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Postępowanie 

z odpadami
według przepisów ustawy 

o odpadach z 14.XII.2012 r.

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

prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział  Prawa i Administracji





z 27 kwietnia 2001r.

z 27 kwietnia
 2001 r.

PRZEPISY 

SZCZEGÓŁOWE

PRZEPISY 

UZUPEŁNIAJĄCE

USTAWA 
O ODPADACH 

z 14.12.2012



Zmiany ustawy o odpadach w 2018 r.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach –

Dz.U.2019.701 ze zm.

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

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

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

Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw 

- Dz.U.2018.1479; od 18.08.2018

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

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach -

Dz.U.2018.1564; od 29.08.2018

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

odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2018.1592 

od 05.09.2018
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Zmiany ustawy o odpadach w 2019 r.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach –

Dz.U.2021.779 ze zm.

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

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

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

utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz niektórych 

innych ustaw – Dz.U. p.1571 (od 6 września 2019)
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Zmiany ustawy o odpadach w 2021 r.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach –

Dz.U.2021.779 ze zm.

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

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw -

Dz. U. p.784 (od 13 maja 2021)

(G) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. poz. 1648)

(H) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.2151)
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z 13 września 1996 r.

USTAWA O RECYKLINGU POJAZDÓW 

WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI 

z  20.01.2005

USTAWA O MIĘDZYNARODOWYM 

OBROCIE ODPADAMI

z 29 czerwca 2007

USTAWA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE 

ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM z  

29.07.2005 11.09.2015

USTAWA O ZAKAZIE STOSOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z  19.06.1997

USTAWA O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ z 15.05.2015

USTAWA O PORTOWYCH URZĄDZENIACH 
DO ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW

z 12.09.2002

USTAWA O NAWOZACH I NAWOŻENIU z 10.07.2007

USTAWA O ODPADACH WYDOBYWCZYCH 

Z 10.07.2008

USTAWA O BATERIACH 

I AKUMULATORACH Z 29.04.2009

8

ustawa 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi

PRAWO GEOLOGICZNE

I GÓRNICZE z 2011 r.



Konstrukcja ustawy z 2012 r. (1)

Konstrukcja ustawy z 14.XII.2012

• 1) przepisy ogólne, 

• 2) zasady ogólne gospodarki odpadami, 

• 3) plany gospodarki odpadami, 

• 4) przepisy dotyczące uprawnień wymaganych 

dla prowadzenia gospodarowania odpadami,

• 5) ewidencja odpadów, sprawozdawczość i bazy 

danych o produktach, opakowaniach i gospoda-

rowaniu odpadami, 
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Konstrukcja ustawy (2)

• 6) szczególne zasady gospodarowania niektórymi 

rodzajami odpadów (m.in. zawierającymi PCB i 

azbest, zużytymi olejami, komunalnymi osadami 

ściekowymi, medycznymi i weterynaryjnymi), 

• 7) wymagania dotyczące określonych procesów 

przetwarzania odpadów (składowanie i termiczne 

przekształcanie), 

• 8) przepisy karne i administracyjne kary 

pieniężne,

• 9) przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe
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ZASADY OGÓLNE I 

DEFINICJE USTAWY P.O.Ś.

Zasady ogólne i definicje 

ustawy o odpadach

PRZEPISY MATERIALNE - USTAWA O ODPADACH

- USTAWY SZCZEGÓLNE 
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Podstawowe cele regulacji

Art.1

Ustawa określa ● środki służące ochronie 

środowiska, życia i zdrowia ludzi

► zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ 

na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z 

wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz 

► ograniczające ogólne skutki użytkowania 

zasobów i poprawiające efektywność takiego 

użytkowania.
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Podstawowe cele regulacji

Art.1 – zmiana 

Ustawa określa środki służące ochronie środowiska 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 i poprawę efektywności takiego 

użytkowania, 

w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
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GŁÓWNE TEZY PREAMBUŁY

(1) Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć i 
przekształcić je w zrównoważone gospodarowanie 
materiałami w celu 

➢ ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska,

➢ ochrony zdrowia ludzkiego, 

➢ zapewnienia rozważnego, efektywnego i racjonalnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych,

➢ propagowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, 

➢ rozszerzenia możliwości wykorzystania energii 
odnawialnej, 

➢ zwiększenia efektywności energetycznej, 

➢zmniejszenia zależności Unii od importowanych zasobów,

➢ zapewnienia nowych możliwości ekonomicznych i 
przyczynienia się do długoterminowej konkurencyjności.

