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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW 
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listo-

pada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy 
(Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008)   

 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
(t.j.: Dz.U. z 20201r., poz.1973 ze zm.). 

 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 699). 
 
4. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j.: Dz.U. z 2021r., poz.888). 
 

5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 247 ze zm.). 

  



 

 
6. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 

z 2021r., poz.1070). 

 
7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  

(t.j. Dz.U. z 2021r., poz.756). 
 

- Konwencja ADR – w przypadku transportu samochodowego, 
 

- Regulamin RID – w przypadku transportu kolejowego, 
 

- Instrukcje Techniczne ICAO – w przypadku transportu droga powietrzną, 
 

- Kodeks IMGD – w przypadku transportu morskiego, 
 

- Umowa ADN – w przypadku transportu żeglugą śródlądową. 
  



 

8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2056). 

 

9. Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1893). 

 

10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 
1850). 

 

11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1114). 

 

12. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospoda-
rowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 
1903). 

 

13. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1680). 

 

14. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2187). 

  



 

Akty wykonawcze do ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
 

 

 
KLASYFIKACJA 

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie  
katalogu odpadów (Dz.U. z 2020r., poz.10) 

 
 
EWIDENCJA 

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpa-
dów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów 
(Dz.U. z 2019r., poz.2531) 

 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie wzoru formu-

larza przyjęcia odpadów metali (Dz.U. z 2013r., poz.1607) 
  



 

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW 

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szcze-
gółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020r., poz.1742) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego 
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019r., 
poz.1755) 

 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie wysokości sta-
wek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019r., poz.256) 

 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r. 
w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty 
budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowa-
nia lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020r., poz.296) 

 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015r., poz.1694) 

  



 

 
ODZYSK ODPADÓW 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w sprawie odzy-
sku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015r., poz.796) 

 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie procesu 
odzysku R10 (Dz.U. z 2015r., poz.132) 

 

11. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu 
asfaltowego (Dz.U. z 2021r., poz.2468) 

 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy ro-
dzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przed-
siębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r., poz.93) 

  



 

 

 

TRANSPORT ODPADÓW (nie będących towarami niebezpiecznymi) 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016r., poz. 
1742)  

 
 
Rejestr BDO 

14. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie funkcjonowania 
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

 (Dz.U. z 2020r., poz.1071) 
 
  



 
 

Wyłączenia z przepisów ustawy o odpadach (czyli co nie jest odpadem): 
 
 
Zgodnie z art.2 ustawy o odpadach przepisów tej ustawy nie stosuje się m.in. do: 
 

1) gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery; 
 

2) gruntu w pierwotnym położeniu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej 
gleby, i budynków trwale związanych z gruntem; 
 

3) niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie natural-
nym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten 
zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na 
którym został wydobyty; 
 
… 

  



 

 

6) biomasy w postaci: 
 

a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne doty-
czące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produk-
tach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z 
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009”, 

 

b) słomy, 
 

c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzą-
cych z produkcji rolniczej lub leśnej – wykorzystywanej w rolnictwie, leśnic-
twie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub 
metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzi; 

… 
8) ścieków; 

… 
  



 

 

DEFINICJE (ustawa o odpadach): 

 
6) odpady – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których po-

siadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest 
obowiązany; 

 
18) ponowne użycie – rozumie się przez to działanie polegające na wykorzystywaniu 

produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego 
celu, do którego były przeznaczone;  

 
13) odpady z wypadków – rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadze-

nia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem: 

a) odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysło-
wej, w rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); 

b) odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 
11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.);  

  



 
 

7) odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu 
na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szcze-
gólności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie ze-
brane:  

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

b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod 
względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych  

– przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnic-
twa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczysz-
czalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmie-
szanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpa-
dów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich właściwości; - obowią-
zuje od 1.01.2022r. 

