏ywie okresu sprawozdawczego;
———————
35)
36)
37)
38)
39)
40)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 92 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 32.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 92 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 32.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 92 lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊniku 32.
Dodany przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 31.
Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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2) zarzàd powiatu przedk∏ada radzie powiatu i zarzàdowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca
po up∏ywie okresu sprawozdawczego;
3) zarzàd województwa przedk∏ada sejmikowi województwa i ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska w terminie do dnia 30 wrzeÊnia po up∏ywie okresu sprawozdawczego;
4) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska przedk∏ada Radzie Ministrów w terminie do dnia 31 grudnia po up∏ywie okresu sprawozdawczego.
14. Plany gospodarki odpadami podlegajà aktualizacji nie rzadziej ni˝ co 4 lata.
Art. 15. 1. Plany gospodarki odpadami powinny
byç opracowywane zgodnie z politykà ekologicznà
paƒstwa.
2.41) Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien byç zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami, powiatowy plan gospodarki odpadami powinien byç zgodny z wojewódzkim planem gospodarki
odpadami, gminny plan gospodarki odpadami powinien byç zgodny z powiatowym planem gospodarki
odpadami.
3. (uchylony).42)
4. (uchylony).42)
5.43) Krajowy plan gospodarki odpadami mo˝e
okreÊlaç przedsi´wzi´cia priorytetowe, które stanowià
instalacje o znaczeniu ponadwojewódzkim, s∏u˝àce do
unieszkodliwiania odpadów i spe∏niajàce nast´pujàce
kryteria:
1) w instalacjach sà unieszkodliwiane odpady z obszaru wi´kszego ni˝ obszar jednego województwa;
2) istnienie tych instalacji jest niezb´dne do:
a) utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej
i wystarczajàcej sieci instalacji i urzàdzeƒ do
unieszkodliwiania odpadów,
b) realizacji zadaƒ zawartych w krajowym planie
gospodarki odpadami.
5a.44) Przedsi´wzi´cia priorytetowe, o których mowa w ust. 5, mogà byç finansowane ze Êrodków publicznych.
———————
41)

42)

43)

44)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
Przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 14.
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6. (uchylony).45)
7.46) Krajowy, wojewódzki lub powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstajàcych na obszarze danej jednostki administracyjnej oraz przywo˝onych na jej obszar, a w szczególnoÊci odpady komunalne z uwzgl´dnieniem odpadów ulegajàcych biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demonta˝u obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony
oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane
z eksploatacji, zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje
odpadowe, baterie i akumulatory.
7a.47) Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstajàce na obszarze danej
gminy oraz przywo˝one na jej obszar z uwzgl´dnieniem odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres, sposób i form´ sporzàdzania wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia sposobu przygotowania planów i zapewnienia ich spójnoÊci.
Art. 16. Przedsi´wzi´cia zwiàzane z unieszkodliwianiem odpadów mogà byç realizowane z udzia∏em
Êrodków z funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej, o ile przedsi´wzi´cia te zosta∏y uj´te w planie
gospodarki odpadami.
Rozdzia∏ 3a48)
Zadania samorzàdu terytorialnego w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi
Art. 16a. Do obowiàzkowych zadaƒ w∏asnych
gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
nale˝y:
1) zapewnianie obj´cia wszystkich mieszkaƒców
gminy zorganizowanym systemem odbierania
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych;
2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby by∏o mo˝liwe:
a) ograniczenie sk∏adowania odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji,
———————
45)

46)

47)

48)

Przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. f ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.,
stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c) osiàgni´cie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji
w∏asnych lub wspólnych z innymi gminami lub
przedsi´biorcami instalacji i urzàdzeƒ do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo
zapewnienie warunków do budowy, utrzymania
i eksploatacji instalacji i urzàdzeƒ do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez
przedsi´biorców;
4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji kierowanych do sk∏adowania:
a) do dnia 31 grudnia 2010 r. — do nie wi´cej ni˝
75 % wagowo ca∏kowitej masy odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji,
b) do dnia 31 grudnia 2013 r. — do nie wi´cej ni˝
50 % wagowo ca∏kowitej masy odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji,
c) do dnia 31 grudnia 2020 r. — do nie wi´cej ni˝
35 % wagowo ca∏kowitej masy odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r.
Art. 16b. Do obowiàzkowych zadaƒ w∏asnych województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nale˝y zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urzàdzeƒ do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.
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2.50) Wytwórca odpadów jest obowiàzany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które
powstajà w zwiàzku z eksploatacjà instalacji, je˝eli wytwarza powy˝ej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powy˝ej 5 tysi´cy Mg odpadów innych ni˝ niebezpieczne rocznie.
3.50) W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2,
uwzgl´dnia si´ wszystkie odpady wytwarzane przez
danego wytwórc´ w danym miejscu.
4.50) Wymóg uzyskania decyzji zatwierdzajàcej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a tak˝e przed∏o˝enia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzàcego instalacj´, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w przepisach
o ochronie Êrodowiska.
5.52) Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´ do odpadów komunalnych, odpadów z wypadków, odpadów
powsta∏ych w wyniku kl´sk ˝ywio∏owych oraz odpadów powsta∏ych w wyniku powa˝nej awarii lub powa˝nej awarii przemys∏owej.
Art. 17a.53) 1. Wytwórca odpadów powsta∏ych
w wyniku powa˝nej awarii lub powa˝nej awarii przemys∏owej jest obowiàzany do przed∏o˝enia staroÊcie
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce powstania odpadów z tych awarii informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, bez wzgl´du na ich iloÊç, w terminie
30 dni od dnia wystàpienia awarii.
2. Informacja ta powinna zawieraç:

Rozdzia∏ 4

1) wyszczególnienie iloÊci i rodzaju odpadów powsta∏ych w wyniku awarii;

Obowiàzki posiadaczy odpadów oraz prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów49)

2) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów powsta∏ych w wyniku awarii;

Art. 17. 1.50) Wytwórca odpadów jest obowiàzany

3) opis dalszego sposobu gospodarowania tymi odpadami.

do:51)
1) uzyskania decyzji zatwierdzajàcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, je˝eli wytwarza
odpady niebezpieczne w iloÊci powy˝ej 0,1 Mg
rocznie;
2) przed∏o˝enia informacji o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami, je˝eli wytwarza odpady niebezpieczne
w iloÊci do 0,1 Mg rocznie albo powy˝ej 5 Mg rocznie odpadów innych ni˝ niebezpieczne.
———————
49)
50)
51)

Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Art. 17b.53) 1. Je˝eli wymagajà tego wzgl´dy
ochrony ˝ycia lub zdrowia ludzi lub wzgl´dy ochrony
Êrodowiska, starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
powstania odpadów z wypadków, w drodze decyzji
wydanej z urz´du, mo˝e na∏o˝yç na wytwórc´ tych odpadów obowiàzki dotyczàce gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiàzek przekazania ich
wskazanemu posiadaczowi odpadów, z tym ˝e za wytwórc´ odpadów z wypadków uwa˝a si´ sprawc´ wypadku; w przypadku odpadów z wypadków powodujàcych zanieczyszczenie morza — wytwórcà odpadów
jest armator statku, który spowodowa∏ powstanie odpadu, o ile statek jest znany.
———————
52)
53)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç nadany rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

3)55) miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych
odpadów.

3. W sprawach odpadów z wypadków powodujàcych zanieczyszczenie morza decyzj´, o której mowa
w ust. 1, wydaje w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce wypadku dyrektor urz´du morskiego.

3. W∏aÊciwy organ odmawia wydania pozwolenia
na wytwarzanie odpadów w przypadkach okreÊlonych
w przepisach o ochronie Êrodowiska lub je˝eli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

4. Starosta dokonuje gospodarowania odpadami
z wypadków, je˝eli:

1) móg∏by powodowaç zagro˝enia dla zdrowia, ˝ycia
ludzi lub dla Êrodowiska;

1) nie mo˝na wszczàç post´powania egzekucyjnego
dotyczàcego obowiàzku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okaza∏a si´ bezskuteczna lub

2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami,
o których mowa w rozdziale 3.

2) jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze wzgl´du na zagro˝enie ˝ycia
lub zdrowia ludzi lub mo˝liwoÊç zaistnienia nieodwracalnych szkód w Êrodowisku.
5. W przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia sprawcy albo bezskutecznoÊci egzekucji wobec sprawcy
koszty gospodarowania odpadami z wypadków, z wyjàtkiem odpadów z wypadków powodujàcych zanieczyszczenie morza, sà pokrywane ze Êrodków finansowych wojewódzkiego funduszu ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej na wniosek starosty.
Art. 18. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien spe∏niaç wymagania
okreÊlone w przepisach o ochronie Êrodowiska oraz
dodatkowo zawieraç nast´pujàce informacje:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzgl´dnieniem ich podstawowego sk∏adu chemicznego i w∏aÊciwoÊci;
2) okreÊlenie iloÊci odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciàgu roku;
3) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu
odpadów lub ograniczania iloÊci odpadów i ich
negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko;
4)54) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzgl´dnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
5)54) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinno
spe∏niaç wymagania okreÊlone w przepisach o ochronie Êrodowiska oraz dodatkowo okreÊlaç:
1) iloÊç odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciàgu roku;
2)55) sposób dalszego gospodarowania odpadami,
z uwzgl´dnieniem zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów;
———————
54)
55)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

4.56) Kopi´ wydanego pozwolenia na wytwarzanie
odpadów wojewoda lub starosta przekazuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce wytwarzania odpadów
marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska oraz wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta.
4.57) Kopi´ wydanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów starosta przekazuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na
miejsce wytwarzania odpadów marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska
oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Art. 19. 1. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego do∏àcza si´ ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych obowiàzany jest przed∏o˝yç w∏aÊciwemu organowi na dwa miesiàce przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci powodujàcej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub zmianà tej dzia∏alnoÊci wp∏ywajàcà na rodzaj, iloÊç wytwarzanych odpadów niebezpiecznych
lub sposób gospodarowania nimi.
2. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zatwierdzany w drodze decyzji przez w∏aÊciwy
organ, którym jest:
1)58) wojewoda — dla przedsi´wzi´ç lub instalacji,
o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska;
1)59) marsza∏ek województwa — dla przedsi´wzi´ç lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy
— Prawo ochrony Êrodowiska;

2) starosta — dla pozosta∏ych przedsi´wzi´ç.
3. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu, o którym mowa
w ust. 2, ustala si´ wed∏ug miejsca wytwarzania odpadów niebezpiecznych.
———————
56)

57)
58)

59)

W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, obowiàzuje do dnia
wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 57.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 17.
W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14, obowiàzuje do dnia
wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 59.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 17; wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r., stosownie do art. 48 pkt 2 tej ustawy.
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4.60) Wojewoda zatwierdza program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi po zasi´gni´ciu opinii
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych.
4.61) Marsza∏ek województwa zatwierdza program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, po zasi´gni´ciu opinii
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych.

5.62) Starosta zatwierdza program gospodarki odpadami niebezpiecznymi po zasi´gni´ciu opinii wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w∏aÊciwych ze
wzgl´du na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych; wymóg zasi´gania opinii prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu.
6.63)

Kopi´ wydanej decyzji wojewoda lub starosta
przekazuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
Êrodowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
6.57) Kopi´ wydanej decyzji starosta przekazuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony Êrodowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Art. 20. 1. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do∏àczany do wniosku o wydanie decyzji
zatwierdzajàcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powinien zawieraç:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy okreÊlenie rodzaju nie jest wystarczajàce do ustalenia zagro˝eƒ, jakie mogà powodowaç odpady niebezpieczne, w∏aÊciwy organ mo˝e
wezwaç wnioskodawc´ do podania podstawowego sk∏adu chemicznego i w∏aÊciwoÊci odpadów;
2) okreÊlenie iloÊci odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciàgu roku;
3) informacje wskazujàce na sposoby zapobiegania
powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania iloÊci odpadów i ich negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko;
———————
60)
61)
62)
63)

W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 61.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 4 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 17.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2, obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 57.
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4)64) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzgl´dnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
5)64) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych.
2. We wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów
okreÊla czas prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wytwarzaniem odpadów.
Art. 21. 1.65) W decyzji zatwierdzajàcej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi okreÊla si´:
1) iloÊç odpadów niebezpiecznych poszczególnych
rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciàgu
roku;
2)66) sposób dalszego gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi;
3)66) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych;
4) termin obowiàzywania decyzji, wydawanej na czas
oznaczony nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat.
2.67) Decyzj´ zatwierdzajàcà program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi wydaje si´ po uzyskaniu
pozwolenia na u˝ytkowanie obiektu albo po zakoƒczeniu post´powania w sprawie zg∏oszenia zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz´Êci w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
i Nr 170, poz. 1217), je˝eli sà wymagane.
Art. 22. 1. W∏aÊciwy organ odmawia wydania decyzji zatwierdzajàcej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, je˝eli:
1) zamierzony sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi móg∏by powodowaç zagro˝enia dla
zdrowia, ˝ycia ludzi lub dla Êrodowiska;
2) zamierzony sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest niezgodny z planami gospodarki
odpadami.
2.68) Kopi´ wydanej decyzji wojewoda lub starosta
przekazuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce wytwarzania odpadów marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska oraz
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
———————
64)
65)
66)
67)
68)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2, obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 57.
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2.57) Kopi´ wydanej decyzji starosta przekazuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce wytwarzania odpadów marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Art. 23. 1. Je˝eli wytwórca odpadów niebezpiecznych narusza przepisy ustawy lub dzia∏a niezgodnie
z decyzjà zatwierdzajàcà program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w∏aÊciwy organ wzywa go do
niezw∏ocznego zaniechania naruszeƒ.
2. Je˝eli wytwórca odpadów niebezpiecznych mimo
wezwania, o którym mowa w ust. 1, nadal narusza przepisy ustawy lub dzia∏a niezgodnie z decyzjà zatwierdzajàcà program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
w∏aÊciwy organ wstrzymuje, w drodze decyzji, dzia∏alnoÊç wytwórcy odpadów w zakresie obj´tym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, w∏aÊciwy organ nadaje rygor natychmiastowej wykonalnoÊci,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska
zakoƒczenia dzia∏alnoÊci wytwórcy odpadów w zakresie obj´tym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
4. Wstrzymanie dzia∏alnoÊci nie powoduje wygaÊni´cia obowiàzku usuni´cia skutków prowadzonej
dzia∏alnoÊci na koszt wytwórcy odpadów niebezpiecznych.
5. Post´powanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, wszczyna si´ z urz´du.
Art. 24. 1.69) Informacje o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedk∏ada si´ w∏aÊciwemu organowi w terminie 30 dni przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci powodujàcej powstawanie odpadów lub zmianà tej dzia∏alnoÊci wp∏ywajàcà na iloÊç lub rodzaj wytwarzanych
odpadów lub sposobów gospodarowania nimi; informacj´ przedk∏ada si´ w czterech egzemplarzach.
2. W∏aÊciwym organem, o którym mowa w ust. 1,
jest:
1)70) wojewoda — dla przedsi´wzi´ç lub instalacji,
o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska;
1)71) marsza∏ek województwa — dla przedsi´wzi´ç lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy —
Prawo ochrony Êrodowiska;

2) starosta — dla pozosta∏ych przedsi´wzi´ç.
———————
69)

70)