DYREKTYWA NOWELIZUJĄCA 2018/851



Hierarchia postępowania z odpadami (1)

Art. 16  (zasada bezpieczeństwa)

Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie 

może:

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, 

roślin lub zwierząt;

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów 

wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym 

kulturowym i przyrodniczym.
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Zakres przedmiotowy regulacji

Art. 1 ➔

Regulacje dotyczą –

• postępowania z odpadami –

• definicja pojęcia i terminów powiązanych

• wyłączenia (art. 2)

• użytkowania zasobów środowiska (pod 

kątem zakresu i efektywności)
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Wyłączenia 

Art. 2 - Przepisów ustawy nie stosuje się do:

(wyliczenie szeregu substancji lub przedmiotów, 

spełniających cechy „odpadu” według definicji 

ustawy, ale w stosunku do których stosowanie 

przepisów ustawy jest wyłączone), m.in. –

• gazy i pyły wprowadzane do powietrza

• ścieki

• odpady promieniotwórcze

• biomasa w określonych postaciach i do wskazanych celów

• produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zwłoki 

zwierząt (rozporz. 1069/2009)
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Wyłączenia

Art.2 – zmiana (uzupełnienie listy wyłączeń)

13) substancji, które są przeznaczone do użycia jako 

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

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

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

wprowadzania na rynek i stosowania pasz, 

zmieniającego … i w których skład nie wchodzą 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w 

rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 

1069/2009 oraz które nie zawierają tych produktów.
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(8) Substancje pochodzenia roślinnego z przemysłu 
rolno-spożywczego oraz żywność niepochodząca od 
zwierząt nieprzeznaczone już do spożycia przez ludzi, 
ale przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt, 
powinny zostać wyłączone z zakresu stosowania 
dyrektywy 2008/98/WE - w celu uniknięcia powielania 
przepisów - jeżeli są w pełni zgodne z unijnym 
prawodawstwem z zakresu pasz. 

Dyrektywa 2008/98/WE nie powinna zatem mieć 
zastosowania do takich produktów i substancji 
stosowanych jako pasze i należy odpowiednio wyjaśnić 
zakres tej dyrektywy.

GŁÓWNE TEZY PREAMBUŁY
DYREKTYWA NOWELIZUJĄCA 2018/851
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Definicja pojęcia „odpady”

art. 3 ust. 1 pkt. 6 –

odpadach – rozumie się przez to każdą 

substancję lub przedmiot, których posiadacz 

pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do 

których pozbycia się jest obowiązany;

• decydujące kryterium – „pozbycie się”

• brak odesłania do wyliczenia kategorii

• dookreślenie przez nowe konstrukcje prawne –

pojęcie „produkt uboczny”, ustalenie warunków 

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

Pozbyciem się przez posiadacza substancji lub 

przedmiotu jest w szczególności –

• poddanie tej substancji lub przedmiotu 

działaniom (odzysk albo unieszkodliwianie) 

określonym w załączniku nr … dyrektywy 

(ustawy) albo 

• podjęcie przez niego innych czynności do tego 

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

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



„Pozbycie się” w orzecznictwie TS UE (2)

Posiadacz substancji lub przedmiotu pozbywa się ich –

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

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

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

WSKAZANY SZCZEGÓLNYMI PRZEPISAMI 
PRAWA-

➢przepisy o postępowaniu z substancjami 
zubożającymi warstwę ozonową

➢przepisy o GMO

➢przepisy o warunkach zdrowotnych 
żywności i żywienia

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

Zamiarem pozbycia się są objęte w szczególności –

• pozostałości z działalności polegającej na wytwa-

rzaniu energii, wytwarzaniu, obróbce i użytkowaniu 

surowców lub wyrobów, świadczeniu usług, 

• a także substancje lub przedmioty, które utraciły 

użyteczność umożliwiającą ich wykorzystanie w 

celu, dla którego zostały zaprojektowane i 

wytworzone 

NOWE POJĘCIE – PRODUKTY UBOCZNE
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Klasyfikacja odpadów

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

do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, 

uwzględniając:

• źródło ich powstawania 

• właściwości powodujące, że odpady są odpadami 

niebezpiecznymi (załącznik nr 3 do ustawy)

• składniki odpadów (załącznik nr 4)

„Pierwotna” klasyfikacja odpadów – obowiązek 

wytwórcy

Posiadacz odpadów może klasyfikację zmienić (uznanie 

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

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

określi, w drodze rozporządzenia, katalog odpadów z 

podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem 

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

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

(Dz.U.2020.10)
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(16) W celu wspierania zrównoważonego 
wykorzystania zasobów i symbiozy przemysłowej,

państwa członkowskie powinny podjąć odpowied-
nie środki ułatwiające uznanie za produkt uboczny
substancji lub przedmiotu będących wynikiem 
procesu produkcyjnego, którego głównym celem nie 
jest produkcja tej substancji ani tego przedmiotu,

jeżeli spełnione są zharmonizowane warunki 
ustanowione na poziomie Unii. 

Należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów wykonawczych w celu 
ustanowienia szczegółowych kryteriów stosowania 
statusu produktu ubocznego, wśród których 
priorytetowo zostaną potraktowane możliwe do 
odtworzenia praktyki symbiozy przemysłowej.

GŁÓWNE TEZY PREAMBUŁY
DYREKTYWA NOWELIZUJĄCA 2018/851



Pojęcie „produktu ubocznego”

Art. 10 –

Przedmiot lub substancja, powstające w 

wyniku procesu produkcyjnego, którego 

podstawowym celem nie jest ich produkcja, 

mogą być uznane uznaje się za produkt 

uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są 

łącznie spełnione następujące warunki:
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Pojęcie „produktu ubocznego”

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) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako 

integralna część procesu produkcyjnego;

4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne 

wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony 

środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego 

wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzys-

tanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych 

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

5) przedmiot lub substancja spełniają szczegółowe 

warunki uznania danego przedmiotu lub danej 

substancji za produkt uboczny, jeżeli zostały one 

określone w przepisach Unii Europejskiej albo w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 6
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Możliwość dookreślenia wymagań

Art. 11 ust. 6

• Minister właściwy do spraw środowiska może określić, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 

uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, 

kierując się względami ochrony środowiska, życia lub 

zdrowia ludzi oraz przepisami prawa Unii Europejskiej.

Art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/2008

• Na podstawie warunków określonych w ust. 1 można 

przyjąć środki określające kryteria, jakie muszą być 

spełnione, aby konkretne substancje lub przedmioty 

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

Art. 11 ust. 6

6. Jeżeli szczegółowe warunki uznania za produkt 

uboczny, o których mowa w art. 10 pkt 5, nie 

zostały określone przepisami Unii Europejskiej, 

minister właściwy do spraw klimatu może określić, 

w drodze rozporządzenia, odrębnie dla jednej lub 

kilku spraw, dla niektórych substancji lub 

przedmiotów, szczegółowe warunki uznania za 

produkt uboczny, kierując się względami ochrony 

środowiska oraz życia lub zdrowia ludzi.
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Sformalizowany tryb uznawania substancji 

(przedmiotu) za „produkt uboczny” (1)

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

obowiązek przedłożenia marszałkowi (właściwemu ze 

względu na miejsce wytwarzania) zgłoszenia uznania 

przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

• Wymagania, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie – ust. 2

• Obowiązek dołączenia do zgłoszenia dowodów potwierdza-

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

szczegółowych wymagań, o ile zostały określone

(dowody – m.in. wyniki badań wykonanych przez 

akredytowane laboratorium)
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Sformalizowany tryb uznawania substancji 

(przedmiotu) za „produkt uboczny” (2)

Art.11 ust. 4 - 6 – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wyrażenie zgody na uznanie – ZGODA DOROZUMIANA 

4. Uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub 

substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji

marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 

właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego 

przedmiotu lub tej substancji.

4a. Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za 

produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 10 lat.
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Decyzja marszałka

Art. 11 ust. 4

4. Marszałek województwa, w drodze decyzji 

wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska właściwego ze 

względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub 

tej substancji, potwierdza spełnienie warunków 

uznania za produkt uboczny albo stwierdza 

niespełnienie tych warunków.