  



 
 

6a) odpady budowlane i rozbiórkowe – rozumie się przez to odpady powstałe podczas 
robót budowlanych; 

 
2) gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport lub przetwa-

rzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, 
a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz dzia-
łania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie od-
padami; 

 

 3) gospodarka odpadami – rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie 
odpadami; 

 
 5) magazynowanie odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie 

odpadów obejmujące: 
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, 
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie od-

padów, 
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów; 

  



 

 
14) odzysk – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest 

to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych mate-
riałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, 
lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w da-
nym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;  

 
23) recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie 

przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym 
celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego 
(recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania 
na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do prac ziemnych; 

 
22) przygotowanie do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający 

na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części 
produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby 
mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstęp-
nego przetwarzania;  

  



 
 

15a) odzysk materiałów – rozumie się przez to każdy odzysk inny niż odzysk energii i 
ponowne przetwarzanie na materiały, które mogą zostać wykorzystane jako paliwa 
lub inne środki wytwarzania energii; odzysk materiałów obejmuje w szczególności 
przygotowanie do ponownego użycia, recykling i prace ziemne; 

 

20b) prace ziemne – rozumie się przez to każdy odzysk, w ramach którego odpady inne 
niż niebezpieczne są wykorzystywane do przywracania wartości użytkowych lub 
przyrodniczych wyrobiskom i zapadliskom lub do celów inżynieryjnych na potrzeby 
kształtowania krajobrazu; odpady wykorzystywane do prac ziemnych zastępują ma-
teriały niebędące odpadami, nadają się do wyżej wymienionych celów i ograniczają 
się do masy bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia tych celów; 

 
15) odzysk energii – rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu 

odzyskania energii;  
 

29) termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to: 
a) spalanie odpadów przez ich utlenianie, 
b) inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym 

pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych 
procesów są następnie spalane;  

  



 
 

26) spalarnia odpadów – rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego 
przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmu-
jące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania od-
padów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, 
sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, 
wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego prze-
kształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji 
otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych;  

 

31) współspalarnia odpadów – rozumie się przez to zakład lub jego część, których 
głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii lub produktów, w któ-
rych wraz z paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania za-
wartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i urzą-
dzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z oczysz-
czaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowa-
niem i monitorowaniem procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, 
wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicz-
nego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwa-
rzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odloto-
wych; 

  



 

 
 

30) unieszkodliwianie odpadów – rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, 
nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii;  

 
25) składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony  

do składowania odpadów;  

 
 

34) zbieranie odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich trans-
portem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do za-
sadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji 
odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.  

 
24) selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany stru-

mień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie 
odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi ce-
chami;  

  



 

KLASYFIKOWANIE ODPADÓW 
 
Zgodnie z art.4 ust.1 odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, 
podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając: 

1) źródło ich powstawania; 

2) właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w 
rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, oraz prze-
pisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5; 

3) składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń sub-
stancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecz-
nymi. 
 

Ww. składniki określa załącznik nr 4 do ustawy [ust.2]. 

 
Przepis art.5 zakazuje zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 
niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, 
substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia sub-
stancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebez-
piecznych. 
  



 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  

w sprawie KATALOGU ODPADÓW  
 

Odpady niebezpieczne oznaczone są w Katalogu symbolem *.  

 
Zgodnie z pkt.3 objaśnień odpady klasyfikuje się:  

1) według źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20, przypisując im 
odpowiedni sześciocyfrowy kod określający rodzaj odpadu (z wyłączeniem kodów koń-
czących się na 99), z zastrzeżeniem akapitu 5 i 6. 

2) W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 
do 20 odpady klasyfikuje się w grupach od 13 do 15. 

3) W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 15 lub od 17 
do 20 odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych gru-
pach. 

4) W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16 odpady klasyfikuje się 
w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne 
niewymienione odpady). 

  



 

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI 
 

Art.16 stanowi, że gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W szczególności gospodarka odpadami 
nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

 
Zgodnie z przepisem art.17 obowiązuje następująca hierarchia sposobów  
postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowywanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 
  



 

 

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW 
 

Zgodnie z art.25 ust.2 magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego  
posiadacz odpadów ma tytuł prawny.  

 
Przepis ust.4 stanowi, że odpady mogą być magazynowane jeżeli konieczność magazy-
nowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza  
terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:  
 

► 3 lata – z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania. 
 
Natomiast zgodnie z ust.5 odpady przeznaczone do składowania mogą być magazy-
nowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu  
na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez: 
 

► 1 rok. 
 
Zgodnie z ust.6 ww. okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich 
kolejnych posiadaczy tych odpadów. 
  



 

PRZEKAZYWANIE ODPADÓW I PRZENOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
 

Art.27 ust.1 nakłada na wytwórcę odpadów obowiązek gospodarowania wytworzonymi 
przez siebie odpadami. 
 