71)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14; ze zmianà wprowadzonà
przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14, obowiàzuje do dnia
wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 71.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 17.
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3. W∏aÊciwoÊç miejscowà organów okreÊlonych
w ust. 2 ustala si´ wed∏ug miejsca wytwarzania odpadów.
4. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraç:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy okreÊlenie rodzaju nie jest wystarczajàce do ustalenia
zagro˝eƒ, jakie te odpady mogà powodowaç, w∏aÊciwy organ mo˝e wezwaç wnioskodawc´ do podania podstawowego sk∏adu chemicznego i w∏aÊciwoÊci odpadów;
2) okreÊlenie iloÊci odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciàgu roku;
3) informacje wskazujàce na sposoby zapobiegania
powstawaniu odpadów lub ograniczania iloÊci odpadów i ich negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko;
4)72) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzgl´dnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
5)72) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
5. Do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci powodujàcej powstawanie odpadów mo˝na przystàpiç, je˝eli organ
w∏aÊciwy do przyj´cia informacji, o której mowa
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia informacji
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
6.73) W przypadku stwierdzenia przez organ na
podstawie z∏o˝onej informacji, o której mowa w ust. 1,
lub w∏asnych ustaleƒ, ˝e odpady niebezpieczne wytworzone w iloÊci do 100 kg rocznie mogà powodowaç, ze wzgl´du na ich iloÊç lub rodzaj, zagro˝enie dla
˝ycia, zdrowia ludzi lub Êrodowiska, organ w terminie
30 dni od otrzymania informacji zobowiàzuje, w drodze decyzji, wytwórc´ odpadów do przed∏o˝enia
wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
7. W przypadku gdy wytwórca odpadów narusza
przepisy ustawy lub dzia∏a w sposób niezgodny ze z∏o˝onà informacjà, organ, któremu nale˝a∏o przed∏o˝yç
informacj´, wzywa go do niezw∏ocznego zaniechania
naruszeƒ.
8. Je˝eli wytwórca odpadów mimo wezwania,
o którym mowa w ust. 7, nadal narusza przepisy ustawy lub dzia∏a w sposób niezgodny ze z∏o˝onà informacjà, organ w∏aÊciwy do otrzymania informacji wstrzymuje w drodze decyzji dzia∏alnoÊç powodujàcà wytwarzanie odpadów, uwzgl´dniajàc potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska zakoƒczenia tej dzia∏alnoÊci.
W takim przypadku wytwórca odpadów zobowiàzany
———————
72)
73)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
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jest do usuni´cia skutków prowadzonej dzia∏alnoÊci
na w∏asny koszt.
9.74) Jeden egzemplarz informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, a tak˝e kopie decyzji, o których
mowa w ust. 5, 6 i 8, wojewoda lub starosta przekazuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce wytwarzania
odpadów marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska oraz wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
9.57) Jeden egzemplarz informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami, a tak˝e kopie decyzji, o których mowa w ust. 5,
6 i 8, starosta przekazuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce wytwarzania odpadów marsza∏kowi województwa,
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska oraz
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Art. 25. 1. Wytwórca odpadów mo˝e zleciç wykonanie obowiàzku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpadów.
2. Posiadacz odpadów mo˝e je przekazywaç wy∏àcznie podmiotom, które uzyska∏y zezwolenie w∏aÊciwego organu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
gospodarki odpadami, chyba ˝e dzia∏alnoÊç taka nie
wymaga uzyskania zezwolenia.
3.75)

Je˝eli posiadacz odpadów, w tym wytwórca
odpadów, przekazuje odpady nast´pnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie w∏aÊciwego organu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub koncesj´ na sk∏adowanie odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, odpowiedzialnoÊç za gospodarowanie odpadami przenosi si´ na tego nast´pnego posiadacza odpadów.
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odbierania odpadów od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach.
Art. 26. 1.77) Posiadacz odpadów, który prowadzi
dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów obowiàzany jest do uzyskania zezwolenia na
prowadzenie tej dzia∏alnoÊci, z zastrze˝eniem art. 31
ust. 1, art. 33 ust. 2, 4 i 4a oraz art. 43 ust. 5.
2. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów jest
wydawane, w drodze decyzji, przez w∏aÊciwy organ na
czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat.
3. W∏aÊciwym organem, o którym mowa w ust. 2,
jest:
1)78) wojewoda — dla przedsi´wzi´ç lub instalacji,
o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska;
1)79) marsza∏ek województwa — dla przedsi´wzi´ç lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy —
Prawo ochrony Êrodowiska;

2) starosta — dla pozosta∏ych przedsi´wzi´ç.
4. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu, o którym mowa
w ust. 3, ustala si´ wed∏ug miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
5.80) Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, po zasi´gni´ciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

4.76) Zlecajàcy us∏ug´ transportu odpadów jest
obowiàzany wskazaç prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów miejsce odbioru odpadów
oraz posiadacza odpadów, do którego nale˝y dostarczyç te odpady.

5.81) Marsza∏ek województwa wydaje zezwolenie na
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, po zasi´gni´ciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

5.76) Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie transportu
odpadów jest obowiàzany dostarczyç te odpady do
posiadacza odpadów, który zosta∏ mu wskazany przez
zlecajàcego us∏ug´.

6.82) Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, po zasi´gni´ciu opinii wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w∏aÊciwych ze wzgl´du na miejsce

6.76) Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie transportu
odpadów komunalnych jest obowiàzany dostarczyç je
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych
w zezwoleniu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
———————
74)

75)
76)

W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, obowiàzuje do dnia
wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 57.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

———————
77)
78)

79)
80)
81)
82)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14, obowiàzuje do dnia
wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 79.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 6 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 17.
W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 81.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 6 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 17.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
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prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów; wymóg zasi´gania opinii
prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na
prawach powiatu.
7.83) Kopi´ wydanej decyzji wojewoda lub starosta
przekazuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
Êrodowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
7.57) Kopi´ wydanej decyzji starosta przekazuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony Êrodowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

8. Wymóg uzyskania decyzji, o której mowa
w ust. 1, nie dotyczy posiadacza odpadów prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w instalacji, na której prowadzenie
wymagane jest pozwolenie zintegrowane, o którym
mowa w przepisach o ochronie Êrodowiska.
9.

(uchylony).84)

10.85) Wymóg uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy posiadacza odpadów prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich sk∏adowanie na sk∏adowiskach podziemnych, który uzyska∏ koncesj´ na prowadzenie takiej dzia∏alnoÊci na podstawie ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.
Art. 27. 1. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wydaje si´ na wniosek, który powinien zawieraç:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy okreÊlenie rodzaju jest niewystarczajàce do ustalenia zagro˝eƒ, jakie te odpady mogà
powodowaç dla Êrodowiska, w∏aÊciwy organ mo˝e wezwaç wnioskodawc´ do podania podstawowego sk∏adu chemicznego i w∏aÊciwoÊci odpadów;
2) okreÊlenie iloÊci odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku;
3) oznaczenie miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
———————
83) W

tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2, obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 57.
84) Przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.
85) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 kwietnia
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze
oraz ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 90, poz. 758), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2005 r.
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4) (uchylony);86)
5)87) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
6) szczegó∏owy opis stosowanych metod odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów;
7) przedstawienie mo˝liwoÊci technicznych i organizacyjnych pozwalajàcych nale˝ycie wykonywaç
dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakoÊci posiadanych instalacji i urzàdzeƒ odpowiadajàcych wymaganiom
ochrony Êrodowiska;
8) przewidywany okres wykonywania dzia∏alnoÊci
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
2. W zezwoleniu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów okreÊla si´:
1) rodzaj i iloÊç odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania w okresie roku;
2) miejsce i dopuszczone metody odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
3) dodatkowe warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, je˝eli wymaga tego specyfika odpadów,
w szczególnoÊci niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagaƒ ochrony ˝ycia, zdrowia ludzi
lub ochrony Êrodowiska;
4) miejsce i sposób magazynowania odpadów;
5) (uchylony);88)
6) czas obowiàzywania zezwolenia.
3.89) Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydaje si´ po uzyskaniu pozwolenia na u˝ytkowanie obiektu lub po zakoƒczeniu post´powania w sprawie zg∏oszenia zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz´Êci w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, je˝eli sà wymagane,
a w przypadku zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych dodatkowo po kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska funkcjonowania instalacji i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do unieszkodliwiania odpadów.
———————
86)
87)
88)
89)

Przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 28. 1.90) Prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
zbierania odpadów oraz prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania
zezwolenia, z zastrze˝eniem art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1
oraz art. 33 ust. 1a i 4.
2.91) Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje starosta.
3. W∏aÊciwym starostà, o którym mowa w ust. 2,
jest:
1) do wydania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania odpadów — starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zbierania odpadów;
2) do wydania zezwolenia na transport odpadów —
starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce siedziby
lub zamieszkania posiadacza odpadów.
4. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje si´
w drodze decyzji na wniosek, który powinien odpowiednio zawieraç:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku
gdy okreÊlenie rodzaju jest niewystarczajàce do
ustalenia zagro˝eƒ, jakie te odpady mogà powodowaç dla Êrodowiska, w∏aÊciwy organ mo˝e wezwaç wnioskodawc´ do podania podstawowego
sk∏adu chemicznego i w∏aÊciwoÊci odpadów;
2)92) oznaczenie obszaru prowadzenia dzia∏alnoÊci —
w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci — w przypadku zbierania
odpadów;
3)92) w przypadku zbierania odpadów wskazanie
miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych
odpadów, a tak˝e opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;
4) wskazanie sposobu i Êrodków transportu odpadów;
5) przedstawienie mo˝liwoÊci technicznych i organizacyjnych pozwalajàcych nale˝ycie wykonywaç
dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
6) przewidywany okres wykonywania dzia∏alnoÊci
w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
5. W zezwoleniu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania lub transportu odpadów okreÊla si´
odpowiednio:
1) rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania
lub transportu;
———————
90)
91)
92)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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2)93) oznaczenie obszaru prowadzenia dzia∏alnoÊci —
w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci — w przypadku zbierania
odpadów;
3)93) w przypadku zbierania odpadów miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, a tak˝e opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;
4) sposób i Êrodki transportu odpadów;
5) dodatkowe warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci
w zakresie zbierania lub transportu odpadów, je˝eli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególnoÊci niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagaƒ ochrony ˝ycia, zdrowia ludzi lub ochrony
Êrodowiska;
6) czas obowiàzywania zezwolenia.
6. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji, przez w∏aÊciwy organ na czas
oznaczony nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat.
7.94) Kopi´ wydanej decyzji starosta przekazuje
marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska oraz wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta w∏aÊciwemu:
1) w przypadku zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania odpadów — ze wzgl´du
na miejsce zbierania odpadów;
2) w przypadku zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie transportu odpadów — ze wzgl´du na miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów.
8.95) Nie wymaga zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania odpadów zbieranie odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie nieruchomoÊci, przez w∏adajàcego tà nieruchomoÊcià.
9.96) Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady lub zbiera
wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia.
10.96) Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie zbierania odpadów wydaje si´ po uzyskaniu pozwolenia na u˝ytkowanie obiektu lub po zakoƒczeniu post´powania w sprawie zg∏oszenia zmiany
sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego lub jego
cz´Êci w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, je˝eli sà wymagane.
———————
93)
94)
95)
96)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12
o której mowa w odnoÊniku 14.
Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. f ustawy, o
w odnoÊniku 2.

lit. d ustawy,
lit. e ustawy,
lit. b ustawy,
której mowa
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Art. 29. 1. W∏aÊciwy organ odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, je˝eli zamierzony sposób gospodarki odpadami:
1)97) jest niezgodny z wymaganiami przepisów o odpadach;
2) móg∏by powodowaç zagro˝enia dla ˝ycia, zdrowia
ludzi lub dla Êrodowiska;
3) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami.
2.98) W∏aÊciwy organ odmówi wydania zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie termicznego
przekszta∏cenia odpadów lub sk∏adowania odpadów,
je˝eli kierownik spalarni odpadów lub innej instalacji,
w której sà termicznie przekszta∏cane odpady niebezpieczne, albo kierownik sk∏adowiska odpadów nie posiadajà Êwiadectwa stwierdzajàcego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
3.27) Kopi´ wydanej decyzji wojewoda lub starosta
przekazuje w∏aÊciwemu wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta.
3.28) Kopi´ wydanej decyzji marsza∏ek województwa
lub starosta przekazuje w∏aÊciwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Art. 30. 1.99) Je˝eli posiadacz odpadów, który uzyska∏ zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania odpadów,
lub prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów, narusza przepisy ustawy lub dzia∏a niezgodnie
z wydanym zezwoleniem, w∏aÊciwy organ wzywa go
do niezw∏ocznego zaniechania naruszeƒ.
2. Je˝eli posiadacz odpadów, o którym mowa
w ust. 1, mimo wezwania, nadal narusza przepisy
ustawy lub dzia∏a niezgodnie z wydanym zezwoleniem, w∏aÊciwy organ cofa to zezwolenie w drodze decyzji bez odszkodowania.
3. Cofni´cie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
powoduje wstrzymanie dzia∏alnoÊci obj´tej tym zezwoleniem.
4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, w∏aÊciwy organ
mo˝e nadaç rygor natychmiastowej wykonalnoÊci,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska
zakoƒczenia dzia∏alnoÊci.
5. Posiadacz odpadów, pomimo wstrzymania prowadzonej dzia∏alnoÊci, jest obowiàzany do usuni´cia
jej skutków na w∏asny koszt.
———————
97)

98)

99)

W brzmieniu ustalonym przez art. 59 pkt 1 ustawy z dnia
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 14 marca 2005 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14; stosuje si´ od dnia 1 lipca
2004 r., stosownie do art. 9 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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6. Post´powanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, wszczyna si´ z urz´du.
7.100) Kopi´ wydanej decyzji wojewoda lub starosta przekazuje marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, a w przypadku transportu odpadów — w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
siedziby lub zamieszkania prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie transportu odpadów.
7.57) Kopi´ wydanej decyzji starosta przekazuje marsza∏kowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a w przypadku transportu odpadów — w∏aÊciwemu ze wzgl´du na
miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów.