4a. Decyzję potwierdzającą spełnienie warunków 

uznania za produkt uboczny wydaje się na czas 

oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
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Tryb uznawania za „produkt uboczny” (3)

• 4b. Przed wydaniem opinii … wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska może przeprowadzić kontrolę w 

zakresie objętym zgłoszeniem …

• 4d. W przypadku negatywnej opinii wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska marszałek województwa 

wydaje decyzję stwierdzającą niespełnienie warunków 

uznania za produkt uboczny.

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

cyjnym, w którym powstają przedmiot lub substancja 

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

one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji 

jest obowiązany do dokonania nowego zgłoszenia …
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Wyłączenie stosowania przepisów 

o uznaniu za „produkt uboczny”

Wyłączenie stosowania administracyjnej zgody na uznanie 

za produkt uboczny

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

strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, 

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

przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, 

stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec 

drzewny niezawierający jakichkolwiek innych substancji

- materiały paszowe określone w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu 

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

sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz…
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Wyłączenie stosowania przepisów 

o uznaniu za „produkt uboczny”

Wyłączenie stosowania administracyjnej zgody na uznanie 

za produkt uboczny – zmiana w nowelizacji z XI. 2021

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

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

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

stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny 

niezawierający jakichkolwiek innych substancji

- materiały paszowe określone w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu 

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

sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz…

(wyłączenie spod przepisów o odpadach –

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

produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie 

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

brzmieniu dotychczasowym, wygasa po upływie 

6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.

2. Do zgłoszeń … złożonych i nierozpatrzonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

stosuje się przepisy niniejszej ustawy.



Wymagania dotyczące sposobu 

postępowania z „produktami ubocznymi”

Art. 13

• Zakaz łącznego magazynowania 

produktów ubocznych i odpadów

• Zakaz magazynowania produktów ubocznych w 

miejscach przeznaczonych do magazynowania 

odpadów lub składowania odpadów

• Substancje lub przedmioty, które przestały 

spełniać warunki uznania za produkt uboczny 

ustalone w art.10 – z mocy ustawy 

przekwalifikowanie do kategorii „odpadów”
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KOMUNIKAT WYJAŚNIAJĄCY

Komunikat Komisji, Rady i Parlamentu 

Europejskiego 

Komunikat wyjaśniający dotyczący odpadów i 

produktów ubocznych 

/* COM/2007/0059 końcowy */

EUR-LEX  52007DC0059
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(17) W celu zagwarantowania podmiotom na rynku 
surowców wtórnych większej pewności co do statusu 
substancji lub przedmiotów jako odpadów lub 
substancji lub przedmiotów niebędących odpadami 
oraz promowania równych szans, 

ważne jest, aby państwa członkowskie podjęły 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, by odpady, 
które zostały poddane procesowi odzysku, uznawane 
były za substancje lub przedmioty, które przestały 
być odpadami, jeżeli spełniają wszystkie warunki 
określone w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE …

(19) … Utratę statusu odpadów można uzyskać tylko 
wtedy, gdy substancje lub przedmioty spełniają 
odpowiednie wymogi mające zastosowanie do 
produktów. Przepisy dotyczące utraty statusu 
odpadów można ustanowić w prawodawstwie 
specyficznym dla poszczególnych produktów.

GŁÓWNE TEZY PREAMBUŁY
DYREKTYWA NOWELIZUJĄCA 2018/851



Założenie generalne
• Konstrukcja dotyczy odpadów

jeszcze nieprzetworzonych do 

postaci nowego produktu, do takiego

przetworzenia przygotowywanych

Art. 14 ust. 1

• Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli 

na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, 

łącznie spełniają następujące warunki:

• Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, 

jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu 

odzyskowi, spełniają:

• 1) łącznie następujące warunki:

© MAREK GÓRSKI 47



Warunki utraty statusu „odpadu”

❖ przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, 

przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane 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,

• 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
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Warunki utraty statusu „odpadu”

❖ zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do 

negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska 

(warunki muszą być spełnione łącznie)

oraz wymagania określone w odpowiednich przepisach prawa Unii Europejskiej.