Zgodnie z ust.2 wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie 
obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 

lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdza-
jącą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odręb-
nych przepisów, 

lub 

3) wpis do rejestru BDO w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 

– chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 
  



 
 

Zgodnie z ust. 3 odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na następ-
nego posiadacza odpadów gdy wytwórca odpadów [lub inny posiadacz odpadów] prze-
kazuje odpady posiadaczowi odpadów, który posiada: 

• decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2, 

• wpis do rejestru BDO w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a]  
tzn. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z ob-
owiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  

 
UWAGA: wpis do rejestru nie dotyczy:  

 osoby fizycznej i jednostki organizacyjnej niebędących przedsiębior-
cami, wykorzystującej odpady na potrzeby własne, 

 osoby władającej powierzchnią ziemi, na której są stosowane komu-
nalne osady ściekowe. 

W związku z tym w przypadku przekazania odpadów ww. odbiorcom od-
powiedzialność za gospodarowanie odpadami na nich nie przechodzi. 

 
Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na następnego posiadacza 
odpadów z chwilą przekazania odpadów. 
  



 

 
Zgodnie z przepisem ust.3b wytwórca odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem wy-
twórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego) jest zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami  
z chwilą przekazania ich do:  

► ostatecznego procesu odzysku  

(R1-R11 + przygotowanie do ponownego użycia) 

lub  

► ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowa-
dzącego taki proces (D1–D12).  

 
 
Zgodnie z ust.3c ww. przepisu ust. 3b nie stosuje się do:  

1) wytwórcy odpadów komunalnych;  

2) wytwórcy odpadów prowadzącego uproszczoną ewidencję odpadów, wytwarzają-
cego odpady niebezpieczne w ilości do 100kg/rok. 

 
  



 
 

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW 
 

W zezwoleniach na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów zawarte są m.in. następujące 
warunki istotne z punktu widzenia posiadacza odpadów przekazującego odpady posia-
daczowi takiego zezwolenia: 

 

„wskazanie:  

… 

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącz-

nej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane  

w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,  
 

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane  

w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub 

innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instala-

cji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania 

odpadów,  
 

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub 

jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;” 
  



 

 
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE 

 
Obowiązujący od 1 stycznia 2023r. art.101a określa przepisy szczególne dla odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych. 
 
 
Zgodnie z przepisem ust.1 odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera  
selektywnie, z podziałem co najmniej na: 

► drewno,  

► metale,  

► szkło,  

► tworzywa sztuczne,  

► gips,  

► odpady mineralne, w tym: beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. 
 
  



 
 

Przepis ust.2 stanowi, że ww. obowiązku nie stosuje się do:  

• gospodarstw domowych,  

• punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia 
ewidencji odpadów określonych w Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grud-
nia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obo-
wiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019r., poz.2531). 

 
Natomiast zgodnie z ust.3 odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i 
odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: 

► drewno,  

► metale,  

► szkło,  

► tworzywa sztuczne,  

► gips,  

► odpady mineralne, w tym: beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie, 
  



 

 

SANKCJE ZA NARUSZENIA DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI 
 

Przepisy ustawy o odpadach przewidują następujące rodzaje sankcji karnych: 

► Kara aresztu lub grzywny, 

► Administracyjne kary pieniężne, 

► „Aresztowanie” pojazdu transportującego odpady (wraz z odpadami). 
 
 

Kary aresztu lub grzywny dotyczą m.in.: 

• Nie składania wniosku o wpis, zmianę lub wykreślenie wpisu do Rejestru - Art.179; 

• Nie posiadania w trakcie transportu odpadów dowodu potwierdzającego wygenerowa-
nie KPO lub KPOK (w BDO) – Art.180, 

• Nie złożenia sprawozdania o:  
- wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, 
- produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi 
w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy – Art.180a. 

