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KONFERENCJA EKO-KONSULT

ZAKOPANE, marzec 2022



Postępowanie 

z odpadami

prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział  Prawa i Administracji



Wytwarzanie odpadów

• Pojęcie w ustawie i dyrektywie ramowej 

niedefiniowane

• Definicja – „wytwórca odpadów”

• Wytwarzanie – działania 

wytwórcy skutkujące 

powstaniem odpadów 
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Pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów

Art.180a ustawy P.o.ś.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest 

wymagane do wytwarzania odpadów:

• 1) o masie powyżej 1 Mg rocznie –

w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

• 2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w 

przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
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Sektorowe pozwolenie emisyjne



Pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów

Art.202 ustawy P.o.ś.

4. W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki 

wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, niezależnie od tego, czy 

dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

© MAREK GÓRSKI 5

Pozwolenie zintegrowane
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Zezwolenia na 

gospodarowanie 

odpadami

Art.41

• 1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie 

przetwarzania odpadów wymaga uzyskania 

zezwolenia.

• 2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie 

na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze 

decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu 

na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. 

(marszałek, starosta, r.d.o.ś. – art.41.3)
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Opinia wójta

Art.41

6a. Organ właściwy wydaje zezwolenie na zbieranie 

odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce 

prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania 

odpadów. …

6b. W przypadku niewydania opinii w terminie 

określonym w art. 106 § 3 k.p.a. przyjmuje się, że 

wydano opinię pozytywną
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Zezwolenia – zwolnienia 

z obowiązku posiadania
1

Art. 45 – wyliczenie zamknięte 

• 1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na 

zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

zwalnia się  (m.in.) :

• nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów 
(obowiązek zawarcia umowy o odbiór z legalnym posiadaczem)

• podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrow.

• wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, 

niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w 

miejscu ich wytworzenia

• niektóre rodzaje odzysku (rozporządzenie)



• władający nieruchomością, który zbiera odpady 

komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości

• wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady 

zbiera w miejscu ich wytworzenia

• osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne

• osoba władająca powierzchnią ziemi, na której są stosowane 

komunalne osady ściekowe

• składowanie na składowisku podziemnym prowadzone na 

podstawie uzyskanej koncesji

2Zezwolenia – zwolnienia 

z obowiązku posiadania

Z

Z



• PSZOK, ale  ► prowadzony samodzielnie przez gminę lub 

wspólnie z inną gminą lub gminami lub przez związek 

metropolitalny ► bezpośrednio przez urząd obsługujący 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, gminną jednostkę 

budżetową lub gminny zakład budżetowy lub urząd 

obsługujący związek metropolitalny.

• Podmioty zwolnione – obowiązek posiadania wpisu do 

rejestru, jeżeli prowadzą  przetwarzanie odpadów (art.50 

ust.1 pkt.5 – także transportujący odpady, sprzedawcy, 

pośrednicy); wyjątek –

2Zezwolenia – zwolnienia 

z obowiązku posiadania
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Zezwolenia

• Art.42 – wydawane na wniosek; 

wymagania dot. wniosku

• Art.43 – wymagania dot. treści decyzji

• Art.44 - Zezwolenie na zbieranie odpadów i 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się 

na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

• Art.45 – zwolnienia z obowiązku

• Art.47 – cofnięcie zezwolenia

• Art.48 – wygaśnięcie zezwolenia



Zezwolenia - właściwość 

Art.41 ust.3. Organem właściwym jest: 

1) marszałek województwa dla: 

…..

2) starosta – w pozostałych przypadkach.

ust. 2 …organ właściwy odpowiednio ze względu na 

miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów



Właściwość marszałka
Art.41.3.1

• przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu ustawy duoś

• odpady inne niż niebezpieczne poddawane odzyskowi w 

procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów 

niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych 

w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 

10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub 

zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg

• r.i.p.o.k, p.i.p.o.k instalacja komunalna

• zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna 

masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w 

okresie roku przekracza 3000 Mg
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Zezwolenia - właściwość 

Art.41. 4. Organem właściwym do wydania zezwolenia na 

zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na 

terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska.

5. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie 

odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na 

wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na 

zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

6. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu 

przedsięwzięć, z których co najmniej jedno należy do 

przedsięwzięć wymienionych w ust. 3 pkt 1, organem właściwym 

do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 

jest marszałek województwa.