2) 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
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Warunki utraty statusu „odpadu” -

wymagania UE

Art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/2008

• Niektóre określone rodzaje odpadów przestają być odpadami 

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

odzysku, w tym recyklingu, i spełniają ścisłe kryteria, 

opracowane zgodnie z następującymi warunkami : (…)

• ust. 2 - … Należy uwzględnić między innymi szczegółowe 

kryteria określające zniesienie statusu odpadu, co najmniej w 

odniesieniu do kruszyw, papieru, szkła, metalu, opon i 

tekstyliów.
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Warunki utraty statusu „odpadu” -

wymagania UE

❖ ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) nr 333/2011 z 31 

marca  2011 r. – kryteria dla określonych rodzajów złomu

❖ ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) nr 1179/2012 z 

10 grudnia 2012 r. kryteria dla stłuczki szklanej

❖ ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) nr 715/2013 z 25 lipca 

2013 r. – kryteria dla złomu miedzi

•
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Warunki utraty statusu „odpadu”  
- brak wymagań UE

Art. 6 ust. 4 RDO

• W przypadkach gdy nie ustalono kryteriów na 

szczeblu wspólnotowym w ramach procedury, o 

której mowa w ust. 1, państwa członkowskie 

mogą decydować odrębnie w każdym przypadku, 

czy dany odpad przestał być odpadem, z 

uwzględnieniem odnośnego orzecznictwa. 

Ustawa o odpadach nie ustalała do 2019 r. procedury 

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

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

niektórych odpadów, 

szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, warunki utraty statusu odpadów

obejmujące w szczególności:

1)   odpady wykorzystywane w procesie odzysku; 

2) dopuszczalne procesy i techniki przetwarzania tych odpadów

3)   kryteria jakościowe stosowane do materiałów powstałych w 

procesie odzysku, które utraciły status odpadów, zgodnie z 

mającymi zastosowanie normami dotyczącymi produktów 

obejmującymi w razie potrzeby dopuszczalne wartości 

zanieczyszczeń;

Warunki utraty statusu „odpadu”  -

rozporządzenie wykonawcze
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Warunki utraty statusu „odpadu”  -

rozporządzenie wykonawcze

4) wymogi dotyczące systemu gospodarowania, aby wykazać zgodność z 

warunkami utraty statusu odpadów, obejmujące kontrolę jakości i monitorowanie 

własnej działalności; 

4) wymogi dotyczące systemu gospodarowania, aby wykazać 

zgodność z warunkami utraty statusu odpadów, obejmujące -

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.

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

minister właściwy do spraw środowiska uwzględnia możliwy 

negatywny wpływ przedmiotów lub substancji, które utraciły 

status odpadów, na zdrowie lub życie ludzi oraz środowisko. 
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Rozporządzenie wykonawcze w oparciu o 

art. 14 ust. 1a UO

Rozporządzenie 

Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia 8 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych kryteriów 

stosowania warunków utraty statusu odpadów 

dla odpadów destruktu asfaltowego

(Dz. U. poz. 2067).
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Zasady postępowania 

z substancjami (przedmiotami), 

które utraciły status odpadów

• Brak szczególnej procedury postępowania (pewne 

wymagania określane przepisami UE)

• Art. 15 - wymagania dotyczące magazynowania analogiczne, 

jak przy postępowaniu z produktami ubocznymi 

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

wymagań – z mocy ustawy ponowne przekwalifikowanie do 

kategorii odpadów

• Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki 

lub szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których 

mowa w ust. 1, są odpadami.
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uzupełnienie

Art. 14

3. 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.
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(47) W przypadku gdy materiały odpadowe przestają 
być odpadami w wyniku działań wstępnych przed ich 
rzeczywistym przetworzeniem, 

materiały takie mogą zostać uznane za poddane 
recyklingowi, pod warunkiem że są one przeznaczone 
do późniejszego dalszego przetwarzania na produkty, 
materiały lub substancje zarówno do celów 
pierwotnych, jak i innych. 

Materiały, które utraciły status odpadu i mają być 
użyte jako paliwa lub inne środki wytwarzania energii, 
które są używane do wypełniania wyrobisk, 
unieszkodliwiane lub które mają być użyte w dowolnej 
operacji mającej taki sam cel jak odzysk odpadów 
inny niż przygotowanie do ponownego użycia i 
recykling, nie powinny być zaliczane na poczet 
realizacji celów recyklingu.

GŁÓWNE TEZY PREAMBUŁY
DYREKTYWA NOWELIZUJĄCA 2018/851
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