Art. 31. 1.101) Wytwórca odpadów, który prowadzi
dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku, unieszkodliwiania,
zbierania lub transportu odpadów, jest zwolniony
z obowiàzku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej
dzia∏alnoÊci, je˝eli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzj´ zatwierdzajàcà program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z zastrze˝eniem
ust. 2.
2. Wytwórca odpadów, o którym mowa w ust. 1,
we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie
odpadów lub decyzji zatwierdzajàcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest obowiàzany
uwzgl´dniç odpowiednio wymagania przewidziane
dla wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku, unieszkodliwiania,
zbierania lub transportu odpadów.
3. W∏aÊciwy organ, wydajàc pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzj´ zatwierdzajàcà program
gospodarki
odpadami
niebezpiecznymi,
uwzgl´dnia odpowiednio wymagania przewidziane
dla zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu
odpadów.
4.102) Je˝eli miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów przez wytwórc´,
o którym mowa w ust. 1, jest inne ni˝ miejsce wytwarzania odpadów, w∏aÊciwy organ, wydajàc pozwolenie
na wytwarzanie odpadów lub decyzj´ zatwierdzajàcà
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zasi´ga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
———————
100)

101)
102)

W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. b
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, obowiàzuje do
dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 57.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
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w∏aÊciwych ze wzgl´du na miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów.
Art. 32. 1.103) Posiadacz odpadów, który ∏àcznie
prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów, jest zwolniony z obowiàzku uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania
lub transportu odpadów, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1,
powinien dodatkowo uwzgl´dniç we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagania
przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania lub
transportu odpadów.
3. W∏aÊciwy organ, wydajàc zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, uwzgl´dnia dodatkowo wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
Art. 33. 1. Posiadacz odpadów mo˝e przekazaç
okreÊlone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania
osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nieb´dàcym przedsi´biorcami, na ich w∏asne potrzeby.
1a.104) Transport odpadów, o których mowa
w ust. 1, przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieb´dàce przedsi´biorcami do miejsca wykorzystania tych odpadów nie wymaga zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie transportu odpadów.
2. Prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie wykorzystania odpadów na w∏asne potrzeby przez osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne, nieb´dàce przedsi´biorcami, nie wymaga zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku.
3.105)

Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, list´ rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo˝e przekazywaç
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
nieb´dàcym przedsi´biorcami, oraz dopuszczalne metody ich odzysku, kierujàc si´ w∏aÊciwoÊciami odpadów oraz mo˝liwoÊciami bezpiecznego ich wykorzystania.
4.106) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie
wymaga zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
———————
103)
104)
105)

106)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 15 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
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w zakresie zbierania lub transportu odpadów, oraz
podstawowe wymagania dla zbierania lub transportu
tych rodzajów odpadów, kierujàc si´ w∏aÊciwoÊciami
odpadów oraz oddzia∏ywaniem na Êrodowisko poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
4a.107) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
rodzaje odpadów, których odzysk lub unieszkodliwianie nie wymaga zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, oraz podstawowe wymagania dla odzysku lub
unieszkodliwiania tych rodzajów odpadów, kierujàc
si´ w∏aÊciwoÊciami odpadów oraz oddzia∏ywaniem na
Êrodowisko poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
5.108) Posiadacz odpadów lub prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów, który jest zwolniony z obowiàzku uzyskiwania zezwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania, transportu,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4 i 4a, ma
obowiàzek zg∏oszenia do rejestru prowadzonego
przez starost´ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce prowadzenia zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, a w przypadku transportu odpadów —
przez starost´ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie transportu odpadów. Starosta przekazuje
marsza∏kowi województwa ∏àczne zestawienie rejestrów, w terminie do koƒca pierwszego kwarta∏u za
poprzedni rok kalendarzowy.
5a.109) Starosta skreÊla z rejestru, o którym mowa
w ust. 5, posiadacza odpadów lub prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów w przypadku:
1) z∏o˝enia przez tego posiadacza lub prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów wniosku o skreÊlenie z rejestru;
2) up∏ywu terminu wstrzymania dzia∏alnoÊci okreÊlonego w decyzji o wstrzymaniu dzia∏alnoÊci;
3) Êmierci posiadacza odpadów lub prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów b´dàcego osobà fizycznà albo likwidacji jednostki organizacyjnej, b´dàcej posiadaczem odpadów lub
prowadzàcym dzia∏alnoÊç w zakresie transportu
odpadów.
5b.110) SkreÊlenia, o którym mowa w ust. 5a pkt 2,
dokonuje si´ w drodze decyzji.
———————
107)
108)
109)

110)

Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 14.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 14, w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 25 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 14, w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 25 lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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5c.111) Kopi´ decyzji, o której mowa w ust. 5b, starosta przekazuje marsza∏kowi województwa.
6.112) W razie niedope∏nienia wymagaƒ, okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 4a,
przez podmiot, o którym mowa w ust. 5, wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska mo˝e wydaç decyzj´
o wstrzymaniu dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
7. Decyzj´, o której mowa w ust. 6, mo˝e wydaç
równie˝ wojewódzki inspektor sanitarny113) w przypadku stwierdzenia zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia
ludzi.
8. W przypadkach okreÊlonych w ust. 6 i 7, na
wniosek posiadacza odpadów, odpowiednio wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska lub wojewódzki
inspektor sanitarny113) mo˝e ustaliç termin do usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci, a w razie nieusuni´cia ich w tym terminie — wstrzyma dzia∏alnoÊç
w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
9. W decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7, ustala si´ termin wstrzymania dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska zakoƒczenia
dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania, transportu, odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów.
10. Decyzje, o których mowa w ust. 6 i 7, wydawane sà z urz´du.
11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów,
o których mowa w ust. 5, oraz sposób rejestracji, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia procedury rejestracji.
Art. 34. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów
usuni´cie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
sk∏adowania lub magazynowania, wskazujàc sposób
wykonania tej decyzji.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wydawana jest
z urz´du.
Art. 35. 1. Je˝eli przemawia za tym szczególnie
wa˝ny interes spo∏eczny, zwiàzany z ochronà Êrodowiska, a w szczególnoÊci z zagro˝eniem pogorszenia stanu Êrodowiska w znacznych rozmiarach, w decyzjach,
o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 28
ust. 1, mo˝e byç ustanowione zabezpieczenie roszczeƒ
z tytu∏u wystàpienia negatywnych skutków w Êrodowisku.
———————

2. Do ustanowienia zabezpieczenia roszczeƒ, zwrotu ustanowionego zabezpieczenia oraz orzeczenia
o przeznaczeniu zabezpieczenia na usuni´cie negatywnych skutków w Êrodowisku stosuje si´ odpowiednio art. 187 ust. 2—4 oraz art. 198 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska.
Art. 36. 1.114) Posiadacz odpadów, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, jest obowiàzany do prowadzenia ich iloÊciowej i jakoÊciowej ewidencji zgodnie z przyj´tym katalogiem odpadów i listà odpadów niebezpiecznych.
1a.115) Ewidencja, o której mowa w ust. 1, w przypadku:
1) wytwórcy odpadów — powinna obejmowaç miejsce przeznaczenia odpadów;
2) posiadacza odpadów, który prowadzi dzia∏alnoÊç
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów — powinna obejmowaç sposoby gospodarowania odpadami, a tak˝e dane o ich pochodzeniu.
2.116) Obowiàzek prowadzenia ewidencji odpadów,
o której mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych.
3. Obowiàzek prowadzenia ewidencji odpadów nie
dotyczy osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
nieb´dàcych przedsi´biorcami, które wykorzystujà odpady na w∏asne potrzeby.
4. Ewidencj´, o której mowa w ust. 1, prowadzi si´,
z zastrze˝eniem ust. 5, z zastosowaniem nast´pujàcych dokumentów ewidencji odpadów:
1) karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla ka˝dego
rodzaju odpadu odr´bnie;
2) karty przekazania odpadu.
4a.117) Ewidencj´, o której mowa w ust. 1, mo˝na
prowadziç w systemie informatycznym, umo˝liwiajàcym poÊwiadczenie dokumentów ewidencji odpadów
za pomocà podpisu elektronicznego.
5.118) Prowadzàcy dzia∏alnoÊç wy∏àcznie w zakresie
transportu odpadów prowadzi ewidencj´ z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu.
6.118) Dokumenty ewidencji odpadów powinny zawieraç nast´pujàce dane: imi´ i nazwisko, adres za———————
114)

115)

111)

Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 14.
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. f ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
113) Obecnie: paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie
ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 37, poz. 329), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 27 kwietnia 2002 r.
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116)

117)
118)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 14.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
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mieszkania lub nazw´ i adres siedziby posiadacza odpadów lub prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie
transportu odpadów.

prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców, które mogà prowadziç uproszczonà ewidencj´ odpadów.

7. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od
innego posiadacza, jest obowiàzany potwierdziç przej´cie odpadu na karcie przekazania odpadu, o której
mowa w ust. 4 pkt 2, wype∏nionej przez posiadacza,
który przekazuje ten odpad.

14.123) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, z wyodr´bnieniem ewidencji komunalnych osadów Êciekowych stosowanych w celach, o których mowa
w art. 43 ust. 1, oraz ewidencji zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.

7a.119) Prowadzàcy dzia∏alnoÊç wy∏àcznie w zakresie transportu odpadów jest obowiàzany do poÊwiadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej
us∏ugi.
8.120) Kart´ przekazania odpadu sporzàdza si´
w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla
ka˝dego z posiadaczy, o których mowa w ust. 7, oraz
dla prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie transportu
odpadów.
9.121) Dopuszcza si´ sporzàdzanie zbiorczej karty
przekazania odpadu, obejmujàcej odpad danego rodzaju przekazywany ∏àcznie w czasie jednego miesiàca kalendarzowego, za poÊrednictwem tego samego
prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.
10.121) Posiadacz odpadów i prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów jest obowiàzany
do przechowywania dokumentów sporzàdzonych na
potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, liczàc od koƒca
roku kalendarzowego, w którym sporzàdzono te dokumenty, z zastrze˝eniem art. 37 ust. 4.
11.121) Posiadacz odpadów i prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów jest obowiàzany
do udost´pniania dokumentów ewidencji odpadów
na ˝àdanie organów przeprowadzajàcych kontrol´.
12.121) Marsza∏ek województwa w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów albo miejsce zamieszkania lub
siedziby prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów, w drodze decyzji, mo˝e zobowiàzaç
posiadacza odpadów lub prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie transportu odpadów do przed∏o˝enia dokumentów ewidencji odpadów.

15. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 14, b´dzie kierowa∏ si´ potrzebà ujednolicenia tych dokumentów oraz zapewnienia iloÊciowej i jakoÊciowej
kontroli:
1) odpadów wytwarzanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych;
2) obrotu odpadami.
Art. 37. 1. Posiadacz odpadów prowadzàcy ewidencj´ odpadów jest obowiàzany sporzàdziç na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów, z zastrze˝eniem
ust. 2. Zbiorcze zestawienie danych powinno zawieraç
nast´pujàce informacje: imi´ i nazwisko, adres zamieszkania lub nazw´ i adres siedziby posiadacza odpadów.
2. Wytwórca komunalnych osadów Êciekowych,
o których mowa w art. 43, jest obowiàzany sporzàdziç
na formularzu zbiorcze zestawienie danych zawierajàce nast´pujàce informacje:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres zamieszkania lub siedziby wytwórcy komunalnych osadów
Êciekowych;
2) iloÊç komunalnego osadu Êciekowego wytworzonego oraz dostarczonego do stosowania;
3) sk∏ad i w∏aÊciwoÊci komunalnych osadów Êciekowych;
4) rodzaj przeprowadzonej obróbki;

13.122) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
kierujàc si´ szkodliwoÊcià odpadów oraz potrzebà
wprowadzenia u∏atwieƒ dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje
odpadów lub ich iloÊci, dla których nie ma obowiàzku
———————

5) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres zamieszkania lub siedziby stosujàcych komunalne osady
Êciekowe, wytworzone przez wskazanego w pkt 1
wytwórc´ tych osadów;

Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. f ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. g ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.

2a.124) Posiadacz odpadów prowadzàcy zak∏ad
przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia

119)

120)

121)

122)

6) miejsca stosowania tych osadów.

———————
123)

124)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. h ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., stosownie do art. 15 pkt 2 tej ustawy.
Dodany przez art. 88 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 lipca
2006 r., stosownie do art. 96 pkt 2 tej ustawy.
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29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), w zbiorczym zestawieniu danych, o którym mowa w ust. 1, jest obowiàzany zawrzeç nast´pujàce informacje:
1) numer rejestrowy;
2) firm´ przedsi´biorcy oraz oznaczenie jego siedziby
i adres;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) adresy zak∏adów przetwarzania;
5) numer i nazw´ grupy oraz numer i nazw´ rodzaju
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym,
który przedsi´biorca prowadzàcy zak∏ad przetwarzania zamierza przetwarzaç.
3.125) Zbiorcze zestawienia danych, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów Êciekowych jest obowiàzany przekazaç marsza∏kowi województwa w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do koƒca
pierwszego kwarta∏u za poprzedni rok kalendarzowy.
4. Zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów jest obowiàzany do przechowywania zbiorczych zestawieƒ danych, o których mowa w ust. 1, do czasu zakoƒczenia
rekultywacji sk∏adowiska odpadów i przekazania ich
nast´pnemu w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy nieruchomoÊci.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres informacji wymaganych w oparciu o ust. 2 pkt 3 oraz wzory formularzy
s∏u˝àcych do sporzàdzania i przekazywania zbiorczych
zestawieƒ danych, o których mowa w ust. 1 i 2, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia tych zestawieƒ.
6.126) Na podstawie zbiorczych zestawieƒ danych,
o których mowa w ust. 1 i 2, informacji uzyskanych od
wojewody i starostów oraz sprawozdaƒ i informacji,
o których mowa w art. 30 ust. 1 i art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175,
poz. 1458), marsza∏ek województwa prowadzi wojewódzkà baz´ danych, dotyczàcà wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleƒ w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporzàdza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska.
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rostów oraz sprawozdaƒ i informacji, o których mowa
w art. 30 ust. 1 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458), marsza∏ek województwa prowadzi wojewódzkà baz´ danych, dotyczàcà
wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem
udzielanych zezwoleƒ w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporzàdza raport wojewódzki
i przekazuje go ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska.

7.128) Dost´p do wojewódzkiej bazy danych posiadajà: minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska, Zarzàd Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska, zarzàd wojewódzkiego funduszu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz s∏u˝by statystyki publicznej.
7a.129) Dost´p, o którym mowa w ust. 7, jest nieodp∏atny.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i zakres dost´pu do
wojewódzkiej bazy danych, kierujàc si´ potrzebami organów, o których mowa w ust. 7, w zakresie danych
niezb´dnych do zarzàdzania Êrodowiskiem.
9. Raport wojewódzki, o którym mowa w ust. 6,
w zakresie stosowania komunalnych osadów Êciekowych mo˝e zawieraç nast´pujàce dane osobowe stosujàcych te osady: imi´ i nazwisko, adres zamieszkania lub nazw´ i adres siedziby posiadacza odpadów.
10. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska prowadzi centralnà baz´ danych dotyczàcà wytwarzania
i gospodarowania odpadami.
11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, kierujàc si´ potrzebà stworzenia ujednoliconego systemu
zbierania i przetwarzania danych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zasady sporzàdzania raportu wojewódzkiego, o którym mowa w ust. 6, wzór formularza,
na którym raport ten ma byç sporzàdzany, oraz termin
przekazywania tego raportu.

6.127) Na podstawie zbiorczych zestawieƒ danych,
o których mowa w ust. 1 i 2, informacji uzyskanych od sta-

12. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia systemu zbierania
i przetwarzania danych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, niezb´dny zakres informacji obj´tych obowiàzkiem zbierania i przetwarzania oraz sposób prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych, o których
mowa w ust. 6 i 10.

———————

———————

125)
126)

127)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 59 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 97, obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 127.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 17.

