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NOWELIZACJA UCIP



29 KWIETNIA 2019 – PROJEKT NOWELIZACJI

• Rada gminy albo organ związku międzygminnego 

mogą postanowić o zapewnieniu budowy, rozbudowy, 

modernizacji, utrzymaniu i eksploatacji własnej 

instalacji przetwarzania odpadów

• Usunięcie definicji odpadów zielonych, objęcie 

wspólną definicją w ramach definicji bioodpadów

• Likwidacja regionalizacji i statusu RIPOK



Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.

o zmianie ustawy o odpadach 

oraz niektórych innych ustaw

Procedowanie w trybie pilnym

Dz. U. z 2018 r. poz. 1592

Wejście w życie 5 września 2018 r., 

a także 22 lutego i 22 sierpnia 2018 r. 



Co…
nowela ustawy o odpadach oznacza 

dla przedsiębiorstw wod-kan zajmujących 

się przetwarzaniem / zbieraniem odpadów



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 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,

złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji (…)

5 września 2019 r. 

Art. 14 ust. 1 Noweli odpadowej



Jakie…
są sankcje za niezłożenie

wniosku w terminie



Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku

spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2,

w terminie, o którym mowa w ust. 1

zezwolenie na zbieranie odpadów,

zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie

odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie

odpadów, w zakresie określenia wymagań

dotyczących zbierania lub przetwarzania

odpadów, wygasa.

Art. 14 ust. 4 noweli ustawy o odpadach

SANKCJE



Decyzja wygasa z mocy prawa jeżeli 

wniosek „nie spełnia wymagań”. Część 

prawników uważa, że jeżeli wniosek 

będzie miał braki wymagające ingerencji 

organu (np. wezwanie do uzupełnienia) 

to nawet złożenie go w terminie będzie 

oznaczało, że nie „nie spełnia wymagań”, 

a więc z mocy prawa decyzja wygaśnie.

UWAGA! 

W celu uniknięcia tak daleko idących skutków zaleca się 

złożenie wniosku z co najmniej 2 miesięcznym 

wyprzedzeniem (termin z KPA). Zagwarantuje to 

możliwość uzupełnienia wniosku itp., a tym samym 

zmniejszy ryzyka prawne. 



Co…
nowe przepisy oznaczają dla ZWiK?



Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie

odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na

wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany (…) złożyć wniosek o

zmianę posiadanej decyzji (…)

Art. 14 ust. 1 Noweli odpadowej

Przed dniem
5 września 2018 r.



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 (…) złożyć wniosek o

zmianę posiadanej decyzji (…)

Art. 14 ust. 1 Noweli odpadowej



WNIOSEK 

Wskazana decyzja jest objęta 

obowiązkiem zmiany. 

Kwestią wtórną dla samego obowiązku 

zmiany zezwolenia jest rodzaj 

magazynowanych odpadów, ich ilość, a także 

to czy są palne. 



Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie

odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie zbieranie na i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie

na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany (…) złożyć wniosek o

zmianę posiadanej decyzji (…)

Art. 14 ust. 1 Noweli odpadowej

Przed dniem
5 września 2018 r.



WNIOSEK 

Wskazana decyzja jest objęta 

obowiązkiem zmiany. 

Kwestią wtórną dla samego obowiązku 

zmiany zezwolenia jest rodzaj 

magazynowanych odpadów, ich ilość, a także 

to czy są palne. 



Co…
powinien zawierać 

wniosek o zmianę zezwolenia 



Wniosek o zmianę zezwolenia powinien zawierać: 

1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich

rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być

magazynowane w okresie roku;

2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji,

obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z

wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego

miejsca magazynowania odpadów;

4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy

zmienianej w art. 1.

ELEMENTY WNIOSKU



Art. 3 ust. 1 pkt 5 uo / Definicja legalna magazynowania

Czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich

wytwórcę,

b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez

prowadzącego zbieranie odpadów,

c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego

przetwarzanie odpadów;



Art.  25.  Podstawowe zasady dotyczące magazynowanie odpadów.

1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz

zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami

określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.

2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma

tytuł prawny.

3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania,

zbierania lub przetwarzania odpadów.

4. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z

procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów

uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 1 rok.



Określenie maksymalnej masę 

poszczególnych rodzajów odpadów, 

największej masy odpadów, które 

mogłyby być magazynowane w tym 

samym czasie w instalacji, całkowitej 

pojemność instalacji wymaga 

w praktyce analizy procesów na 

instalacji (audytu środowiskowego 

i prawnego) w celu ustalenia tych 

wielkości.

OKREŚLENIE

MASY ODPADÓW



Decyzja dla GWIK 



1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów

odpadów i maksymalną łączną masę

wszystkich rodzajów odpadów, które mogą

być magazynowane w tym samym czasie

oraz które mogą być magazynowane w okresie

roku;

2) największą masę odpadów, które mogłyby

być magazynowane w tym samym czasie w

instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części

lub innym miejscu magazynowania odpadów,

wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu

budowlanego lub jego części lub innego miejsca

magazynowania odpadów;

3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg)

instalacji, obiektu budowlanego lub jego części

lub innego miejsca magazynowania odpadów;

O co należy uzupełnić decyzję w tym zakresie?



