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Co to jest odpad?

2

Kwestie związane z gospodarowaniem odpadami w prawie polskim 

zostały uregulowane przede wszystkim w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 

roku o odpadach.

Co to jest ODPAD?

Art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach:

każda substancja lub przedmiot, których posiadacz

pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których

pozbycia się jest obowiązany.



Zmiany od 1 stycznia 2022 roku!

NAJNOWSZA NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH

ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151)

- zmiany weszły w życie 1 stycznia 2022 roku

Ustawa ta wprowadza szereg zmian zwłaszcza w ustawie o 

odpadach i innych ustawach „systemowych”

W dalszej części prezentacji ww. ustawa będzie

wskazywana jako nowelizacja 17.11.21



Zmiany od 1 stycznia 2022 roku!

Nowelizacja oznacza przede wszystkim:

- uszczegółowienie procedury utraty statusu odpadu

- odejście od składowania odpadów

- zwrot w kierunku GOZ 
Art. 1 ustawy o odpadach uzyskał nowe brzmienie: Ustawa określa środki służące 

ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi przez zapobieganie powstawaniu odpadów 

i zmniejszenie ich ilości oraz negatywnego wpływu wytwarzania odpadów i 

gospodarowania nimi, a także przez zmniejszenie całkowitego wpływu użytkowania 

zasobów oraz poprawę efektywności takiego użytkowania, w celu przejścia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym.

- system zachęt do działania zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami



Hierarchia sposobów postępowania

z odpadami

Art. 17 ustawy o odpadach

1. Wprowadza się następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:

1) zapobieganie powstawaniu odpadów;

2) przygotowywanie do ponownego użycia;

3) recykling;

4) inne procesy odzysku;

5) unieszkodliwianie.

2. W celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii sposobów postępowania z

odpadami wykorzystuje się instrumenty ekonomiczne i inne środki.

3. Przykładowe instrumenty ekonomiczne i inne środki, które mają zachęcać do

stosowania hierarchii sposobów postępowania z odpadami, są określone w załączniku

nr 4a do ustawy.



Rozszerzony zakaz składowania odpadów

Dodano art. 122 ust. 5a, na mocy którego zakazuje się 

składowania na składowiskach odpadów:

selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do 

ponownego użycia lub recyklingu, z wyłączeniem 

odpadów powstających w wyniku dalszego 

przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli w 

tym przypadku składowanie zapewnia wynik najlepszy 

dla środowiska, zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami.



Co to jest utrata statusu odpadów?

• antidotum dla składowania odpadów

wprowadzenie corocznych maksymalnych limitów poziomu składowania 

odpadów przez gminę (dojście do docelowego poziomu składowania odpadów 

komunalnych określonego na rok 2035 rozłożone będzie w czasie, skokowo co 5 

lat) i kary pieniężnej za ich przekroczenie

• sposób na realizację hierarchii postępowania z 

odpadami

• droga do GOZ

• rezultat recyklingu/odzysku



Recykling i odzysk – procesy prowadzące do 

utraty statusu odpadu

Recykling – 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

Odzysk – jakikolwiek proces, którego głównym

wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu

zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów,

które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do

spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego

odpady są przygotowywane do spełnienia takiej

funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce

Recykling

Odzysk



Utrata statusu odpadu – do 31.12.2021 r.

Poddanie odpadu odzyskowi / recyklingowi

Łączne spełnienie następujących warunków

• przedmiot lub substancja są powszechnie 

stosowane do konkretnych celów, 

• istnieje rynek takich przedmiotów lub 

substancji lub popyt na nie,

• dany przedmiot lub substancja spełniają 

wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów oraz wymagania określone 

w przepisach i w normach mających 

zastosowanie do produktu,

• zastosowanie przedmiotu lub substancji nie 

prowadzi do negatywnych skutków dla życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska.

Spełnienie wymagań 

określonych przez 

przepisy Unii Europejskiej

UTRATA STATUSU 

ODPADU



Utrata statusu odpadu – od 01.01.2022 r.