128)

129)

W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia
24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 50,
poz. 360), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca
2006 r.
Dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 128.
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Szczególne zasady gospodarowania niektórymi
rodzajami odpadów
Art. 38. 1. Zakazuje si´ odzysku PCB.
2. Odpady zawierajàce PCB mogà byç poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane tylko po usuni´ciu
z tych odpadów PCB, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Je˝eli usuni´cie PCB z odpadów jest niemo˝liwe, do unieszkodliwienia odpadu zawierajàcego PCB
stosuje si´ przepisy dotyczàce unieszkodliwiania PCB.
4.130) PCB powinno byç unieszkodliwiane poprzez
spalanie w spalarniach odpadów.
5. Dopuszcza si´ równie˝ jako metody unieszkodliwiania PCB procesy D8, D9, D12 i D15 wymienione
w za∏àczniku nr 6 do ustawy, przy zastosowaniu techniki gwarantujàcej bezpieczne dla Êrodowiska i zdrowia ludzi jego unieszkodliwienie.
6. Zakazuje si´ spalania PCB na statkach.
7. Posiadacz odpadów prowadzàcy dzia∏ania w celu unieszkodliwienia PCB jest obowiàzany w karcie
ewidencji odpadów zamieÊciç informacj´ o zawartoÊci
PCB w odpadzie.
Art. 39. 1. Oleje odpadowe powinny byç w pierwszej kolejnoÊci poddawane odzyskowi poprzez regeneracj´, rozumianà jako ka˝dy proces, w którym oleje
bazowe mogà byç produkowane przez rafinowanie
olejów odpadowych, a w szczególnoÊci przez usuni´cie zanieczyszczeƒ, produktów utleniania i dodatków
zawartych w tych olejach.
1a.131) G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska prowadzi powszechnie dost´pny wykaz prowadzàcych instalacje do regeneracji olejów odpadowych, spe∏niajàce wymagania okreÊlone dla tych instalacji.
1b.131) Wniosek o wpis do wykazu, o którym mowa
w ust. 1a, zawiera nast´pujàce dane:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzàcego instalacj´ do regeneracji olejów odpadowych;
2) rodzaj stosowanej technologii;
3) moce przerobowe instalacji do regeneracji olejów
odpadowych.
1c.131) G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
dokonuje wpisu prowadzàcego, o którym mowa
w ust. 1b, do wykazu, o którym mowa w ust. 1a, po
sprawdzeniu spe∏nienia przez instalacj´ do regenera———————
130)
131)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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cji olejów odpadowych wymagaƒ okreÊlonych dla
tych instalacji.
1d.131) Prowadzàcy instalacj´ do regeneracji olejów odpadowych, wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1a, jest obowiàzany do zg∏aszania G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska zmian danych,
o których mowa w ust. 1b, w terminie 30 dni od dnia
ich zaistnienia.
1e.131) Prowadzàcy, o którym mowa w ust. 1d, jest
obowiàzany zg∏osiç G∏ównemu Inspektorowi Ochrony
Ârodowiska zaprzestanie dzia∏alnoÊci w terminie 7 dni
od dnia jej zaprzestania.
1f.131) G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska wykreÊla prowadzàcego, o którym mowa w ust. 1e, z wykazu, o którym mowa w ust. 1a.
2.132) Je˝eli regeneracja olejów odpadowych jest
niemo˝liwa ze wzgl´du na stopieƒ ich zanieczyszczenia, okreÊlony w odr´bnych przepisach, oleje te powinny byç poddawane innym procesom odzysku.
3.133) Je˝eli regeneracja lub inne procesy odzysku
olejów odpadowych sà niemo˝liwe, dopuszcza si´ ich
unieszkodliwianie.
4. Posiadacz odpadów w postaci olejów odpadowych, powsta∏ych w wyniku prowadzonej przez niego
dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli nie jest w stanie we
w∏asnym zakresie wykonaç obowiàzków okreÊlonych
w ust. 1 albo ust. 2, powinien przekazaç te odpady
podmiotowi gwarantujàcemu zgodne z prawem ich
zagospodarowanie.
5. Zakazuje si´ mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierajàcymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania, je˝eli poziom okreÊlonych substancji przekracza dopuszczalne wartoÊci.
6. Zakazuje si´ zrzutu olejów odpadowych do wód,
do gleby lub do ziemi.
7. (uchylony).134)
Art. 40. 1. Zakazuje si´ unieszkodliwiania odpadów
polegajàcego na lokowaniu (zatapianiu) na dnie mórz,
pochodzàcych z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.
2. Posiadacz odpadów pochodzàcych z procesów
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania
tych odpadów, ubiegajàcy si´ o zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie unieszkodliwiania tych
———————
132)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
134) Przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.
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odpadów poprzez ich sk∏adowanie, obowiàzany jest
do podania we wniosku o to zezwolenie nast´pujàcych informacji dotyczàcych:
1) w∏aÊciwoÊci fizycznych ∏àcznie z okreÊleniem postaci (sta∏a, szlam, p∏ynna lub gazowa), chemicznych, biochemicznych i biologicznych odpadów;
2) toksycznoÊci, trwa∏oÊci fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów;
3) akumulowania i biotransformacji sk∏adników odpadów w organizmach ˝ywych lub osadach;
4) podatnoÊci odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne oraz wzajemnego oddzia∏ywania w danym Êrodowisku z innymi substancjami
organicznymi i nieorganicznymi;
5) po∏o˝enia geograficznego sk∏adowiska odpadów
wraz z charakterystykà przyleg∏ych obszarów;
6) sposobu opakowania oraz stosowanych sposobów ograniczania rozprzestrzeniania si´ odpadów;
7) Êrodków ostro˝noÊci podj´tych w celu unikni´cia
zanieczyszczenia Êrodowiska.
3. Posiadacz odpadów pochodzàcych z procesów
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania
tych odpadów jest obowiàzany do prowadzenia monitoringu miejsc magazynowania tych odpadów.
4. Wojewoda mo˝e, w drodze decyzji, zobowiàzaç
posiadacza odpadów, o którym mowa w ust. 2, do
prowadzenia dodatkowych badaƒ wp∏ywu odpadów
na jakoÊç wód oraz zwi´kszyç cz´stotliwoÊç prowadzenia wszystkich badaƒ.
5. Post´powanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, wszczyna si´ z urz´du.
6.135) Posiadacz odpadów pochodzàcych z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów jest obowiàzany w zbiorczym zestawieniu danych, o którym mowa w art. 37 ust. 1, dodatkowo zamieÊciç informacj´ o iloÊci siarczanów lub
chlorków w odpadach przypadajàcych na Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu.
7.135) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki, kierujàc si´ w∏aÊciwoÊciami odpadów oraz
ich oddzia∏ywaniem na Êrodowisko w trakcie d∏ugotrwa∏ego sk∏adowania, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, odpady pochodzàce z procesów wytwarzania
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów,
które nie mogà byç unieszkodliwiane przez ich sk∏adowanie, oraz dopuszczalne iloÊci odpadów wytwarzanych w przeliczeniu na Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, kierujàc si´ w∏aÊciwoÊciami odpadów oraz ich oddzia∏ywa———————
135) Ze

zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.

Poz. 251

niem na Êrodowisko w trakcie d∏ugotrwa∏ego sk∏adowania, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, obowiàzkowe i dodatkowe badania wp∏ywu odpadów na
jakoÊç wód, sposoby, metody referencyjne badaƒ
i warunki prowadzenia monitoringu sk∏adowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzàcych z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz
z przetwarzania tych odpadów.
Art. 41. 1.136) Odpady w postaci baterii lub akumulatorów zbiera si´ oddzielnie od innych rodzajów odpadów.
2.136) Posiadacz odpadów w postaci baterii lub
akumulatorów, powsta∏ych w wyniku prowadzonej
przez niego dzia∏alnoÊci gospodarczej, jest obowiàzany do ich selektywnego zbierania, umo˝liwiajàcego
póêniejszy odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów.
3.136) Posiadacz odpadów w postaci baterii lub
akumulatorów, który jest osobà fizycznà nieb´dàcà
przedsi´biorcà, powinien zwracaç te odpady do punktów ich zbierania lub wrzucaç do pojemników przeznaczonych na te odpady.
4. (uchylony).137)
Art. 42. 1. Zakazuje si´ poddawania odzyskowi
okreÊlonych rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych.
1a.138) Zakazuje si´ unieszkodliwiania zakaênych
odpadów medycznych i zakaênych odpadów weterynaryjnych w inny sposób ni˝ spalanie w spalarniach
odpadów.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska,
kierujàc si´ zagro˝eniami stwarzanymi przez powstajàce odpady, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których
poddawanie odzyskowi jest zakazane.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska,
kierujàc si´ zagro˝eniami stwarzanymi przez powstajàce odpady, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.
Art. 43. 1. Odzysk komunalnych osadów Êciekowych polegajàcy na ich stosowaniu:139)
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich
p∏odów rolnych wprowadzanych do obrotu han———————
136)
137)
138)
139)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 31 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
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dlowego, w∏àczajàc w to uprawy przeznaczane do
produkcji pasz,

3) w pasie gruntu o szerokoÊci 50 m bezpoÊrednio
przylegajàcego do brzegów jezior i cieków;

2) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele
rolne,

4) na terenach zalewowych, czasowo podtopionych
i bagiennych;

3) do dostosowania gruntów do okreÊlonych potrzeb
wynikajàcych z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

5) na terenach czasowo zamarzni´tych i pokrytych
Êniegiem;

4) do uprawy roÊlin przeznaczonych do produkcji
kompostu,
5) do uprawy roÊlin nieprzeznaczonych do spo˝ycia
i do produkcji pasz
— powinien si´ odbywaç z zachowaniem warunków
okreÊlonych w ust. 1a—7140).
1a.141) Komunalne osady Êciekowe mogà byç przekazywane w∏aÊcicielowi, dzier˝awcy lub innej osobie
w∏adajàcej nieruchomoÊcià, na której majà byç stosowane, wy∏àcznie przez wytwórc´ tych osadów.
2. Komunalne osady Êciekowe mogà byç stosowane, je˝eli sà ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególnoÊci przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obni˝a podatnoÊç komunalnego osadu Êciekowego na zagniwanie i eliminuje zagro˝enie dla Êrodowiska lub
zdrowia ludzi.
3. Przed stosowaniem komunalne osady Êciekowe
oraz grunty, na których majà one byç stosowane, powinny byç poddane badaniom przez wytwórc´ komunalnych osadów Êciekowych.
4. Wytwórca komunalnych osadów Êciekowych
jest obowiàzany do przekazywania w∏aÊcicielowi,
dzier˝awcy lub innej osobie w∏adajàcej nieruchomoÊcià, na której komunalne osady Êciekowe majà byç
stosowane, wyników badaƒ oraz informacji o dawkach tego osadu, które mo˝na stosowaç na poszczególnych gruntach.
5. W∏aÊciciel, dzier˝awca lub inna osoba w∏adajàca
nieruchomoÊcià, na której komunalne osady Êciekowe
majà zostaç zastosowane w celach okreÊlonych
w ust. 1 pkt 1, 4 lub 5, jest zwolniona z obowiàzku uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub obowiàzku rejestracji, o którym
mowa w art. 33 ust. 5, oraz prowadzenia ewidencji
tych odpadów.
6. Zakazuje si´ stosowania komunalnych osadów
Êciekowych:
1) na obszarach parków narodowych i rezerwatów
przyrody;
2) na wewn´trznych terenach ochrony poÊredniej
stref ochronnych uj´ç wody;
———————
140)
141)

Zdanie koƒcowe dodane przez art. 1 pkt 31 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

6) na gruntach o du˝ej przepuszczalnoÊci, stanowiàcych w szczególnoÊci piaski luêne i s∏abogliniaste
oraz piaski gliniaste lekkie, je˝eli poziom wód
gruntowych znajduje si´ na g∏´bokoÊci mniejszej
ni˝ 1,5 m poni˝ej powierzchni gruntu;
7) na gruntach rolnych o spadku przekraczajàcym 10 %;
8)142) na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych;
9) na terenach obj´tych pozosta∏ymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, je˝eli osady Êciekowe zosta∏y wytworzone poza tymi terenami;
10) na terenach po∏o˝onych w odleg∏oÊci mniejszej ni˝
100 m od uj´cia wody, domu mieszkalnego lub zak∏adu produkcji ˝ywnoÊci;
11) na gruntach, na których rosnà roÊliny sadownicze
i warzywa, z wyjàtkiem drzew owocowych;
12) na gruntach przeznaczonych pod upraw´ roÊlin jagodowych i warzyw, których cz´Êci jadalne bezpoÊrednio stykajà si´ z ziemià i sà spo˝ywane w stanie surowym — w ciàgu 18 miesi´cy poprzedzajàcych zbiory i w czasie zbiorów;
13) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i ∏àki;
14) na gruntach wykorzystywanych do upraw pod
os∏onami.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa,
kierujàc si´ zasadami ochrony Êrodowiska oraz ochrony gruntów rolnych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki, jakie muszà byç spe∏nione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów Êciekowych na cele,
o których mowa w ust. 1, w tym dawki tych osadów,
które mo˝na stosowaç na gruntach, a tak˝e zakres,
cz´stotliwoÊç i metody referencyjne badaƒ komunalnych osadów Êciekowych i gruntów, na których osady
te majà byç stosowane.
Art. 43a.143) 1.144) Posiadacz odpadów prowadzàcy
punkt zbierania odpadów metali jest obowiàzany, przy
przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych nieb´dàcych przedsi´biorcami, do wype∏niania formularza przyj´cia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazujàcego
i dla przyjmujàcego odpady.
———————
142)
143)

144)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 116,
poz. 1208), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 25 lipca 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien
zawieraç w szczególnoÊci:

cych wskutek termicznego przekszta∏cania odpadów
b´dzie jak najmniejsza.

1) okreÊlenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu,
z którego powsta∏ odpad, oraz êród∏o pochodzenia;

3. (uchylony).147)

2)145) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu
stwierdzajàcego to˝samoÊç osoby przekazujàcej
odpady.

5. (uchylony).147)

3. Osoba przekazujàca odpady metali jest obowiàzana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, w celu potwierdzenia jej to˝samoÊci.
4. Posiadacz odpadów prowadzàcy punkt zbierania odpadów metali jest obowiàzany odmówiç przyj´cia odpadów metali w przypadku, gdy osoba przekazujàca te odpady odmawia okazania dokumentu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
5. Posiadacz odpadów prowadzàcy punkt zbierania odpadów metali jest obowiàzany przechowywaç
wype∏nione formularze przez okres 5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym je sporzàdzono.
6. Posiadacz odpadów prowadzàcy punkt zbierania odpadów metali jest obowiàzany przedstawiç
przechowywane formularze na ˝àdanie organów przeprowadzajàcych kontrol´, Policji, stra˝y miejskiej
i s∏u˝b ochrony kolei.
7. Przepisy ust. 1—6 nie dotyczà metalowych odpadów opakowaniowych po produktach ˝ywnoÊciowych.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór formularza, o którym
mowa w ust. 1, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia tego dokumentu, zapewnienia w∏aÊciwej kontroli obrotu
odpadami metali oraz zapobiegania kradzie˝y i dewastacji w szczególnoÊci urzàdzeƒ telekomunikacyjnych,
elektroenergetycznych, kolejowych i wodno-kanalizacyjnych.
Rozdzia∏ 6
Termiczne przekszta∏canie odpadów
Art. 44. 1.146) Termiczne przekszta∏canie odpadów
mo˝e byç prowadzone w spalarniach odpadów lub we
wspó∏spalarniach odpadów.
2.146) Spalarnie odpadów oraz wspó∏spalarnie odpadów powinny byç projektowane, budowane, wyposa˝ane i u˝ytkowane w sposób zapewniajàcy osiàgni´cie poziomu termicznego przekszta∏cania, przy
którym iloÊç i szkodliwoÊç dla ˝ycia, zdrowia ludzi lub
dla Êrodowiska odpadów i innych emisji powstajà———————
145)
146)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
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4. (uchylony).147)