Przed dokonaniem zmiany decyzji konieczny jest audyt środowiskowy oraz prawny procesów w celu określenia

i szczegółowego opisania miejsc magazynowania odpadów i ich ilości. W tej chwili decyzja nie zawiera tych elementów,

co uniemożliwia szczegółową analizę.



Wartości wskazane we 

wniosku o zmianę 

zezwolenia determinują 

wysokość zabezpieczenia 

roszczeń.

UWAGA! 



Jak…
obliczyć wysokość 

zabezpieczenia roszczeń





Co…
jeszcze powinien zawierać 

wniosek o zmianę zezwolenia 



2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz odpadów dołącza:

1) operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1

ustawy zmienianej w art. 1;

2) zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt

1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1;

3) oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3

ustawy zmienianej w art. 1;

4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego

osobą:

a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości

prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka

rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego

działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1,

ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów,

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów

uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono

administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy

Art. 14 ust. 3 noweli  Oświadczenia, o 
których mowa w ust. 2 pkt 3–5, składa 

się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań 

[zob. art. 14 ust. 4 noweli].



2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz odpadów dołącza:

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek

rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był

wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem

zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano

decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których

mowa w pkt 4;

6) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy zmienianej w

art. 1;

7) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o

której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.

1073 i 1566) w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie

został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Tj. postanowienia komendanta 
powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej 
w sprawie uzgodnienia operatu 

przeciwpożarowego.

Art. 14 ust. 3 noweli  Oświadczenia, o 
których mowa w ust. 2 pkt 3–5, składa 

się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań 

[zob. art. 14 ust. 4 noweli].



Co…
z obowiązkiem prowadzenia 

monitoringu wizyjnego



Wprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca 

magazynowania lub składowania odpadów

Art. 25 ust. 6a uo (brzmienie po nowelizacji)

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na

zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego

zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia

zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie

odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub

zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do

prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca

magazynowania lub składowania odpadów.



Palność odpadów nie ma 

wpływu na obowiązek 

prowadzenia monitoringu 

wizyjnego. Ewentualny brak 

palności odpadów zwalnia 

jedynie z obowiązku uzyskania 

operatu przeciwpożarowego.

UWAGA! 



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 ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach, nie stosuje się w przypadku

pozwoleń na wytwarzanie odpadów

uwzględniających przetwarzanie odpadów,

które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Art. 41a ust. 8 uo 

WYJĄTEK
OD OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA KONTROLI 

I UZYSKANIA OPERATU PRZECIWOŻAROWEGO



Koszty badań w celu wykazania 

niepalności odpadów są 

porównywalne z kosztami uzyskania 

operatu przeciwpożarowego. 

Niemniej jednak posługiwanie się 

„opinią” zamiast operatu stwarza 

ryzyko, że organ uzna wniosek za 

„niespełniający wymagań”.

UWAGA! 



Do kiedy…
należy zainstalować monitoring wizyjny



jest obowiązany spełnić wymagania określone w art. 25 ust. 6a i 6b

ustawy zmienianej w art. 1 oraz wymagania określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 8a tej ustawy

w terminie

Art. 12 noweli uo

Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na

przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów

uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie

zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem

odpadów

6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 



Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska z 23.01.2019 na interpelację 

Pana Marka Sowy - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (znak: K8INT28441) 

Należy podkreślić, że brak rozporządzenia Ministra

Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca

magazynowania lub składowania odpadów, nie stanowi

przeszkody do dostosowania się do przepisów ustawy i

prowadzenia wizyjnego systemu kontroli ww. miejsc.

Przepisy dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsc

magazynowania lub składowania odpadów zostały określone w

art. 25 ust. 6a-6e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

zatem w przypadku braku przepisów wykonawczych należy

prowadzić monitoring spełniający ogólne wymagania ww.

przepisów ustawy.

STANOWISKO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA



PODSUMOWANIE 

 Konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań mających na celu 

dostosowanie zakładów do nowych przepisów 

 Brak rozporządzeń wykonawczych (np. w sprawie monitoringu 

wizyjnego i przepisów PPOŻ) utrudnia wdrożenie nowych 

przepisów, ale w żadnym wypadku nie zwalnia z nowych 

obowiązków 

 Instalacje wytwarzające / magazynujące osady ściekowe nie są 

porównywalne i wymagają indywidualnego podejścia, 

w szczególności z uwagi na różnorodność procesów i brak 

jednolitej interpretację przepisów przez organy 

 Techniczny charakter przepisów wymaga interdyscyplinarnego 

podejścia uwzględniającego z jednej strony aspekty prawne, a z 

drugiej aspekty techniczne i ekonomiczne

 Istnieją ścisłe korelacje pomiędzy poszczególnymi elementami 

decyzji, a więc należy dążyć do optymalizacji zmian, aby 

uchronić zakład przed zbędnymi kosztami (np. zawyżoną 

wysokością zabezpieczenia roszczeń, monitoringu)



W prezentacji wykorzystano bezpłatne 

infografiki dostępne na stronie 

http://www.flaticon.com/
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