Poddanie odpadu recyklingowi / innemu odzyskowi

Łączne spełnienie następujących warunków

• przedmiot lub substancja mają zostać 

wykorzystane do konkretnych celów, 

• istnieje rynek takich przedmiotów lub 

substancji lub popyt na nie,

• przedmiot lub substancja spełniają 

wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów oraz wymagania określone 

w przepisach, w szczególności dotyczących 

chemikaliów i produktów mających 

zastosowanie do danego przedmiotu lub danej 

substancji, i w normach mających 

zastosowanie do danego produktu,

• zastosowanie przedmiotu lub substancji nie 

prowadzi do negatywnych skutków dla życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska.

szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które są określone w 

przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 1a, a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach - w 

zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

UTRATA STATUSU 

ODPADU



Art. 14 ust. 1 a ustawy o odpadach – bardzo 

szczegółowe wytyczne delegacji ustawowej

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu odpowiednio z 

ministrem właściwym do spraw: budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, energii, 

gospodarki, gospodarki morskiej, łączności, informatyzacji, rolnictwa, 

transportu, żeglugi śródlądowej, wewnętrznych, zdrowia oraz Ministrem 

Obrony Narodowej, może określić, w drodze rozporządzenia, odrębnie 

dla jednej lub kilku spraw, dla niektórych odpadów, szczegółowe 

kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, obejmujące w szczególności:



Art. 14 ust. 1 a ustawy o odpadach – bardzo 

szczegółowe wytyczne delegacji ustawowej 

– c.d.

1) odpady wykorzystywane w procesie odzysku;

2) dopuszczalne procesy i techniki przetwarzania tych odpadów;

3) kryteria jakościowe stosowane do materiałów powstałych w procesie 

odzysku, które utraciły status odpadów, zgodnie z mającymi 

zastosowanie normami dotyczącymi produktów obejmującymi w razie 

potrzeby dopuszczalne wartości zanieczyszczeń;

4) wymogi dotyczące systemu gospodarowania, aby wykazać 

zgodność z warunkami utraty statusu odpadów, obejmujące - jeżeli to 

niezbędne - kontrolę jakości i monitorowanie własnej działalności, a 

także akredytację;

5) wymogi dotyczące oceny oraz oświadczenia o zgodności z 

warunkami utraty statusu odpadów.



Art. 14 ust. 1 a ustawy o odpadach – bardzo 

szczegółowe wytyczne delegacji ustawowej 

– c.d.

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

minister właściwy do spraw klimatu uwzględnia możliwy 

negatywny wpływ przedmiotów lub substancji, które 

utraciły status odpadów, na zdrowie lub życie ludzi oraz 

środowisko.



Dodano art. 14 ust. 3 ustawy o odpadach

Przedmiot lub substancja, które utraciły status odpadów, 

do czasu gdy są po raz pierwszy:

1) używane - w przypadku gdy nie zostały wprowadzone 

do obrotu lub

2) wprowadzane do obrotu

- powinny spełniać warunki utraty statusu odpadów, o 

których mowa w ust. 1



Utrata statusu odpadów

Konsekwencją zmiany przepisów w ww. zakresie jest wprowadzenie do 

ustawy o odpadach art. 42 ust. 6a, który stanowi, że wniosek o 

wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawiera:

wskazanie rodzajów odpadów, które mogą utracić status odpadów, w przypadku gdy utrata 

statusu odpadów jest przewidywana, oraz informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 

14 ust. 1 pkt 1, a ponadto:

a) informacje o spełnieniu szczegółowych warunków utraty statusu odpadów, o których mowa 

w art. 14 ust. 1 pkt 2, jeżeli zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w 

przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a,

b) proponowane szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 

pkt 2, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a;



Utrata statusu odpadów

Konsekwentnie wprowadzono art. 43 ust. 3a, który 

stanowi, że nowym elementem treści zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów jest informacja dotycząca:

rodzajów odpadów, które utracą status odpadów, w 

przypadku gdy utrata statusu odpadów jest 

przewidywana, oraz szczegółowe warunki utraty statusu 

odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, jeżeli 

nie zostały określone w przepisach prawa Unii 

Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie 

art. 14 ust. 1a.



Podejście do utraty statusu odpadów w Polsce

Rok 2021 można uznać za przełomowy:

- dotychczas regulacja dotycząca utraty statusu

odpadów istniała, ale była „ostrożnie” traktowana

zwłaszcza przez właściwe organy;

- regulacja krajowa jedynie na szczeblu ustawowym –

bardzo ogólna, bez rozwiązań szczegółowych

zawartych w przepisach wykonawczych;

- pojawia się pierwsze rozporządzenie wykonawcze;

- od 1 stycznia 2022 weszła w życie doprecyzowana i

klarowna regulacja ustawowa



Prawo unijne do niedawna bardziej 

zaawansowane

Dotychczas wydane Rozporządzenia Komisji:

1. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje

złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Nr 333/11),

2. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana

przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2000/98/WE (Nr 1179/12),

3. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi

przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Nr 715/2013).