6.148) Termiczne przekszta∏canie odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych stanowi proces
unieszkodliwiania D10, wymieniony w za∏àczniku nr 6
do ustawy, z wyjàtkiem termicznego przekszta∏cania
odpadów opakowaniowych oraz odpadów, o których
mowa w art. 49a ust. 1 i 3, o ile wytworzona energia
jest wykorzystywana poza procesem termicznego
przekszta∏cania odpadów.
7.148) Termiczne przekszta∏canie odpadów opakowaniowych, odpadów, o których mowa w art. 49a
ust. 1 i 3, oraz odpadów innych ni˝ odpady komunalne i odpady niebezpieczne stanowi proces odzysku R1, wymieniony w za∏àczniku nr 5 do ustawy, o ile
wytworzona energia jest wykorzystywana poza procesem termicznego przekszta∏cania odpadów.
8.148) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki, kierujàc si´:
1) potrzebà osiàgni´cia wymaganych docelowych,
procentowych udzia∏ów energii ze êróde∏ odnawialnych w zu˝yciu w kraju energii elektrycznej
brutto,
2) ocenà i prognozà mo˝liwoÊci realizowania celów
krajowych oraz ograniczeƒ systemowych wytworzenia energii pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych,
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki techniczne kwalifikowania cz´Êci energii
odzyskanej z termicznego przekszta∏cania odpadów
komunalnych jako energii z odnawialnego êród∏a
energii.
9.148) Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 8,
okreÊli przede wszystkim:
1) rodzaje frakcji zawartych w odpadach komunalnych, które przekszta∏cane termicznie w spalarni
odpadów mogà byç uznane jako biodegradowalne frakcje w sensie definicji biomasy, zapisanej w dyrektywie z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
nr 2001/77/WE i w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z póên. zm.148a));
———————
147)

Przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
148) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia
2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
148a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 124.
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2) techniczne i organizacyjne warunki wiarygodnego
dokumentowania iloÊciowego i energetycznego
udzia∏u biodegradowalnych frakcji zawartych
w odpadach komunalnych podlegajàcych termicznemu przekszta∏caniu w spalarniach odpadów
i zaliczonych jako êród∏o odnawialne w bilansie
energetycznym odzysku energii w spalarni odpadów.
Art. 45. 1.149) Zarzàdzajàcy spalarnià odpadów lub
wspó∏spalarnià odpadów jest obowiàzany, w czasie
przyjmowania i termicznego przekszta∏cania odpadów, do podejmowania niezb´dnych Êrodków ostro˝noÊci majàcych na celu zapobie˝enie lub ograniczenie
negatywnych skutków dla Êrodowiska, w szczególnoÊci w odniesieniu do zanieczyszczeƒ powietrza, gleby,
wód powierzchniowych i gruntowych, jak równie˝ zapachów i ha∏asu, a tak˝e bezpoÊredniego zagro˝enia
zdrowia ludzi.
1a.150) Zarzàdzajàcy spalarnià odpadów lub wspó∏spalarnià odpadów, przyjmujàc odpady do ich termicznego przekszta∏cenia, jest obowiàzany równie˝
do:
1) ustalenia masy odpadów;
2) sprawdzenia zgodnoÊci przyjmowanych odpadów
z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu.

3) przechowywania próbek przez okres co najmniej
jednego miesiàca po termicznym przekszta∏ceniu
tych odpadów.
2. Zarzàdzajàcy spalarnià odpadów lub wspó∏spalarnià odpadów, termicznie przekszta∏cajàc odpady
niebezpieczne, jest obowiàzany do:151)
1) badania fizycznych i chemicznych w∏aÊciwoÊci odpadów powsta∏ych w wyniku termicznego przekszta∏cania odpadów, w tym w szczególnoÊci rozpuszczalnych frakcji metali ci´˝kich;
2) transportu i magazynowania odpadów w postaci
pylistej, powsta∏ych w wyniku termicznego przekszta∏cania odpadów, w zamkni´tych pojemnikach;
3) okreÊlenia bezpiecznej trasy przejazdu odpadów
powsta∏ych w wyniku termicznego przekszta∏cania
odpadów, je˝eli odpadów tych nie uda∏o si´ poddaç odzyskowi lub unieszkodliwiç w miejscu ich
powstania.
3.152) Przepis ust. 1b nie ma zastosowania w przypadku wytwórców odpadów, którzy termicznie przekszta∏cajà wy∏àcznie w∏asne odpady w miejscu ich powstania, pod warunkiem dotrzymywania wymagaƒ
dla spalarni odpadów lub wspó∏spalarni odpadów.
4. (uchylony).153)

1b.150) Zarzàdzajàcy spalarnià odpadów lub wspó∏spalarnià odpadów, przyjmujàc odpady niebezpieczne
do ich termicznego przekszta∏cenia, jest obowiàzany
równie˝ do:
1) zapoznania si´ z przekazywanym przez posiadacza
odpadów opisem odpadów, który powinien obejmowaç:
a) fizyczny i chemiczny sk∏ad odpadów niebezpiecznych oraz informacje niezb´dne do dokonania oceny przydatnoÊci tych odpadów do
procesu termicznego przekszta∏cenia,
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Art. 46. (uchylony).154)
Art. 47. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, kierujàc si´ w∏aÊciwoÊciami odpadów,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania dotyczàce prowadzenia procesu termicznego przekszta∏cania odpadów, z wyjàtkiem odpadów medycznych i weterynaryjnych, oraz sposoby post´powania z odpadami powsta∏ymi w wyniku termicznego przekszta∏cania
odpadów.

b) w∏aÊciwoÊci odpadów,
c) wskazanie substancji, z którymi te odpady nie
mogà byç ∏àczone w celu ich ∏àcznego termicznego przekszta∏cenia,

Art. 48. 1.155) W razie niedope∏nienia przez zarzàdzajàcego spalarnià odpadów lub wspó∏spalarnià odpadów obowiàzków, o których mowa w art. 44 i 45,
wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska mo˝e wy-

d) niezb´dne Êrodki ostro˝noÊci zwiàzane z post´powaniem z tymi odpadami;

———————

2) pobrania próbek, przed roz∏adowaniem odpadów,
w celu zweryfikowania zgodnoÊci fizycznego i chemicznego sk∏adu oraz w∏aÊciwoÊci odpadów z opisem, o którym mowa w pkt 1; wymóg ten nie dotyczy odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych;
———————
149)

150)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia
2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.

151)

152)

153)

154)

155)

Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 34 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
Przez art. 1 pkt 34 lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
Przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2;
wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia 2005 r., stosownie do
art. 15 pkt 1 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
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daç decyzj´ o wstrzymaniu dzia∏alnoÊci w zakresie termicznego przekszta∏cania odpadów.

zawodowej oraz dowód uiszczenia op∏aty zwiàzanej
z przeprowadzeniem egzaminu.

2.156) W przypadkach okreÊlonych w ust. 1, na
wniosek zarzàdzajàcego spalarnià odpadów lub
wspó∏spalarnià odpadów, wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska mo˝e ustaliç termin usuni´cia
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci, a w razie nieusuni´cia ich w tym terminie — wstrzyma dzia∏alnoÊç w zakresie termicznego przekszta∏cania odpadów.

4.27) Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza komisja egzaminacyjna powo∏ana przez wojewod´.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, okreÊla si´
termin wstrzymania dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàc potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska jej zakoƒczenia.

5. Koszty zwiàzane z przeprowadzeniem egzaminu
oraz wydaniem Êwiadectwa ponosi zainteresowany.

4. Post´powanie w sprawie wydania decyzji
o wstrzymaniu dzia∏alnoÊci wszczyna si´ z urz´du.
5. (uchylony).157)
Art. 49. 1.158) W∏aÊciciel lub inny w∏adajàcy spalarnià odpadów lub wspó∏spalarnià odpadów jest obowiàzany zatrudniaç kierownika spalarni odpadów lub
wspó∏spalarni odpadów posiadajàcego Êwiadectwo
stwierdzajàce kwalifikacje w zakresie gospodarowania
odpadami.
1a.159) Kierownikiem spalarni odpadów lub wspó∏spalarni odpadów mo˝e byç wy∏àcznie osoba, która
posiada Êwiadectwo stwierdzajàce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
2.27)

Âwiadectwo stwierdzajàce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje wojewoda,
po z∏o˝eniu przez zainteresowanego egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami z wynikiem pozytywnym.
2.28) Âwiadectwo stwierdzajàce kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami wydaje marsza∏ek województwa, po z∏o˝eniu przez zainteresowanego egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami z wynikiem pozytywnym.

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza si´ na wniosek zainteresowanego, zawierajàcy
imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz miejsce
zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku do∏àcza si´
odpis dyplomu lub Êwiadectwa potwierdzajàcego posiadane wykszta∏cenie albo zaÊwiadczenie o praktyce
———————
156)

157)

158)

159)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
Przez art. 1 pkt 36 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 14; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, który
wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia 2005 r., stosownie do
art. 15 pkt 1 tej ustawy.

4.28) Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza
komisja egzaminacyjna powo∏ana przez marsza∏ka województwa.

6. W razie uzyskania negatywnego wyniku egzaminu zainteresowany mo˝e wystàpiç z wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu, który mo˝e
byç przeprowadzony najwczeÊniej po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia pierwszego egzaminu.
7. (uchylony).160)
8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia prawid∏owego unieszkodliwiania odpadów oraz potrzebami ochrony Êrodowiska, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb powo∏ywania komisji egzaminacyjnej oraz jej
sk∏ad;
2) zakres wiadomoÊci podlegajàcych sprawdzeniu;
3) tryb przeprowadzania egzaminu;
4) wysokoÊç op∏at zwiàzanych z przeprowadzeniem
egzaminu i wydaniem Êwiadectwa stwierdzajàcego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz sposób ich uiszczania;
5) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej;
6) wzór Êwiadectwa stwierdzajàcego kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami.
Art. 49a.161) 1. Przepisów rozdzia∏u 6 nie stosuje
si´ do spalarni odpadów oraz wspó∏spalarni odpadów
termicznie przekszta∏cajàcych wy∏àcznie nast´pujàce
odpady:
1) roÊlinne z rolnictwa i leÊnictwa;
2) roÊlinne z przemys∏u przetwórstwa spo˝ywczego,
je˝eli odzyskuje si´ wytwarzanà energi´ cieplnà;
3) w∏ókniste, roÊlinne z procesu produkcji pierwotnej
masy celulozowej i z procesu produkcji papieru
z masy, je˝eli odpady te sà spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana;
———————
160)

161)

Przez art. 1 pkt 37 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 grudnia 2005 r.,
stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.

Dziennik Ustaw Nr 39

— 2487 —

4) korka;
5) drewna, z wyjàtkiem drewna zanieczyszczonego
impregnatami i pow∏okami ochronnymi, które
mogà zawieraç zwiàzki chlorowcoorganiczne lub
metale ci´˝kie, w sk∏ad których wchodzà w szczególnoÊci odpady drewna pochodzàcego z budowy, remontów i demonta˝u obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;
6) zw∏ok zwierz´cych w rozumieniu ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt.
2. Przepisów rozdzia∏u 6 nie stosuje si´ równie˝ do
eksperymentalnych instalacji wykorzystywanych do
badaƒ, rozwoju i testowania prowadzonych w celu poprawy procesu spalania, w których jest przetwarzane
mniej ni˝ 50 Mg odpadów rocznie, pod warunkiem ˝e
instalacje te sà eksploatowane w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ rok.
3. Wymagania dotyczàce termicznego przekszta∏cania odpadów niebezpiecznych nie majà zastosowania w odniesieniu do nast´pujàcych odpadów niebezpiecznych:
1) ciek∏ych odpadów palnych, w tym olejów odpadowych spe∏niajàcych ∏àcznie nast´pujàce warunki:
a) zawartoÊç PCB i pentachlorofenolu (PCP) nie
przekracza wartoÊci, które powodowa∏yby, ˝e
odpady te sà niebezpieczne,
b) odpady te nie stanowià odpadów niebezpiecznych ze wzgl´du na zawartoÊç innych sk∏adników wymienionych w za∏àczniku nr 3 do ustawy,
c) ich wartoÊç kaloryczna netto wynosi co najmniej 30 MJ (megad˝uli) na kilogram;
2) ciek∏ych odpadów palnych, które nie powodujà
w gazach odlotowych powstajàcych bezpoÊrednio
z ich spalania innych emisji ni˝ emisje powstajàce
w wyniku spalania oleju nap´dowego, o których
mowa w art. 169 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska.
Rozdzia∏ 7
Sk∏adowanie i magazynowanie odpadów
Art. 50. 1. Wyró˝nia si´ nast´pujàce typy sk∏adowisk odpadów: sk∏adowisko odpadów niebezpiecznych, sk∏adowisko odpadów oboj´tnych, sk∏adowisko
odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne.
1a.162) Sk∏adowanie odpadów na sk∏adowiskach
podziemnych regulujà przepisy ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania
———————
162)

Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 85.
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dotyczàce lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni´cia, jakim powinny odpowiadaç poszczególne typy
sk∏adowisk odpadów, uwzgl´dniajàc zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne oraz systemy kontroli.
Art. 51. 1. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
dla sk∏adowiska odpadów mo˝e uzale˝niç wydanie tej
decyzji od przedstawienia przez inwestora ekspertyzy
co do mo˝liwoÊci odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w inny sposób ni˝ przez sk∏adowanie.
2. Wyznaczenie sk∏adowiska odpadów w pobli˝u
lotnisk wymaga zgody organów administracji lotniczej.
3. Wyznaczenie sk∏adowiska odpadów w pobli˝u
obiektów zabytkowych lub na terenie wyst´powania
istniejàcych stanowisk archeologicznych wymaga
zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Wyznaczenie sk∏adowiska odpadów w obszarze
pasa nadbrze˝nego oraz morskich portów i przystani
wymaga zgody dyrektora urz´du morskiego.
5. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla sk∏adowiska odpadów odmówi wydania takiej decyzji
w przypadku braku zgody wymaganej w ust. 2—4 lub
je˝eli istnieje uzasadniona technicznie, ekologicznie
lub ekonomicznie mo˝liwoÊç odzysku lub unieszkodliwiania odpadów bez budowy sk∏adowiska odpadów.
6. (uchylony).163)
7.164) Do ustanowienia zabezpieczenia roszczeƒ,
zwrotu ustanowionego zabezpieczenia oraz orzeczenia o przeznaczeniu zabezpieczenia na usuni´cie negatywnych skutków w Êrodowisku stosuje si´ odpowiednio art. 187 ust. 2—4 oraz art. 198 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska.
Art. 52. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budow´ sk∏adowiska odpadów powinien dodatkowo zawieraç:
1) imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw´
i adres siedziby wnioskodawcy oraz zarzàdzajàcego sk∏adowiskiem odpadów, je˝eli sà to ró˝ne
podmioty, oraz adres sk∏adowiska odpadów;
2) rodzaje odpadów przewidziane do sk∏adowania na
danym sk∏adowisku odpadów;
3) przewidywanà rocznà i ca∏kowità iloÊç sk∏adowanych odpadów oraz pojemnoÊç sk∏adowiska odpadów;
4) opis terenu sk∏adowiska odpadów, a w szczególnoÊci jego charakterystyk´ geologicznà i hydrogeologicznà;
———————
163)
164)

Przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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5) opis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu Êrodowiska lub ograniczenia iloÊci odpadów i ich negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko;
6) plan dotyczàcy eksploatacji, zarzàdzania i monitorowania sk∏adowiska odpadów;
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4.165) Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia na
budow´ sk∏adowiska odpadów odmawia wydania pozwolenia na budow´ sk∏adowiska odpadów, je˝eli budowa sk∏adowiska odpadów nie jest okreÊlona w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

8) sposoby zapobiegania awariom i sposoby post´powania w przypadku ich wystàpienia;

Art. 53. 1. Pozwolenie na u˝ytkowanie sk∏adowiska
odpadów mo˝e byç wydane po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji sk∏adowiska odpadów oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora
ochrony Êrodowiska.