Zezwolenia - właściwość 

Zezwolenia wydawane przez marszałka  

zadanie z zakresu administracji rządowej



Art. 168. 

• Zadania samorządu województwa, o których 

mowa w art. 8 ust. 5, art. 23 ust. 4, art. 31 ust. 1, 

art. 41 ust. 3 pkt 1 i ust. 6, art. 46, art. 47 ust. 1, 

1a, 2, 4 i 7, art. 48a ust. 10-13 oraz 15, art. 102b 

ust. 1 i 4, art. 102c ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130, 

art. 131 ust. 4, art. 133, art. 134, art. 135 ust. 3 i 4, 

art. 144 ust. 3, art. 146 ust. 2 i 5, art. 148 ust. 1, 3 i 

4, art. 151 ust. 8, art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 2,

• są zadaniami zleconymi z zakresu adminis-

tracji rządowej.



Art. 169. 

• Minister właściwy do spraw klimatu jest 

organem wyższego stopnia w stosunku do 

marszałka województwa w sprawach, o 

których mowa w art. 168, z wyjątkiem 

spraw określonych w art. 165 ust. 1 i art. 

167 ust. 2.



Zezwolenia - procedura
Art. 41.10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (skreślony –
ustawa Prawo przedsiębiorców z marca 2018)

Art. 170. 1. Do postępowań w sprawach  zezwolenia na 

zbieranie odpadów,  zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

 zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, decyzji 

zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, 

zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego 

wydzielonej części oraz  zgody na wydobywanie odpadów 

ze składowiska odpadów nie stosuje się art. 31 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – KPA.

• Ust. 1a – zasada z ust. 1 także do decyzji w sprawach 

produktów ubocznych



Zezwolenia - procedura

Art. 170.

• 2. Stronami postępowań, o których mowa w ust. 1, nie 

są właściciele nieruchomości sąsiadujących z 

instalacją lub nieruchomością, na której będzie 

prowadzone zbieranie odpadów, przetwarzanie 

odpadów lub wydobywanie odpadów ze składowiska 

odpadów.

• 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w postępowaniu 

o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów dla spalarni lub 

współspalarni odpadów.



Wniosek – nowe elementy

Art. 42.

1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na 

wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera;

…

4) wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju 

magazynowanych odpadów,

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i 

maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, 

które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz 

które mogą być magazynowane w okresie roku,



Wniosek – nowe elementy

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 

instalacji, 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;

…



Wniosek – nowe elementy
6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 

wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz 

opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub 

urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy 

przerobowej;

6)  szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwa-

rzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania 

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu 

technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej 

instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności w przypadku instalacji do termicznego przeksz-

tałcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej; 

…

9a) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, 

o którym mowa w art. 48a;



Wniosek – nowe elementy

6a) 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 …, jeżeli zostały określone w przepisach 

prawa Unii Europejskiej albo w przepisach … (krajowych) 

b) proponowane szczegółowe warunki utraty statusu odpadów 

…, jeżeli nie zostały określone …(w przepisach UE bądź 

krajowych)



Wniosek – nowe elementy
11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich 

najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości 

zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, 

siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów; 

11) informacje dotyczące:

a)   minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, 

ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz 

maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, 

pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,

b)   środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że 

ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania 

odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to 

wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary 

technologicznej lub energii elektrycznej,



Wniosek – nowe elementy

c)   sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub 

ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko,

d)   dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z 

uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

– w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów; 



Dokumenty dołączane do wniosku

Art. 42 ust. 3a.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie 

odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów dołącza się:

➢ zaświadczenie (albo oświadczenie) o niekaralności

➢ oświadczenie o braku podstaw do zastosowania karencji 

wydania zezwolenia

(zmiany w treści oświadczeń -

➢ dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

➢ operat przeciwpożarowy (ust.4b)
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Dokumenty dołączane do wniosku

Art. 42 ust. 3d.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do 

wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, 

dołącza się załącznik graficzny określający  przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

 przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane 

przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności 

 mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko.
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Tytuł prawny do nieruchomości (art.41b)