Gdy przepisów unijnych brak...

Jednocześnie, celem właściwego wdrażania, stosowania i egzekwowania przepisów prawa 

europejskiego w zakresie odpadów, Komisja Europejska przygotowała „Wytyczne dotyczących 

interpretacji kluczowych postanowień dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów”. 

Wyjaśniając przedmiotowy aspekt Komisja Europejska wskazuje, że „w przypadku gdy na 

szczeblu unijnym nie określono kryteriów utraty statusu odpadu, państwa członkowskie mogą 

na szczeblu krajowym podjąć decyzję o tym, czy pewne odpady przestają być odpadami. 

(…). Przy czym państwa członkowskie muszą przestrzegać wymogów dotyczących 

zawiadamiania zgodnie z dyrektywą 98/34/WE.

Wszelkie projekty regulacji technicznych opracowywane przez państwa członkowskie w zakresie 

kryteriów utraty statusu odpadu muszą być zgłaszane, aby Komisja mogła sprawdzić ich 

zgodność z art. 6 ust. 1 dyrektywy ramowej oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. Obejmuje to de facto regulacje techniczne, takie jak przepisy administracyjne 

lub dobrowolne umowy (szczegółowe omówienie zob. art. 1 dyrektywy 98/34/WE). Decyzje 

odnoszące się do konkretnego przypadku nie muszą być zgłaszane, mimo iż mogą się one 

opierać na ogólnych przepisach administracyjnych, których zgłoszenie jest obowiązkowe.

Wyjaśnienia Ministra Środowiska dotyczące utraty statusu odpadu z dnia 15.03.2016,

DGO-I.070.10.2016.IA 89283.259141.231288



Komunikat Komisji w sprawie

wdrażania pakietu dotyczącego GOZ

• W gospodarce o obiegu zamkniętym materiały powinny 

pozostawać w fazie odpadu jedynie tymczasowo, ponieważ 

celem jest ich odzyskanie i ponownie włączenie do gospodarki w 

zastępstwie materiałów pierwotnych. Aby to było możliwe, w 

większości przypadków materiałów poddanych recyklingowi [na 

zasadzie analogii innym procesom] nie należy uznawać za 

odpady.

• Trzeba doprowadzić do większej harmonizacji w interpretowaniu i 

wdrażaniu przepisów dotyczących zniesienia statusu odpadu w 

całej UE, tak aby jeszcze bardziej ułatwić wykorzystywanie 

materiałów odzyskanych w UE.



Unijny plan działania dotyczący GOZ

• Zgodnie z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 

2050 r. zawartym w Zielonym Ładzie, Komisja Europejska 

zaproponowała w marcu 2020 r. nowy plan działania 

dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, koncentrujący się 

na zapobieganiu powstawaniu odpadów i gospodarowaniu 

nimi oraz mający na celu pobudzenie wzrostu, konkurencyjności 

i globalnego przywództwa UE w tym zakresie.

• Parlament wezwał do zaostrzenia przepisów dotyczących 

recyklingu i do ustanowienia wiążących celów na 2030 r. w 

zakresie wykorzystania i konsumpcji materiałów.

https://www.europarl.europa.eu/

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180305STO99003/redukcja-emisji-gazow-cieplarnianych-cele-i-dzialania-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200618STO81513/zielony-lad-klucz-do-neutralnej-klimatycznie-i-zrownowazonej-ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210204IPR97114/circular-economy-meps-call-for-tighter-eu-consumption-and-recycling-rules


Polskie prawo wychodzi GOZ naprzeciw… 

pierwsze polskie rozporządzenie w sprawie 

utraty statusu odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 

grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków utraty statusu odpadów dla odpadów 

destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2468) – weszło w życie 

1 stycznia 2022 roku.



Rozporządzenie ws. destruktu asfaltowego

Główne założenia:

- dotyczy odpadów o kodzie 17 03 02;

- odpady przetwarzane są w procesie odzysku R5 lub R12;

- destrukt uzyskany w procesie odzysku spełnia co 

najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8;

- jednym z kryteriów utraty statusu odpadu jest określona 

zawartość wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych.