  



 

 

Administracyjne kary pieniężne dotyczą m.in.: 
 

► Art.194 ust.1: 
 

1) zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 
przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substan-
cjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia sub-
stancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów 
niebezpiecznych; 

 

2) mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów 
niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcień-
czanie substancji lub mieszanie tych odpadów, wbrew warunkom, o których 
mowa w art. 21 ust. 2 [określającym przypadki kiedy takie mieszanie jest dopusz-
czalne]; 

 

2a) transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art.24; 
  



 

 
2b) magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa  

w art. 25 ust. 1–6; (magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami w za-
kresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi, maga-
zynowanie odpadów bez tytułu prawnego do terenu magazynowania, magazy-
nowanie odpadów dłużej niż dopuszczalny czas) 

 

2c) nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub skła-
dowania odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami 
art. 25 ust. 6a; 

… 

3a) zlecanie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, 
które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, 
wbrew przepisom art. 27 ust. 2; 

 

3) nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń wbrew obowiązkowi, o którym mowa 
w art. 48a ust. 11, lub niezłożenie wniosku o zmianę formy lub wysokości zabez-
pieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a ust. 8; 

 

  



 
 

5b) nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób 
nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym; 

 

6) dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi,  
o którym mowa w art. 93; 

 

6a) nieprowadzenie selektywnego zbierania, odbierania i sortowania odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 101a;  

- przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2023r. 
 

7) rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi sub-
stancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów 
do składowania na składowisku odpadów danego typu; 

… 

8a) przekazywanie do termicznego przekształcania odpadów selektywnie zebra-
nych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu, wbrew 
obowiązkowi określonemu w art. 158 ust. 2a; 

 
Administracyjna kara pieniężna za ww. naruszenia wynosi: 
 

► nie mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.  
 



 

 
Zgodnie z ust.4 administracyjną karę pieniężną wymierza się za: 

• zbieranie odpadów  

lub  

• przetwarzanie odpadów  

bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41. 
 

► Kara ta wynosi nie mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.  
 
 
 
Wysokości kary oblicza się uwzględniając przesłanki określone w art.199: 

• rodzaj naruszenia i jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko,  

• okres trwania naruszenia  

• rozmiary prowadzonej działalności,  

• skutki naruszeń,  

• wielkość zagrożenia. 
  



 

 
 
Ponadto zgodnie z ust.5 administracyjną karę pieniężną wymierza się za:  

• gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie 
lub na przetwarzanie odpadów.  

 
► Kara ta wynosi nie mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.  
 
 
Wysokość kary, o której mowa w ust. 5, oblicza się, uwzględniając w szczególności:  

- ilość i właściwości odpadów,  

- możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi lub środowiska  

- okoliczności naruszenia przepisów ustawy. 
 
 
 
  



 

 
 
Zgodnie z art.194b ust.1 administracyjną karę pieniężną wymierza się za niedostarcza-
nie odpadów przez transportującego odpady do:  

1) posiadacza odpadów,  

2) miejsca przeznaczenia odpadów  

– wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów (m.in. na Karcie Przekaza-
nia Odpadów). 
 

► Kara ta wynosi nie mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.  
 
 
 
Natomiast zgodnie z Art.195 transport odpadów bez wpisu do rejestru podlega admini-
stracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł. 
 
  



 

 
Administracyjną karę pieniężną wymierza WIOŚ właściwy ze względu na miejsce wytwa-
rzania lub gospodarowania odpadami na podstawie Art.196.  
 
Karę tą wymierza się w drodze decyzji. 
 
 
Zgodnie z Art.197 WIOŚ stwierdza naruszenie w szczególności na podstawie: 

1) kontroli, w tym dokonanych w ich trakcie pomiarów lub za pomocą innych środków; 

2) pomiarów i badań prowadzonych przez podmiot obowiązany do takich pomiarów  
i badań; 

3) zawiadomienia dokonanego odpowiednio przez marszałka województwa, regional-
nego dyrektora ochrony środowiska lub ministra właściwego do spraw środowiska. 

 
 
 
Zgodnie z Art.201 ust1 ww. kary uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym  
decyzja o ich wymierzeniu stała się ostateczna. 
  



 
 

„ARESZTOWANIE” POJAZDU Z ODPADAMI: 
 

Zgodnie z przepisem art.24a. ust.1, jeżeli w trakcie kontroli transportu odpadów ujaw-
niono: 

1) naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, 

2) przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy, 

3) naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 

– pojazd wraz z odpadami może zostać zatrzymany przez:  
 

• Krajową Administrację Skarbową,  
 

• Straż Graniczną, Policję,  
 

• Inspekcję Transportu Drogowego  
 

• organy Inspekcji Ochrony Środowiska. 
 

Przepis ust.2 stanowi, że zatrzymany pojazd wraz z odpadami jest kierowany, na wyzna-
czone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami miejsce spełniające warunki maga-
zynowania odpadów. 
  



 
 

 
 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