1. Gospodarowanie odpadami, polegające na -

⚫ zbieraniu odpadów niebezpiecznych, 

⚫ odzysku odpadów przez wypełnianie terenów 

niekorzystnie przekształconych, 

⚫ zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów 

komunalnych lub odpadów pochodzących z 

przetwarzania odpadów komunalnych, 
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Tytuł prawny do nieruchomości (art.41b)

wymagające uzyskania -

⚫ zezwolenia na zbieranie odpadów, 

⚫ zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

⚫ pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów lub 

⚫ pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 
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Tytuł prawny do nieruchomości (art.41b)

odbywa się wyłącznie na nieruchomości, 

której właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym, użytkownikiem albo 

dzierżawcą jest 

posiadacz odpadów gospodarujący 

odpadami.
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Tytuł prawny do nieruchomości (art.41b)

2,3. Ustanowienie użytkowania, umowa dzierżawy –

wymagana forma aktu notarialnego.

4. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani 

zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu 

użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są 

świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa 

w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 

szkodom …
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1. Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały 

spowodowane przez więcej niż jeden podmiot korzystający ze środowiska, odpowiedzialność 

tych podmiotów za podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych jest solidarna.

2. Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały 

spowodowane za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do 

podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych solidarnie z podmiotem korzystają-

cym ze środowiska, który je spowodował.



Operat przeciwpożarowy (1)

Art. 42

4b. Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz 

do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

dołącza się:

1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki 

ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) 

Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez: 

(wskazanego specjalistę)

4e. Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której 

mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
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Operat przeciwpożarowy (2)

Art. 42

4c. Uzgodnienie … następuje w drodze postanowienia

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej, na które przysługuje zażalenie.

4d. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej 

instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego 

miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy 

(miejski) Państwowej Straży Pożarnej:

1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo

2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem 

spełnienia dodatkowych wymagań, albo

3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.
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Zezwolenia – wstępna kontrola (art. 41a)

1. ⚫ Zezwolenie na zbieranie odpadów, ⚫ zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów oraz ⚫ pozwolenie na 

wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów ⚫ są wydawane po przeprowa-

dzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego 

organu, kontroli instalacji lub jej części, obiektu 

budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania 

odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie 

odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie ⚫ spełniania 

wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.



Zezwolenia – wstępna kontrola (art. 41a)

1a. ⚫ Zezwolenie na zbieranie odpadów, ⚫ zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów oraz ⚫ pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów 

⚫ są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub 

jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma 

być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie 

odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w ⚫

przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w 

zakresie zgodności z ⚫ warunkami ochrony przeciwpożarowej, 

o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym 

mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w uzgodnieniu.



Zezwolenia – wstępna kontrola (art. 41a)

2a. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie kontroli dotyczy 

instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego, kontrola wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska oraz postanowienie, o którym mowa w 

ust. 3, nie dotyczą oceny wymagań, o których mowa w 

art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska.



Zezwolenia – wstępna kontrola (art. 41a)

6. W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na 

zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów stosuje się przepisy ust. 1-5a.

Do kontroli, o której mowa w ust. 1, 1a i 6, nie sto-

suje się art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (obowiązek uprzedniego zawiadomienia)



Zezwolenia – wstępna kontrola (art. 41a)

Wyłączenia obowiązku przeprowadzenia -

❑Kontrola wioś - zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

dotyczy przygotowania do ponownego użycia (ust. 5)

❑Kontrola organu PSP –

❑zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku 

poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do 

ponownego użycia (ust. 5b)

❑zezwolenia i pozwolenia dotyczące wyłącznie odpadów 

niepalnych (ust. 8) zmiana (E)



Zezwolenia – wstępna kontrola (art. 41a)

Wyłączenia obowiązku przeprowadzenia kontroli 

przez organ PSP-

8. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, … nie 

stosuje się w przypadku: 

1)   zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 3 pkt 48a ustawy 

P.o.ś.; 

2)   zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie 

odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględnia-

jących zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą 

wyłącznie odpadów niepalnych. 



Zezwolenia – efekty kontroli wstępnej (1)

Art. 41a. 3. Po przeprowadzeniu kontroli wioś niezwłocznie 

wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań 

określonych w przepisach ochrony środowiska. Na 

postanowienie nie służy zażalenie.

4. W przypadku postanowienia wioś negatywnie opiniującego 

spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony 

środowiska właściwy organ może odmówić odmawia wydania 

zezwolenia (pozwolenia).