Nowe rozporządzenie być może już niebawem

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia 

szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla 

odpadów powstających w procesie energetycznego 

spalania paliw – etap: opiniowanie

Dlaczego to ważne?

Sektor energetyczny produkuje rocznie ok. 14 040 tys. Mg odpadów, co stanowi 

ok. 20% wolumenu wszystkich wytworzonych odpadów w kraju w skali roku. Część 

odpadów powstających w procesie energetycznego paliw poddana jest 

odzyskowi, jednak większość tj. 7 552 tys. Mg trafia na składowiska. Łączna ilość 

odpadów zdeponowanych na składowiskach wynosi ok. 325 477 tys. Mg, przy 

czym część z nich jest już niedostępna, z uwagi na przeprowadzone rekultywacje.



O projekcie

Projekt wspiera wdrażanie gospodarki obiegu 

zamkniętego (GOZ) w kraju oraz jest zgodny z 

wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z 

podejściem GOZ produkty, materiały oraz surowce 

powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to 

możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak 

najbardziej zminimalizowane.



Założenia projektu

- odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw 

zostaną poddane procesowi odzysku R5 lub R12;

- materiały lub produkty powstałe w wyniku odzysku odpadów 

powstających w procesie energetycznego spalania paliw mogą być 

wykorzystane w ramach następujących kierunków wykorzystania: 

a) do produkcji lub wykonania: cementu, betonu i spoiw, 

podbudów, kruszyw, mieszanek związanych i niezwiązanych, 

gipsu syntetycznego wykorzystywanego do produkcji 

materiałów budowlanych, nawozów i środków 

wspomagających uprawę roślin

b) do wykonania robót ziemnych



Założenia projektu

Odpady powstające w wyniku energetycznego spalania paliw

Kody 

odpadów1)

Rodzaje odpadów

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z 

kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02 Popioły lotne z węgla

10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)



Prace nad projektem rozporządzenia w 

sprawie utraty statusu odpadu – odpady o 

kodach 17 05 04 i 17 05 06

Wstępnie ustalono następujący katalog odpadów objętych 

projektem rozporządzenia, które spełniają warunki wskazane 

w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach:

- Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

- Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05



Temat pierwszej potrzeby – RDF

Dlaczego odpadowy RDF powinien utracić status odpadów?

Zgodnie z treścią załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania

odpadów do składowania na składowiskach dopuszczalna

graniczna wartość ciepła spalania odpadów, które można

składować na składowisku wynosi 6 MJ/kg suchej masy.

W rezultacie odpady stanowiące pozostałości z mechaniczno-

biologicznego ich przetwarzania trzeba zagospodarować w inny

sposób – chociażby poprzez zastosowanie procedury utraty statusu

odpadu przez paliwo alternatywne. Pozwoliłoby to na zwiększenie

możliwości wykorzystania potencjału RDF, a jednocześnie

przybliżałoby Polskę do spełnienia założeń gospodarki obiegu

zamkniętego.



Odpady w GOZ

• Recykling i odzysk to tylko niewielki wycinek z całej idei GOZ. 

Jednakże selektywna zbiórka odpadów stoi u podstaw GOZ 

ponieważ tylko prawidłowo zebrany surowiec z rynku, daje szanse na 

jego powtórne zagospodarowanie. Już dziś można zaobserwować 

trendy wiodące oraz identyfikować tzw. mega-trendy, które będą 

miały ważne znaczenie w procesie przekształceń gospodarek w 

kierunku GOZ w przyszłości. Mega-trendami są obecnie: nowe źródła 

energii i efektywność energetyczna, selektywna zbiórka odpadów i 

recykling, zmiany w zachowaniu konsumentów, poszukiwanie 

nowych modeli biznesowych, eko-projektowanie, zmiany w obszarze 

policy, a także tzw. zielone zamówienia publiczne.

parp.gov.pl



Mega-trend w GOZ

Skoro nowe źródła energii stanowią mega-trend w GOZ, 

to jest nim również energetyczne wykorzystywanie paliw 

alternatywnych.



Nowe trendy w gospodarowaniu odpadami 

są konieczne!