9) kwalifikacje planowanego do zatrudnienia personelu;

2. Wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji
sk∏adowiska odpadów powinien zawieraç:

7) plan dotyczàcy zamkni´cia sk∏adowiska odpadów
oraz dzia∏aƒ poeksploatacyjnych;

10) proponowanà wysokoÊç i form´ zabezpieczenia
roszczeƒ.
2. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia na budow´ sk∏adowiska odpadów okreÊla w nim wymagania zapewniajàce ochron´ ˝ycia i zdrowia ludzi, ochron´ Êrodowiska oraz ochron´ uzasadnionych interesów
osób trzecich.
3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, dotyczà:
1) typu sk∏adowiska odpadów;
2) warunków technicznych sk∏adowiska odpadów;
3) rodzaju odpadów dopuszczonych do sk∏adowania
na sk∏adowisku odpadów;
4) rodzaju odpadów niebezpiecznych dopuszczonych
do sk∏adowania na wydzielonej cz´Êci sk∏adowiska
odpadów innych ni˝ niebezpieczne, je˝eli cz´Êç tego sk∏adowiska wydzielono do sk∏adowania odpadów niebezpiecznych;
5) rocznej i ogólnej iloÊci odpadów dopuszczonych
do sk∏adowania;
6) sposobu eksploatacji sk∏adowiska;
7) docelowej rz´dnej (maksymalnej wysokoÊci) sk∏adowania;
8) sposobu gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania odcieków;

1) imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw´ i adres siedziby wnioskodawcy oraz zarzàdzajàcego sk∏adowiskiem odpadów, je˝eli sà to ró˝ne
podmioty, oraz adres sk∏adowiska odpadów;
2) okreÊlenie typu sk∏adowiska odpadów;
3) okreÊlenie, czy na tym sk∏adowisku, je˝eli nie jest
to sk∏adowisko odpadów niebezpiecznych, zosta∏y
wydzielone cz´Êci, na których majà byç sk∏adowane okreÊlone rodzaje odpadów niebezpiecznych;
4) rodzaje odpadów przeznaczonych do sk∏adowania
na tym sk∏adowisku;
5) wskazanie kwalifikacji kierownika i pracowników
sk∏adowiska odpadów;
6) wyszczególnienie urzàdzeƒ technicznych niezb´dnych do prawid∏owego funkcjonowania sk∏adowiska odpadów (np. kompaktor, spychacz, waga,
brodzik dezynfekcyjny, Êrodki transportu);
7) wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów
pomiarowych;
8) okreÊlenie sposobu sk∏adowania poszczególnych
rodzajów odpadów;
9) okreÊlenie rodzaju i gruboÊci stosowanej warstwy
izolacyjnej;

9) sposobu gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu sk∏adowiskowego;

10) okreÊlenie godzin otwarcia sk∏adowiska odpadów;

10) sposobu, cz´stotliwoÊci i czasu monitorowania
sk∏adowiska odpadów;

11) okreÊlenie sposobu zabezpieczenia sk∏adowiska
odpadów przed dost´pem osób nieuprawnionych;

11) sposobu post´powania w przypadku wystàpienia
awarii;

12) okreÊlenie procedury przyj´cia odpadów na sk∏adowisko odpadów;

12) okreÊlenia technicznego sposobu zamkni´cia sk∏adowiska odpadów;

13) okreÊlenie sposobów i cz´stotliwoÊci prowadzonych badaƒ;

13) kierunku rekultywacji;
14) obowiàzku uzyskania pozwolenia na u˝ytkowanie
sk∏adowiska odpadów;
15) okreÊlenia wysokoÊci i formy zabezpieczenia roszczeƒ.

14) okreÊlenie sposobu prowadzenia dokumentacji
dotyczàcej eksploatacji sk∏adowiska odpadów.
———————
165)

Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3. Instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów zatwierdza, w drodze decyzji:
1)166) wojewoda — dla przedsi´wzi´ç lub instalacji,
o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska;
1)167) marsza∏ek województwa — dla przedsi´wzi´ç lub
instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy —
Prawo ochrony Êrodowiska;

2) starosta — dla pozosta∏ych przedsi´wzi´ç.
4. W decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji
sk∏adowiska odpadów okreÊla si´:
1) typ sk∏adowiska odpadów;
2) w razie potrzeby wydzielone cz´Êci sk∏adowiska
odpadów innych ni˝ niebezpieczne, na których
mogà byç sk∏adowane okreÊlone rodzaje odpadów niebezpiecznych;
3) rodzaje odpadów dopuszczonych do sk∏adowania
na tym sk∏adowisku odpadów;
4) urzàdzenia techniczne niezb´dne do prawid∏owego funkcjonowania sk∏adowiska;
5) aparatur´ kontrolno-pomiarowà wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych;
6) sposoby sk∏adowania poszczególnych rodzajów
odpadów;
7) rodzaj i gruboÊç stosowanej warstwy izolacyjnej;
8) godziny otwarcia sk∏adowiska odpadów;
9) sposób zabezpieczenia sk∏adowiska odpadów
przed dost´pem osób nieuprawnionych;
10) procedury przyj´cia odpadów na sk∏adowisko odpadów;
11) sposoby i cz´stotliwoÊç prowadzenia badaƒ;
12) sposób prowadzenia dokumentacji dotyczàcej eksploatacji sk∏adowiska odpadów;
13) dodatkowe wymagania zwiàzane ze specyfikà
sk∏adowania odpadów.
5. Organ, o którym mowa w ust. 3, odmówi, w drodze decyzji, zatwierdzenia instrukcji eksploatacji sk∏adowiska odpadów, je˝eli:
1)167a) kierownik sk∏adowiska odpadów nie posiada
Êwiadectwa stwierdzajàcego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami;

2) instrukcja zawiera ustalenia sprzeczne z wymaganiami sanitarnymi, bezpieczeƒstwa i higieny pracy, przeciwpo˝arowymi, a tak˝e wymaganiami
ochrony Êrodowiska;
3) sposób eksploatacji jest sprzeczny z za∏o˝eniami
przyj´tymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budow´;
4) sposób eksploatacji móg∏by powodowaç zagro˝enia dla zdrowia, ˝ycia ludzi lub dla Êrodowiska.
6. Organ w∏aÊciwy do zatwierdzenia instrukcji eksploatacji sk∏adowiska odpadów jest obowiàzany, za
zgodà strony, na rzecz której decyzja zatwierdzajàca
instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów zosta∏a
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej
osoby, je˝eli wyrazi ona zgod´ na przyj´cie wszystkich
warunków zawartych w tej decyzji.
Art. 54. 1. Zamkni´cie sk∏adowiska odpadów lub
jego wydzielonej cz´Êci wymaga zgody w∏aÊciwego
organu.
2. Zgod´ na zamkni´cie sk∏adowiska odpadów lub
jego wydzielonej cz´Êci wydaje, na wniosek zarzàdzajàcego sk∏adowiskiem odpadów, w drodze decyzji:
1)168) wojewoda — dla przedsi´wzi´ç lub instalacji,
o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska,
1)169) marsza∏ek województwa — dla przedsi´wzi´ç lub
instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy
— Prawo ochrony Êrodowiska,

2) starosta — dla pozosta∏ych przedsi´wzi´ç
po przeprowadzeniu kontroli sk∏adowiska odpadów
przez wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska.
2a.170) Przeprowadzenie kontroli sk∏adowiska odpadów, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagane, je˝eli potrzeba zamkni´cia sk∏adowiska odpadów wynika z zarzàdzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawieraç:
1) okreÊlenie technicznego sposobu zamkni´cia sk∏adowiska odpadów lub jego wydzielonej cz´Êci;
1a)171) dat´ zaprzestania przyjmowania odpadów do
sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów;
2) harmonogram dzia∏aƒ zwiàzanych z rekultywacjà
sk∏adowiska odpadów.
———————
168)

———————
166)

W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14, obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 167.
167) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 8 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 17.
167a) Stosuje si´ od dnia 1 lipca 2004 r., stosownie do art. 9
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.
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169)
170)
171)

W tym brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14, obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 169.
W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 17.
Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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4. Zgoda, o której mowa w ust. 1, na zamkni´cie
sk∏adowiska odpadów lub jego wydzielonej cz´Êci
okreÊla:
1) techniczny sposób zamkni´cia sk∏adowiska odpadów lub jego wydzielonej cz´Êci;
1a)172) dat´ zaprzestania przyjmowania odpadów do
sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów;
2) harmonogram dzia∏aƒ zwiàzanych z rekultywacjà
sk∏adowiska odpadów;
3) warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym sk∏adowiskiem odpadów.
5. Zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem, po wykonaniu obowiàzków okreÊlonych w decyzji o zgodzie na zamkni´cie sk∏adowiska, mo˝e z∏o˝yç wniosek o uchylenie ustanowionego zabezpieczenia roszczeƒ. Przepis
art. 35 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 54a.173) 1. Odpady sk∏adowane na sk∏adowisku odpadów mogà byç z niego wydobyte.
2. Wydobycie odpadów ze sk∏adowiska odpadów
wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczà równie˝ wydobywania odpadów ze zwa∏owisk odpadów, dla których nie
by∏o wymagane uzyskanie decyzji lokalizacyjnych lub
decyzji o pozwoleniu na budow´.
Art. 55. 1. Zakazuje si´ sk∏adowania odpadów:
1) wyst´pujàcych w postaci ciek∏ej, w tym odpadów
zawierajàcych wod´ w iloÊci powy˝ej 95 % masy
ca∏kowitej, z wy∏àczeniem szlamów;
2) o w∏aÊciwoÊciach wybuchowych, ˝ràcych, utleniajàcych, wysoce ∏atwopalnych lub ∏atwopalnych;
3)174) zakaênych medycznych i zakaênych weterynaryjnych;
4) powstajàcych w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub dzia∏alnoÊci dydaktycznej,
które nie sà zidentyfikowane lub sà nowe i których
oddzia∏ywanie na Êrodowisko jest nieznane;
5) opon i ich cz´Êci, z wy∏àczeniem opon rowerowych
i opon o Êrednicy zewn´trznej wi´kszej ni˝
1400 mm;
6) w Êródlàdowych wodach powierzchniowych i podziemnych;
7) w polskich obszarach morskich;
8) w przypadkach okreÊlonych w przepisach odr´bnych.
———————
172)
173)
174)

Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
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2. Zakazuje si´ rozcieƒczania lub sporzàdzania
mieszanin odpadów ze sobà lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spe∏nienia kryteriów dopuszczenia odpadów do sk∏adowania na sk∏adowisku
odpadów.
3.175) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, kierujàc si´ w∏aÊciwoÊciami odpadów
oraz potrzebà zapewnienia w∏aÊciwego post´powania
z odpadami na sk∏adowisku odpadów, mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do sk∏adowania na sk∏adowisku
odpadów danego typu.
4. Odpady powinny byç sk∏adowane w sposób selektywny. Dopuszcza si´ sk∏adowanie okreÊlonych rodzajów odpadów w sposób nieselektywny (mieszanie), je˝eli w wyniku takiego sk∏adowania nie nastàpi
zwi´kszenie negatywnego oddzia∏ywania tych odpadów na Êrodowisko.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska, kierujàc si´ w∏aÊciwoÊciami odpadów, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje odpadów, które
mogà byç sk∏adowane w sposób nieselektywny.
Art. 56. 1. Odpady przed umieszczeniem na sk∏adowisku odpadów powinny byç poddane procesowi
przekszta∏cenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagro˝enia dla ˝ycia i zdrowia ludzi lub dla Êrodowiska lub
te˝ ograniczenia iloÊci lub obj´toÊci sk∏adowanych odpadów.
2. Obowiàzki okreÊlone w ust. 1 nie dotyczà odpadów oboj´tnych oraz odpadów, w stosunku do których
proces przekszta∏cenia fizycznego, chemicznego lub
biologicznego nie spowoduje ograniczenia zagro˝enia
dla ˝ycia i zdrowia ludzi lub dla Êrodowiska ani ograniczenia iloÊci lub obj´toÊci sk∏adowanych odpadów.
Art. 57. 1. Na sk∏adowisku odpadów niebezpiecznych nie mogà byç sk∏adowane odpady inne ni˝ niebezpieczne.
2.176) Sta∏e odpady niebezpieczne mogà byç sk∏adowane na wydzielonych cz´Êciach sk∏adowisk odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne.
3.176) Wydzielone cz´Êci sk∏adowisk odpadów,
o których mowa w ust. 2, powinny spe∏niaç wymagania dotyczàce lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni´cia, okreÊlone dla sk∏adowisk odpadów niebezpiecznych.
4.176) Na wydzielonych cz´Êciach sk∏adowisk,
o których mowa w ust. 2, nie mogà byç sk∏adowane
odpady inne ni˝ niebezpieczne.
———————
175)
176)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.
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Art. 58. Na sk∏adowiskach odpadów oboj´tnych
mogà byç sk∏adowane tylko odpady oboj´tne.
Art. 59. 1. Zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów
jest obowiàzany:
1) ustaliç iloÊç odpadów przed ich przyj´ciem na sk∏adowisko;
2) sprawdziç zgodnoÊç przyjmowanych odpadów
z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu;
3) zapewniç selektywne sk∏adowanie odpadów, majàc na uwadze unikni´cie szkodliwych dla Êrodowiska reakcji pomi´dzy sk∏adnikami tych odpadów, mo˝liwoÊç dalszego ich wykorzystania oraz
rekultywacj´ i ponowne zagospodarowanie terenu
sk∏adowiska odpadów;
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3. W razie niedope∏nienia przez zarzàdzajàcego
sk∏adowiskiem odpadów obowiàzków, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska mo˝e wydaç decyzj´ o wstrzymaniu u˝ytkowania
sk∏adowiska odpadów.
4. Decyzj´, o której mowa w ust. 3, mo˝e wydaç
równie˝ wojewódzki inspektor sanitarny113) w przypadku stwierdzenia zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia ludzi.
5. W przypadkach okreÊlonych w ust. 3 i 4, na
wniosek zarzàdzajàcego sk∏adowiskiem odpadów, odpowiednio wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
lub wojewódzki inspektor sanitarny113) mo˝e ustaliç
termin do usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci,
a w razie nieusuni´cia ich w tym terminie — wstrzyma
u˝ytkowanie sk∏adowiska odpadów.

4) utrzymywaç i eksploatowaç sk∏adowisko odpadów
w sposób zapewniajàcy w∏aÊciwe funkcjonowanie
urzàdzeƒ technicznych stanowiàcych wyposa˝enie
sk∏adowiska odpadów oraz zachowanie wymagaƒ
sanitarnych, bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
przeciwpo˝arowych, a tak˝e zasad ochrony Êrodowiska, zgodnie z zatwierdzonà instrukcjà eksploatacji sk∏adowiska odpadów;

6. W decyzjach, o których mowa w ust. 3—5, ustala si´ termin wstrzymania u˝ytkowania, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska jego zakoƒczenia.

5) odmówiç przyj´cia odpadów na sk∏adowisko odpadów, których sk∏ad jest niezgodny z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami lub zezwoleniem na sk∏adowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonej cz´Êci innego sk∏adowiska
odpadów lub zezwoleniem na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, i zawiadomiç o tym niezw∏ocznie wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska;

Art. 60. 1.177) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, kierujàc si´ zale˝noÊciami mi´dzy mo˝liwoÊcià wyst´powania zagro˝eƒ dla ˝ycia, zdrowia ludzi
lub dla Êrodowiska a lokalizacjà i technicznymi parametrami sk∏adowiska odpadów, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu sk∏adowisk odpadów.