Właściwy organ, mimo postanowienia wioś negatywnie

opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach 

ochrony środowiska, może wydać zezwolenie na …, jeżeli 

stwierdzi, że niespełnienie wymagań określonych w przepisach 

ochrony środowiska nie spowoduje powstania zagrożenia dla 

życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska.



• Art. 41a. 3a. Po przeprowadzeniu kontroli komendant 

PSP wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia 

wymagań określonych w przepisach dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z 

warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa 

w operacie przeciwpożarowym oraz w uzgodnieniu. Na 

postanowienie nie służy zażalenie.

• 4a. W przypadku postanowienia organu PSP 

negatywnie opiniującego spełnienie wymagań 

określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy 

organ odmawia wydania zezwolenia (pozwolenia).

Zezwolenia – efekty kontroli wstępnej (2)



Art. 41a. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli 

przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, 

o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w 

przypadku:

• 1) zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 3 

pkt 48a ustawy POŚ;

• 2) zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na 

przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie 

odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Zezwolenia – efekty kontroli wstępnej (3)



Zezwolenia – treść decyzji

Art. 43. 2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się 

(m.in.):

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON 

posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia 

i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

3) miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania 

odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z 

załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technolo-

gicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub 

urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, 

w szczególności w przypadku instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów  

- także godzinnej mocy przerobowej;



Zezwolenia – treść decyzji

3a) rodzaje 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;



Zezwolenia – treść decyzji (cd)

4) dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego 

rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba 

zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub 

środowiska;

5) miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj 

magazynowanych odpadów;

9) czas obowiązywania zezwolenia;

Inne informacje szczególne uzależnione od rodzaju odpadów czy 

sposobów przetwarzania (odpady medyczne i weterynaryjne, 
termiczne przekształcanie)

• 4. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów można dodatkowo 

określić uzasadnione technologiczne warunki eksploatacyjne 

odbiegające od normalnych oraz czas ich utrzymywania, 

uzasadniony względami technologicznymi.



Zezwolenia – treść decyzji (zmiana wymagań)

Dotyczy treści zezwolenia na zbieranie i zezwolenia na 

przetwarzanie

◆ 5) wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju 

magazynowanych odpadów,

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i 

maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, 

które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz 

które mogą być magazynowane w okresie roku,

odpadów;



Zezwolenia – treść decyzji (zmiana wymagań)

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 

instalacji, 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;

◆ 6a) wymagania wynikające z warunków ochrony 

przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub 

jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów



Wymagania ochrony przeciwpożarowej

na podstawie art. 43.8

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI 1 

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz 

inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub 

przetwarzania odpadów

Dz.U.2020.296  (obowiązuje od  4 marca 2020)
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Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia

Art.45 –

1. (wyliczenie podmiotów zwolnionych – 11 punktów), 

dodatkowo m.in. -

4. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów 

lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z 

obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie 

tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów.

(7. właściwość organu – według przepisów dotyczących 

zezwoleń)



Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia

Art.45 –
5. Wytwórca odpadów, o którym mowa w ust. 4, we wniosku o wydanie pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane 

dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów.

5. Wytwórca odpadów, o którym mowa w ust. 4, jest obowią-

zany uwzględnić we wniosku o wydanie pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów odpowiednio wymagania przewidzia-

ne dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów 

lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, w tym dołączyć wymagane załączniki.

5a. Przepis ust. 5 stosuje się do wniosku o wydanie 

pozwolenia zintegrowanego określającego wymagania dla 

zbierania lub przetwarzania odpadów. 



Odmowa wydania zezwolenia

Art.46 –

• 1. Właściwy organ odmawia wydania 

zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w 

przypadku gdy zamierzony sposób 

gospodarowania odpadami:
• mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub dla środowiska;

• jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;

• jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa 

miejscowego.