Zmiana sposobu myślenia o paliwie alternatywnym

19 12 10

odpad

odpad = PROBLEM

RDF/ preRDF
Można 

myśleć tak…

Ale najwyższy 

czas zacząć 

myśleć tak…

surowiec

surowiec = POTENCJAŁ

Paliwo alternatywne

POTENCJAŁ = PRODUKT jako energia



Energetyczne wykorzystanie odpadów a GOZ

Produkt/surowiec Odpad

Paliwo 

alternatywne

Energia
Obieg zamknięty



Uznanie za produkt uboczny – art. 10 ustawy 

o odpadach

Przedmiot lub substancję powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego 

podstawowym celem nie jest ich produkcja, uznaje się za produkt uboczny niebędący 

odpadem, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1)dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego 

przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;

3) przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu 

produkcyjnego;

4) przedmiot lub substancja spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w 

zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego 

wykorzystania danego przedmiotu lub danej substancji i wykorzystanie takie nie 

doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie 

ludzi;

5)przedmiot lub substancja spełniają szczegółowe warunki uznania danego przedmiotu 

lub danej substancji za produkt uboczny, jeżeli zostały one określone w przepisach prawa 

Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 6.



Uznanie za produkt uboczny – krok po kroku

Zgłoszenie do właściwego ze względu na miejsce 

wytwarzania odpadów marszałka województwa

Marszałek występuje o opinię do 

WIOŚ

Opcjonalnie WIOŚ może 
przeprowadzić kontrolę przed 

wydaniem opinii. W kontroli może 

brać udział marszałek

DECYZJA MARSZAŁKA

UZNANIE ZA PRODUKT 

UBOCZNY LUB ODMOWA 

UZNANIA (po 

negatywnej opinii WIOŚ



Decyzja marszałka województwa

Marszałek województwa, w drodze decyzji wydawanej 

po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce 

wytwarzania przedmiotu lub substancji, potwierdza 

spełnienie warunków uznania za produkt uboczny albo 

stwierdza niespełnienie tych warunków.

Decyzję potwierdzającą spełnienie warunków uznania 

przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się 

na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.



Co zawiera zgłoszenie uznania przedmiotu 

lub substancji za produkt uboczny – art. 11 

ust. 1 i 2 ustawy o odpadach

Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny 

zawiera:

1)imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do 

uznania za produkt uboczny;

4) wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt 

uboczny oraz ich masy;

5) opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i 

procesu, w którym zostaną one wykorzystane;

6) informacje wskazujące na spełnienie warunków, o których mowa w art. 10.



Zgłoszenie uznania za produkt uboczny

Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za 

produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające 

spełnienie warunków, o których mowa w art. 10. 

Dowodami mogą być w szczególności umowy 

potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji 

do określonych celów lub potwierdzające właściwości 

przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych 

przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

https://sip.lex.pl/


Uznanie za produkt uboczny – zmiany w 

procesie produkcyjnym

W przypadku dokonywania zmian w procesie

produkcyjnym, w którym powstają przedmiot lub

substancja uznane za produkt uboczny, lub w procesie,

w którym są one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu

lub substancji jest obowiązany do dokonania nowego

zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt

uboczny.



Wyłączenia z procedury uznania za produkt 

uboczny

Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do przedmiotów lub 

substancji, które spełniają warunki uznania za produkt 

uboczny, stanowiących produkty przetworzenia drewna 

takich jak kora, strużyny, odziomki pomanipulacyjne, 

wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, 

szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych 

produktów, w tym brykiety i pelety, stanowiących 

mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny 

niezawierający jakichkolwiek innych substancji.



Delegacja ustawowa – art. 11 ust. 6 ustawy o 

odpadach

Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria dotyczące 

uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, 

kierując się względami ochrony środowiska, życia lub 

zdrowia ludzi.

DO TEJ PORY NIE WYDANO TAKIEGO ROZPORZĄDZENIA



Magazynowanie produktu ubocznego

Art. 13 ustawy o odpadach

1. Zakazuje się łącznego magazynowania produktów 

ubocznych i odpadów, a także magazynowania 

produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do 

magazynowania odpadów lub składowania odpadów. 

2. Substancje lub przedmioty, które przestały spełniać 

warunki i wymagania, o których mowa w art. 10 oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 6, są 

odpadami.



Czy to odpad czy produkt uboczny?



Dziękuję za uwagę! 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości,

konsultacji, proszę o kontakt:

adwokat Katarzyna Wolny-Tomczyk

ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

tel. 609 678 886, e-mail: k.wolny-tomczyk@ecolegal.pl