6) zawiadomiç organ, który wyda∏ decyzj´ o pozwoleniu na u˝ytkowanie sk∏adowiska odpadów oraz
wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska
o zakoƒczeniu eksploatacji i wykonaniu prac rekultywacyjnych;

2.178) Je˝eli z przeglàdu ekologicznego lub dokumentacji hydrogeologicznej wynika brak mo˝liwoÊci
monitorowania wód powierzchniowych, podziemnych lub gazu sk∏adowiskowego, w∏aÊciwy organ mo˝e okreÊliç odr´bny zakres prowadzenia monitoringu
danego sk∏adowiska odpadów, odst´pujàc od wymogów, o których mowa w ust. 1.

7) monitorowaç sk∏adowisko odpadów przed rozpocz´ciem, w trakcie i po zakoƒczeniu eksploatacji
sk∏adowiska oraz corocznie przesy∏aç uzyskane
wyniki wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska w terminie do koƒca pierwszego kwarta∏u, po zakoƒczeniu roku kalendarzowego, którego
te wyniki dotyczy∏y;
8) powiadamiaç niezw∏ocznie wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska o stwierdzonych
zmianach obserwowanych parametrów, wskazujàcych na mo˝liwoÊç wystàpienia lub powstanie zagro˝eƒ dla Êrodowiska.
2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 pkt 8 wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska okreÊli, w drodze decyzji, zakres i harmonogram dzia∏aƒ niezb´dnych do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych
parametrów oraz mo˝liwych zagro˝eƒ dla Êrodowiska,
a nast´pnie po ich ustaleniu okreÊli, w drodze decyzji,
zakres i harmonogram dzia∏aƒ niezb´dnych do usuni´cia przyczyn i skutków stwierdzonych zagro˝eƒ dla
Êrodowiska.

7. Decyzje, o których mowa w ust. 2, oraz decyzje
o wstrzymaniu u˝ytkowania sk∏adowiska odpadów
wydawane sà z urz´du.

Art. 61. Cena za przyj´cie odpadów do sk∏adowania na sk∏adowisko odpadów powinna uwzgl´dniaç
w szczególnoÊci koszty budowy, eksploatacji, zamkni´cia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania
sk∏adowiska odpadów.
Art. 62. Do kierownika sk∏adowiska odpadów stosuje si´ art. 49.
Art. 63. 1. Magazynowanie odpadów mo˝e odbywaç si´ na terenie, do którego posiadacz odpadów ma
tytu∏ prawny.
2. Miejsce magazynowania odpadów nie wymaga
wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu
przestrzennym.
———————
177)
178)

Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 43 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 43 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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3. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjàtkiem sk∏adowania, mogà byç magazynowane, je˝eli koniecznoÊç magazynowania wynika
z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie
przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem
tych procesów, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 3 lat.
4. Odpady przeznaczone do sk∏adowania mogà byç
magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej
iloÊci tych odpadów do transportu na sk∏adowisko odpadów, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 1 roku.
5. Okresy magazynowania odpadów, o których
mowa w ust. 3 i 4, liczone sà ∏àcznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
6.179) OkreÊlenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów nast´puje w:
1) pozwoleniu zintegrowanym, o którym mowa
w przepisach o ochronie Êrodowiska;
2) pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, o którym
mowa w art. 17 ust. 2;
3) decyzji zatwierdzajàcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, o której mowa w art. 17
ust. 1 pkt 1;
4) informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2;
5) zezwoleniu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym
mowa w art. 26 ust. 1;
6) zezwoleniu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
zbierania lub transportu odpadów, o którym mowa w art. 28 ust. 1;
7) zg∏oszeniu do rejestru, o którym mowa w art. 33
ust. 5.
Rozdzia∏ 8

zosta∏oÊci z sortowania odpadów komunalnych lub
komunalne osady Êciekowe poza obszarem województw, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega ten, kto unieszkodliwia
zakaêne odpady medyczne lub zakaêne odpady weterynaryjne poza obszarem województw, o których mowa w ust. 1.
Art. 70. Kto:
1) b´dàc zobowiàzanym do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, pozbywa si´ ich lub przekazuje
podmiotom, które nie uzyska∏y wymaganych zezwoleƒ, lub
2) wbrew zakazom dotyczàcym sk∏adowania odpadów lub niezgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w zatwierdzonej instrukcji eksploatacji sk∏adowiska odpadów sk∏aduje odpady, lub
3) w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych magazynuje lub sk∏aduje odpady, lub
4) w celu spe∏niania kryteriów dopuszczenia odpadów do sk∏adowania na sk∏adowiskach odpadów,
rozcieƒcza lub sporzàdza mieszaniny odpadów ze
sobà lub innymi substancjami lub przedmiotami,
lub
5) powodujàc wzrost zagro˝enia dla zdrowia lub ˝ycia ludzi lub Êrodowiska, miesza odpady niebezpieczne ró˝nych rodzajów lub odpady niebezpieczne z odpadami innymi ni˝ niebezpieczne lub
dopuszcza do mieszania tych odpadów, lub
6) bez wymaganego zezwolenia prowadzi dzia∏alnoÊç
w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,
podlega karze aresztu albo grzywny.

(uchylony)180)
Rozdzia∏ 9
Przepisy karne i op∏aty sankcyjne181)

Art. 71.184) Kto wbrew zakazowi termicznie przekszta∏ca odpady poza spalarniami odpadów lub
wspó∏spalarniami odpadów
podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 69. (uchylony).182)
Art. 69a.183) 1. Kto poddaje odzyskowi lub unieszkodliwianiu niesegregowane odpady komunalne, po———————
179)
180)

181)
182)
183)

W brzmieniu ustalonym przez art. 59 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 97.
Przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o mi´dzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 paêdziernika 2004 r.
Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 23 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 180.
Dodany przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 72. Kto PCB (polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierajàce jakàkolwiek z tych substancji w iloÊci powy˝ej
0,005 % wagowo ∏àcznie):
1) poddaje odzyskowi lub
2) spala na statkach, lub
———————
184)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
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3) miesza z olejami odpadowymi w czasie zbierania
lub magazynowania,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 73. Kto miesza oleje odpadowe z innymi odpadami niebezpiecznymi w czasie ich zbierania lub magazynowania, je˝eli poziom zanieczyszczeƒ w olejach
odpadowych przekracza dopuszczalne wartoÊci,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 74. Kto, prowadzàc dzia∏alnoÊç gospodarczà,
w wyniku której powstajà odpady w postaci baterii lub
akumulatorów, zbiera te odpady w sposób nieselektywny lub unieszkodliwia je ∏àcznie z innymi rodzajami odpadów,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 75. Kto stosuje nieustabilizowane lub nieprzygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania komunalne osady Êciekowe lub wbrew obowiàzkowi nie przeprowadza badaƒ komunalnych osadów Êciekowych lub gruntów, na których majà byç
stosowane,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 75a.185) Kto, prowadzàc punkt zbierania odpadów metali, przyjmuje odpady metali inne ni˝ metalowe odpady opakowaniowe po produktach ˝ywnoÊciowych, bez potwierdzenia to˝samoÊci osoby przekazujàcej te odpady lub bez wype∏nienia formularza przyj´cia odpadów metali,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 76. Kto:
1) wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzajàcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub z naruszeniem jej warunków lub
2) wytwarza odpady bez wymaganego z∏o˝enia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
lub prowadzi gospodark´ odpadami niezgodnie ze
z∏o˝onà informacjà, lub
3) wytwarza odpady pomimo wniesienia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 24 ust. 5, albo rozpoczyna
dzia∏alnoÊç powodujàcà powstawanie odpadów
przed up∏ywem terminu do wniesienia sprzeciwu,
lub
4) nie posiadajàc zatwierdzonej instrukcji eksploatacji sk∏adowiska odpadów, eksploatuje sk∏adowisko
odpadów, lub
———————
185)

Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 143.
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5) bez wymaganej zgody organu zamyka sk∏adowisko lub jego wydzielonà cz´Êç, lub
6) b´dàc obowiàzany do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub zbiorczego zestawienia danych, nie wykonuje tego obowiàzku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym,
podlega karze grzywny.
Art. 76a.186) Kto, b´dàc wytwórcà odpadów powsta∏ych w wyniku powa˝nej awarii lub powa˝nej
awarii przemys∏owej, nie sk∏ada informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami lub sk∏ada niekompletnà informacj´
podlega karze grzywny.
Art. 77.187) Kto, zarzàdzajàc spalarnià odpadów lub
wspó∏spalarnià odpadów:
1) przyjmujàc odpady do ich termicznego przekszta∏cenia, nie ustala masy odpadów lub nie sprawdza
zgodnoÊci przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu lub
2) przyjmujàc odpady niebezpieczne do ich termicznego przekszta∏cenia, nie zapoznaje si´ z opisem
odpadów lub nie pobiera lub nie przechowuje próbek tych odpadów
podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 77a.188) Kto unieszkodliwia zakaêne odpady
medyczne i zakaêne odpady weterynaryjne w inny
sposób ni˝ spalanie w spalarni odpadów
podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 78. Kto, zarzàdzajàc sk∏adowiskiem odpadów,
nie dope∏nia cià˝àcych na nim obowiàzków w zakresie:
1) ustalenia iloÊci odpadów przed przyj´ciem odpadów na sk∏adowisko lub
2) sprawdzenia zgodnoÊci przyjmowanych odpadów
z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu,
lub
3) utrzymywania i eksploatacji sk∏adowiska odpadów
w sposób zapewniajàcy w∏aÊciwe funkcjonowanie
urzàdzeƒ technicznych stanowiàcych wyposa˝enie
sk∏adowiska odpadów oraz zachowanie wymagaƒ
sanitarnych, bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
———————
186) Dodany

przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
187) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 grudnia 2005 r., stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy.
188) Dodany przez art. 1 pkt 49 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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przeciwpo˝arowych, a tak˝e zasad ochrony Êrodowiska, zgodnie z zatwierdzonà instrukcjà eksploatacji sk∏adowiska odpadów, lub
4) odmowy przyj´cia na sk∏adowisko odpadów
o sk∏adzie niezgodnym z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami lub zezwoleniem, lub
5) monitorowania sk∏adowiska odpadów w trakcie
jego eksploatacji i po jej zakoƒczeniu lub prowadzi
monitorowanie niezgodnie z wymaganiami, lub
6) przesy∏ania uzyskanych wyników monitorowania
sk∏adowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska, lub
7) powiadamiania wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów wskazujàcych na mo˝liwoÊç wystàpienia zagro˝eƒ dla Êrodowiska, lub
8) przechowywania zbiorczych zestawieƒ danych
o rodzajach i iloÊci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzàdzeniach
s∏u˝àcych do odzysku lub unieszkodliwiania tych
odpadów oraz przekazania ich nast´pnemu w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy nieruchomoÊci,
podlega karze aresztu albo grzywny.

Poz. 251

z póên. zm.190)), z wy∏àczeniem art. 67191), z tym ˝e
uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.
5. Termin p∏atnoÊci op∏at sankcyjnych, o których
mowa w ust. 1 i 2, mo˝e zostaç odroczony na wniosek
podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, je˝eli podejmà one dzia∏ania zapewniajàce usuni´cie przyczyny
na∏o˝enia op∏aty, w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 1 rok od
dnia z∏o˝enia wniosku.
6. Wniosek o odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty
sankcyjnej, zawierajàcy harmonogram realizacji dzia∏ania zapewniajàcego usuni´cie przyczyny na∏o˝onej
op∏aty, powinien zostaç z∏o˝ony do wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska przed up∏ywem terminu, w którym op∏ata powinna byç uiszczona.
7. Decyzja o odroczeniu terminu p∏atnoÊci op∏aty
sankcyjnej ustala:
1) wysokoÊç op∏aty, której termin zosta∏ odroczony;
2) opis dzia∏ania realizowanego przez podmiot do tego obowiàzany;
3) harmonogram realizacji dzia∏ania;
4) termin odroczenia op∏aty uwzgl´dniajàcy okres
niezb´dny do zrealizowania dzia∏ania.

Art. 79. Orzekanie w sprawach, o których mowa
w art. 70—78, nast´puje na zasadach i w trybie okreÊlonym w Kodeksie post´powania w sprawach o wykroczenia.

8. W przypadku terminowego zrealizowania dzia∏ania b´dàcego podstawà odroczenia terminu p∏atnoÊci
op∏aty sankcyjnej wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska orzeka o umorzeniu op∏aty.

Art. 79a.189) 1. Stwierdzajàc naruszenie przez
gminnà jednostk´ organizacyjnà lub przedsi´biorc´,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach, obowiàzku w zakresie ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji
kierowanych do sk∏adowania, wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska nak∏ada na podmiot do tego obowiàzany, w drodze decyzji, op∏at´ sankcyjnà w wysokoÊci od 40 tysi´cy do 200 tysi´cy z∏otych, ustalajàc
wysokoÊç op∏aty w zale˝noÊci od stopnia niewykonania obowiàzku.

9. Je˝eli dzia∏anie b´dàce podstawà odroczenia
terminu p∏atnoÊci op∏aty sankcyjnej nie zostanie zrealizowane w terminie, wojewódzki inspektor ochrony
Êrodowiska wydaje decyzj´ stwierdzajàcà wygaÊni´cie decyzji o odroczeniu terminu p∏atnoÊci.

2. Stwierdzajàc naruszenie przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, obowiàzku zorganizowania systemu selektywnego zbierania odpadów, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska nak∏ada na podmiot do
tego obowiàzany, w drodze decyzji, op∏at´ sankcyjnà
w wysokoÊci od 10 tysi´cy do 40 tysi´cy z∏otych.
3. Termin p∏atnoÊci op∏aty sankcyjnej w przypadku
decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 14 dni od
dnia, w którym decyzje sta∏y si´ ostateczne.
4. W sprawach dotyczàcych op∏at sankcyjnych,
o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
———————
189)

Dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

10. W przypadku wydania decyzji, o której mowa
w ust. 9, op∏ata sankcyjna podlega uiszczeniu wraz
z odsetkami liczonymi od dnia terminu p∏atnoÊci op∏aty.
Rozdzia∏ 10
Przepis koƒcowy
Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na zasadach okreÊlonych w odr´bnej ustawie.192)
———————
190)

191)

192)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635.
Uchylony przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143,
poz. 1199), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2005 r.
Ustawa wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r.,
zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2001 r.
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Za∏àcznik nr 1

KATEGORIE ODPADÓW
Q1

Pozosta∏oÊci z produkcji lub konsumpcji, niewymienione w pozosta∏ych kategoriach

Q8

Pozosta∏oÊci
z
procesów
przemys∏owych
(np. ˝u˝le, pozosta∏oÊci podestylacyjne itp.)

Q2

Produkty nieodpowiadajàce wymaganiom jakoÊciowym

Q9

Q3

Produkty, których termin przydatnoÊci do w∏aÊciwego u˝ycia up∏ynà∏

Pozosta∏oÊci z procesów usuwania zanieczyszczeƒ (np. osady Êciekowe, szlamy z p∏uczek, py∏y
z filtrów, zu˝yte filtry itp.)

Q4

Substancje lub przedmioty, które zosta∏y rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uleg∏y
innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powsta∏e wskutek
prowadzenia akcji ratowniczej

Q11 Pozosta∏oÊci z wydobywania lub przetwarzania
surowców (np. pozosta∏oÊci górnicze itp.)

Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub
zabrudzone w wyniku planowych dzia∏aƒ
(np. pozosta∏oÊci z czyszczenia, materia∏y z opakowaƒ — odpady opakowaniowe, pojemniki,
itp.)