Odmowa wydania zezwolenia – nowe przesłanki

Art.46 –

➢ ust.1a,b – karencja (10 lat) po decyzji cofającej 

zezwolenie (zmiana precyzująca treść przepisu ust.1b       ) 

➢ ust.1c - ukaranie prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa przeciwko środowisku lub 

przestępstwo sprowadzenia powszechnego 

niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia

➢ ust. 1d - orzeczenie kary pieniężnej za przestępstwa 

przeciwko środowisku na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych… 



Odmowa wydania zezwolenia – nowe przesłanki

Art.46 –

➢ ust. 1e – trzykrotne skazanie prawomocnym 

wyrokiem sądu lub nałożenie grzywny w drodze 

mandatu karnego za określone wykroczenia z usta-

wy o odpadach (zmiana precyzująca treść przepisu       )      

➢ ust. 1f - na terenie, którego wniosek dotyczy, nie 

ma instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, 

wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia na 

gospodarowanie odpadami



Odmowa wydania zezwolenia

Art.46
3. Marszałek województwa odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub 

pozwolenia zintegrowanego, w przypadku gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych lub ponadregionalna spalarnia odpadów komunalnych nie spełnia wymagań 

ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji. 

3. Marszałek województwa odmawia wydania 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia 

zintegrowanego, w przypadku gdy instalacja 

komunalna nie spełnia wymagań ochrony środowiska 

lub wymagań określonych dla takiej instalacji. 



Przepisy przejściowe
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Art.10.1. Prowadzący instalację, który posiada pozwolenie 

zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub 

przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, 

w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy do dnia 5 marca 2020 r.,

złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu 

dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą. 

W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełnił tego 

obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie 

gospodarowania odpadami. Przepisy art. 14 ust. 1-7 stosuje 

się odpowiednio.

wejście w życie 05.09.18



Przepisy przejściowe
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Art.14.1. Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie 

odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 

zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo 

pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w 

terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę

posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

1-3) informacje dotyczące magazynowania odpadów

4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń

wejście w życie 05.09.18



Wygaśnięcie zezwolenia – art.48

• po upływie czasu, na jaki zostało wydane; (bez decyzji)

• jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał 

działalności objętej zezwoleniem lub z innych 

powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;

• na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;

• jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął 

działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od 

dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;

• jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził 

działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.



Zezwolenia –

problem decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach
• Art. 72 ust. 1 (ustawa d.u.o.ś.)

• 1. Wydanie decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: …

• 21) zezwolenia na zbieranie odpadów, na przetwarzanie 

odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 

• Art. 42 (ustawa o odpadach)

• 4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 (ustawy 

d.u.o.ś.), o ile jest wymagana. Przepis skreślony od 01.01.2017, 
ale obowiązuje art. 72.3 ustawy d.u.o.ś.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w 
ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w 
terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna…



Zezwolenia –

gwarancje przestrzegania 

obowiązków

Sankcyjna decyzja pozbawiająca - cofnięcie 

lub ograniczenie zezwolenia (art. 47)

Administracyjna kara pieniężna (art. 194)

Uprawnienia organizacji ekologicznych i stron 

postępowania w zakresie wymagań 

wynikających z decyzji środowiskowej



Art. 47. 1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał 

zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy w 

zakresie działalności objętej zezwoleniem, 

w sposób istotny narusza wymagania dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej 

lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, 

właściwy organ wzywa go do niezwłocznego 

zaniechania naruszeń, wyznaczając termin 

usunięcia nieprawidłowości.

1Zezwolenia – cofnięcie



Zezwolenia – cofnięcie

2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w 

ust. 1 i 1a, mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy, 

działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, 

narusza wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

lub gdy prowadzony przez niego zakład recyklingu statków 

nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 1257/2013, właściwy organ cofa to 

zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania, 

określając termin jej wykonania. 

3. Cofnięcie zezwolenia … powoduje zakończenie 

działalności objętej tym zezwoleniem.

2



Naprawienie szkód

5. Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest 

obowiązany do usunięcia odpadów i negatywnych 

skutków w środowisku lub szkód w środowisku w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w 

ramach prowadzonej działalności objętej tym 

zezwoleniem, na własny koszt, w terminie wskazanym w 

decyzji, o której mowa w ust. 2. Przepisy art. 26 ust. 4 i 

5 stosuje się odpowiednio. 

6. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której 

mowa w ust. 2, wszczyna się z urzędu.

3Zezwolenia – cofnięcie



Naprawienie szkód

8. W przypadku stwierdzenia nieważności, 

uchylenia lub wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie 

odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

przepisy ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, nie 

stosuje się przepisów art. 26 ust. 2 i 3.

4Zezwolenia – cofnięcie



KARENCJA
7. Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu 

zezwolenia,  a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się 

ostateczna.

7. Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów 

lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli 

wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych 

decyzją, o której mowa w ust. 2, a nie minęło 10 lat 

od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się 

ostateczna. 

5Zezwolenia – cofnięcie



SANKCJE

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: …

4) zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub 

gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, 

zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów,

4. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za 

zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez 

wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 

41. Kara wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie może 

przekroczyć 1 000 000 zł. 

6Zezwolenia – kary pieniężne



Art. 194.

5. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za 

gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym 

zezwoleniem, o którym mowa w art. 41. Kara wynosi nie 

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

6. Wysokość kary, o której mowa w ust. 4, oblicza się 

uwzględniając ilość i właściwości odpadów, w sposób 

określony w załączniku nr 6 do ustawy.

7. Wysokość kary, o której mowa w ust. 5, oblicza się 

uwzględniając w szczególności ilość i właściwości 

odpadów, możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi lub 

środowiska oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy. 

7Zezwolenia – kary pieniężne



Art. 170.

1b. Do postępowań w sprawach wydania  zezwolenia na 

zbieranie odpadów,  zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów oraz  zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów, poprzedzonych decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, 

art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko.

8Zezwolenia – uprawnienia 

organizacji ekologicznych



Art. 170.

1c. Do zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów, poprzedzonych decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy 

art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko.

9Zezwolenia – uprawnienia 

organizacji ekologicznych
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• Forma kontroli zgodności „zezwoleń na inwestycję” 

z wymaganiami decyzji środowiskowej

• „Zezwolenie na inwestycję” – decyzje, o których 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 8-10, 14, 17, 18, 

20, 21, 23 lub 26 d.u.o.ś. (art. 86f ust. 5)

(praktycznie decyzje realizacyjne poza zgodami lokalizacyjnymi)
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Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).



• Organizacja ekologiczna –

– powołująca się na swoje cele statutowe, 

– jeżeli prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony 

środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 

miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania w sprawie 

zezwolenia na inwestycję,

– także w przypadku, gdy nie brała udziału w postępowaniu 

prowadzonym przez organ pierwszej instancji

• Strona postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach

(czy rzeczywista strona postępowania, czy podmiot, który 

mógłby być stroną?)

© MAREK GÓRSKI 73



• Zarzut (wymagany) –

– niezgodności zezwolenia na inwestycję 

z decyzją o ś.u. lub

– nieuwzględnienie w treści zezwolenia na 

inwestycję wymagań decyzji o ś.u.

– odwołanie przysługuje w zakresie, w jakim 

organ właściwy do wydania zezwolenia na 

inwestycję jest związany decyzją o ś.u. (art. 86g 

ust.2 d.u.o.ś.)
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(dopuszczalne w rozumieniu art.128 k.p.a.) 

• zawarcie zarzutu w treści odwołania (art. 86g ust. 3 

pkt. 1 d.u.o.ś.) – wskazanie, w jakim zakresie występuje 

niezgodność bądź nieuwzględnienie

• dołączenie uzasadnienia

• w przypadku odwołania wnoszonego przez stronę 

postępowania w sprawie wydania decyzji o ś.u. –

dołączenie informacji lub dokumentów 

potwierdzających prawa rzeczowe do nieruchomości 

znajdującej się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia

Termin złożenia odwołania - 14 dni od dnia upływu 

terminu udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję 

zgodnie z art. 72 ust. 6
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• Podmioty uprawnione, treść i wymagania 

formalne – analogicznie jak przy odwołaniu

• Termin wniesienia - 30 dni od dnia upływu 

terminu udostępnienia treści zezwolenia na 

inwestycję

• Możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie 

wykonania w całości albo w części zaskarżonej 

decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo 

wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania 

trudnych do odwrócenia skutków
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• Do skargi na decyzję o ś.u. stosuje się przepis art. 61 § 3 

ustawy p.o p.s.a. z tym że przez trudne do odwrócenia 

skutki, o których mowa w tym przepisie, rozumie się 

następstwa wynikające z podjęcia realizacji przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego 

wydano zaskarżoną decyzję.

• Rozpatrzenie wniosku - niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 30 dni od dnia wpływu

• W przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu 

wykonania decyzji o ś.u. rozpoznanie skargi przez WSA

w terminie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia

• Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o wstrzymaniu w 

terminie 2 miesięcy od dnia wpływu
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