Q13 Wszelkie substancje lub przedmioty, których u˝ycie zosta∏o prawnie zakazane (np. PCB itp.)

Q5

Q6

Q7

Przedmioty lub ich cz´Êci nienadajàce si´ do
u˝ytku (np. usuni´te baterie, zu˝yte katalizatory
itp.)
Substancje, które nie spe∏niajà ju˝ nale˝ycie
swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zu˝yte sole hartownicze itp.)

Q10 Pozosta∏oÊci z obróbki skrawaniem lub wykaƒczania (np. wióry, zgary itp.)

Q12 Podrobione lub zafa∏szowane substancje lub
przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB itp.)

Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje ju˝ dalszego zastosowania
(np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych,
sklepów itp.)
Q15 Zanieczyszczone substancje powstajàce podczas
rekultywacji gleby i ziemi
Q16 Wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zosta∏y uwzgl´dnione w powy˝szych kategoriach
(np. z dzia∏alnoÊci us∏ugowej, remontowej)

Za∏àcznik nr 2

KATEGORIE LUB RODZAJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Kategorie lub rodzaje odpadów wymienione wed∏ug ich charakteru lub dzia∏alnoÊci, wskutek której
powsta∏y.

9. emulsji, mieszanin: olej—woda, w´glowodór—woda,
10. substancji zawierajàcych PCB (np. dielektryki itp.),

Lista A:

11. materia∏ów smolistych powstajàcych wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. pozosta∏oÊci podestylacyjne itp.),

Odpady wykazujàce któràkolwiek z w∏aÊciwoÊci wyszczególnionych w za∏àczniku nr 4 i które sk∏adajà si´ z:
1. odpadów medycznych i weterynaryjnych,
2. Êrodków farmaceutycznych, leków i zwiàzków stosowanych w medycynie lub w weterynarii,
3. Êrodków do impregnacji lub konserwacji drewna,
4. biocydów i Êrodków fitofarmaceutycznych,
5. pozosta∏oÊci substancji stosowanych jako rozpuszczalniki,
6. halogenowanych substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki, z wyjàtkiem oboj´tnych materia∏ów spolimeryzowanych,
7. soli hartowniczych zawierajàcych cyjanki,
8. olejów mineralnych
(np. z obróbki metali),

i

substancji

oleistych

12. tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów
lub pokostów,
13. ˝ywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów lub spoiw,
14. substancji powstajàcych w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub dzia∏alnoÊci dydaktycznej, które nie sà zidentyfikowane lub sà nowe i których oddzia∏ywanie na cz∏owieka lub Êrodowisko jest nieznane (np. pozosta∏oÊci laboratoryjne itp.),
15. Êrodków pirotechnicznych i innych materia∏ów
wybuchowych,
16. chemikaliów stosowanych w przemyÊle fotograficznym lub do obróbki zdj´ç (np. do wywo∏ywania),
17. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolnà pochodnà polichlorowanego dibenzofuranu,
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18. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolnà pochodnà polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny.

28. pozosta∏oÊci z operacji usuwania zanieczyszczeƒ
(np. py∏y z filtrów), z wyjàtkiem pkt 29, 30 i 33,

Lista B:

30. szlamów z zak∏adów uzdatniania wody,

Odpady, które zawierajà którykolwiek ze sk∏adników wyliczonych w za∏àczniku nr 3 i majà którekolwiek
z w∏aÊciwoÊci wyliczonych w za∏àczniku nr 4, i sk∏adajà si´ z:
19. myde∏, t∏uszczów lub wosków pochodzenia zwierz´cego lub roÊlinnego,
20. niehalogenowanych substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki,
21. nieorganicznych substancji niezawierajàcych metali lub zwiàzków metali,
22. popio∏ów lub ˝u˝li,

29. szlamów z p∏uczek,
31. pozosta∏oÊci z dekarbonizacji,
32. pozosta∏oÊci z kolumn jonowymiennych,
33. osadów Êciekowych, niepoddanych unieszkodliwieniu lub nienadajàcych si´ do zastosowania
w rolnictwie,
34. osadów z czyszczenia zbiorników lub urzàdzeƒ,
35. urzàdzeƒ zanieczyszczonych,
36. pojemników zanieczyszczonych po produktach,
które zawiera∏y jeden lub wi´cej sk∏adników wymienionych w za∏àczniku nr 3 (np. opakowania,
butle gazowe itp.),

23. gleby i ziemi, w tym urobku z pog∏´biania,

37. baterii, akumulatorów i innych ogniw elektrycznych,

24. soli hartowniczych niezawierajàcych cyjanków,

38. olejów roÊlinnych,

25. py∏ów lub proszków metalicznych,

39. substancji lub przedmiotów pochodzàcych z selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych,

26. zu˝ytych materia∏ów katalitycznych,
27. cieczy lub szlamów zawierajàcych metale lub
zwiàzki metali,

40. innych odpadów.

Za∏àcznik nr 3

SK¸ADNIKI ODPADÓW, KTÓRE KWALIFIKUJÑ JE JAKO ODPADY NIEBEZPIECZNE
Sk∏adniki odpadów z listy B za∏àcznika nr 2, które
kwalifikujà je jako odpady niebezpieczne, jeÊli posiadajà w∏aÊciwoÊci opisane w za∏àczniku nr 4.

C19 siarczki nieorganiczne,

Odpady zawierajàce jako sk∏adniki:

C21 cyjanki nieorganiczne,

C1

beryl, zwiàzki berylu,

C2

zwiàzki wanadu,

C22 nast´pujàce metale alkaliczne lub metale ziem
alkalicznych: lit, sód, potas, wapƒ, magnez w postaci niezwiàzanej,

C3

zwiàzki chromu (VI),

C23 kwaÊne roztwory lub kwasy w postaci sta∏ej,

C4

zwiàzki kobaltu,

C24 roztwory zasadowe i zasady w postaci sta∏ej,

C5

zwiàzki niklu,

C25 azbest (py∏ i w∏ókna),

C6

zwiàzki miedzi,

C7

zwiàzki cynku,

C26 fosfor, zwiàzki fosforu, z wyjàtkiem fosforanów
mineralnych,

C8

arsen, zwiàzki arsenu,

C27 karbonylki metali,

C9

selen, zwiàzki selenu,

C28 nadtlenki,

C20 nieorganiczne zwiàzki fluoru, z wyjàtkiem fluorku wapnia,

C10 zwiàzki srebra,

C29 chlorany,

C11 kadm, zwiàzki kadmu,

C30 nadchlorany,

C12 zwiàzki cyny,

C31 azydki,

C13 antymon, zwiàzki antymonu,
C14 tellur, zwiàzki telluru,
C15 zwiàzki baru z wyjàtkiem siarczanu baru,

C32 PCB,
C33 farmaceutyki oraz zwiàzki stosowane w medycynie lub w weterynarii,

C16 rt´ç, zwiàzki rt´ci,

C34 biocydy i substancje fitofarmaceutyczne (np. pestycydy),

C17 tal, zwiàzki talu,

C35 substancje zakaêne,

C18 o∏ów, zwiàzki o∏owiu,

C36 kreozoty,
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C37 izocyjaniany, tiocyjaniany,

C45 aminy aromatyczne,

C38 cyjanki organiczne (np. nitryle),

C46 etery,

C39 fenole, zwiàzki fenolowe,

C47 substancje o w∏aÊciwoÊciach wybuchowych,
z wyjàtkiem substancji wyszczególnionych w innych punktach niniejszego za∏àcznika,

C40 halogenowane rozpuszczalniki,
C41 rozpuszczalniki organiczne, z wyjàtkiem rozpuszczalników halogenowanych,

C48 organiczne zwiàzki siarki,

C42 zwiàzki halogenoorganiczne, z wyjàtkiem oboj´tnych materia∏ów spolimeryzowanych i innych
substancji, o których mowa w niniejszym za∏àczniku,

C49 jakàkolwiek pochodnà polichlorowanego dibenzofuranu,

C43 aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne
zwiàzki organiczne,

C51 w´glowodory i ich zwiàzki z tlenem, azotem lub
siarkà nieuwzgl´dnione w inny sposób w niniejszym za∏àczniku.

C44 aminy alifatyczne,

C50 jakàkolwiek pochodnà polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny,

Za∏àcznik nr 4193)

W¸AÂCIWOÂCI ODPADÓW, KTÓRE POWODUJÑ, ˚E ODPADY SÑ NIEBEZPIECZNE
H1

„wybuchowe”: substancje, które mogà wybuchnàç pod wp∏ywem ognia lub które sà bardziej
wra˝liwe na wstrzàs lub tarcie ni˝ dinitrobenzen,

H2

„utleniajàce”: substancje, które wykazujà silnie
egzotermiczne reakcje podczas kontaktu z innymi substancjami, w szczególnoÊci z substancjami ∏atwopalnymi,

H3-A „wysoce ∏atwopalne”:
1) ciek∏e substancje majàce temperatur´ zap∏onu poni˝ej 21 °C (w tym nadzwyczaj ∏atwopalne ciecze),
2) substancje, które mogà rozgrzaç si´,
a w efekcie zapaliç si´ w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek dostarczenia energii,
3) sta∏e substancje, które mogà si´ ∏atwo zapaliç po krótkim kontakcie ze êród∏em zap∏onu
i które palà si´ nadal lub tlà po usuni´ciu êród∏a zap∏onu,
4) gazowe substancje, które sà ∏atwopalne
w powietrzu pod normalnym ciÊnieniem,
5) substancje, które w kontakcie z wodà lub wilgotnym powietrzem tworzà wysoce ∏atwopalne gazy w niebezpiecznych iloÊciach,

H6

H7

H8
H9

H10

H11

H3-B „∏atwopalne”: ciek∏e substancje majàce temperatur´ zap∏onu równà lub wy˝szà ni˝ 21 °C i ni˝szà lub równà 55 °C,
H4

„dra˝niàce”: substancje nie˝ràce, które poprzez
krótki, d∏ugotrwa∏y lub powtarzajàcy si´ kontakt
ze skórà lub b∏onà Êluzowà mogà wywo∏aç stan
zapalny,

H5

„szkodliwe”: substancje, które, jeÊli sà wdychane lub dostajà si´ drogà pokarmowà lub wnikajà przez skór´, mogà spowodowaç ograniczone
zagro˝enie dla zdrowia,

———————
193) W

brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.

H12

H13

H14

„toksyczne”: substancje (w tym wysoce toksyczne substancje), które, jeÊli sà wdychane lub dostajà si´ drogà pokarmowà lub wnikajà przez
skór´, mogà spowodowaç powa˝ne, ostre lub
chroniczne zagro˝enie dla zdrowia, a nawet
Êmierç,
„rakotwórcze”: substancje, które, jeÊli sà wdychane lub dostajà si´ drogà pokarmowà lub wnikajà przez skór´, mogà wywo∏ywaç raka lub te˝
zwi´kszyç cz´stotliwoÊç jego wyst´powania,
„˝ràce”: substancje, które w zetkni´ciu z ˝ywymi
tkankami mogà spowodowaç ich zniszczenie,
„zakaêne”: substancje zawierajàce ˝ywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo
lub co do których istniejà wiarygodne podstawy
do przyj´cia, ˝e powodujà choroby cz∏owieka lub
innych ˝ywych organizmów,
„dzia∏ajàce szkodliwie na rozrodczoÊç”: substancje, które, jeÊli sà wdychane lub dostanà si´ drogà pokarmowà lub jeÊli wnikajà przez skór´, mogà wywo∏aç niedziedziczne wrodzone deformacje lub te˝ zwi´kszyç cz´stotliwoÊç ich wyst´powania,
„mutagenne”: substancje, które, jeÊli sà wdychane lub dostanà si´ drogà pokarmowà lub jeÊli wnikajà przez skór´, mogà wywo∏aç dziedziczne defekty genetyczne lub te˝ zwi´kszyç cz´stotliwoÊç ich wyst´powania,
substancje, które w wyniku kontaktu z wodà, powietrzem lub kwasem uwalniajà toksyczne lub
wysoce toksyczne gazy,
substancje, które po zakoƒczeniu procesu
unieszkodliwiania, mogà w dowolny sposób,
wydzieliç innà substancj´, np. w formie odcieku,
która posiada jakàkolwiek spoÊród cech wymienionych powy˝ej,
„ekotoksyczne”: substancje, które stanowià lub
mogà stanowiç bezpoÊrednie lub opóênione zagro˝enie dla jednego lub wi´cej elementów Êrodowiska.
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Za∏àcznik nr 5

PROCESY ODZYSKU194)
R1

Wykorzystanie jako paliwa lub innego Êrodka
wytwarzania energii

R2

Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie sà stosowane jako rozpuszczalniki (w∏àczajàc kompostowanie i inne biologiczne
procesy przekszta∏cania)

R4

Recykling lub regeneracja metali i zwiàzków metali

R5

Recykling lub regeneracja innych materia∏ów
nieorganicznych

R6

Regeneracja kwasów lub zasad

R7

Odzyskiwanie sk∏adników stosowanych do usuwania zanieczyszczeƒ

R8

Odzyskiwanie sk∏adników z katalizatorów

R9

Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawo˝enia lub ulepszania gleby195)
R11 Wykorzystanie odpadów pochodzàcych z któregokolwiek z dzia∏aƒ wymienionych w punktach
od R1 do R10
R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z dzia∏aƒ wymienionych w punktach
od R1 do R11
R13 Magazynowanie odpadów, które majà byç poddane któremukolwiek z dzia∏aƒ wymienionych
w punktach od R1 do R12 (z wyjàtkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady sà wytwarzane)
R14 Inne dzia∏ania polegajàce na wykorzystaniu odpadów w ca∏oÊci lub cz´Êci196)
R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu197)
———————
195)
196)

———————
194)

Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.

197)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 51 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

Za∏àcznik nr 6

PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
D1

Sk∏adowanie na sk∏adowiskach odpadów oboj´tnych

D2

Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów p∏ynnych lub szlamów w glebie i ziemi)

D3

Sk∏adowanie przez g∏´bokie zat∏aczanie (np. zat∏aczanie odpadów, które mo˝na pompowaç)198)

D4

Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)

D5

Sk∏adowanie na sk∏adowiskach odpadów niebezpiecznych lub na sk∏adowiskach odpadów innych ni˝ niebezpieczne

D6

Odprowadzanie do wód z wyjàtkiem mórz*

D7

Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz

D8

Obróbka biologiczna niewymieniona w innym
punkcie niniejszego za∏àcznika, w wyniku której
powstajà odpady, unieszkodliwiane za pomocà
któregokolwiek z procesów wymienionych
w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja)

D9

*

Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona
w innym punkcie niniejszego za∏àcznika, w wyniku której powstajà odpady, unieszkodliwiane za

Odprowadzanie do wód z wyjàtkiem mórz w ca∏oÊci obj´te jest zakazem.

———————
198)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

pomocà któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie,
suszenie, stràcanie)
D10 Termiczne przekszta∏canie odpadów w instalacjach lub urzàdzeniach zlokalizowanych na làdzie
D11 Termiczne przekszta∏canie odpadów w instalacjach lub urzàdzeniach zlokalizowanych na morzu
D12 Sk∏adowanie odpadów w pojemnikach w ziemi
(np. w kopalni)
D13 Sporzàdzanie mieszanki lub mieszanie przed
poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12
D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach
od D1 do D13
D15 Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14
(z wyjàtkiem tymczasowego magazynowania
w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady sà wytwarzane)
D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego sà
wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania199)
———————
199)

Dodany przez art. 1 pkt 52 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

