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1. OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU ZAKAZ SKŁADOWANIA ODPADÓW O WARTOŚĆ 
OPAŁOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 6 MJ/KG SUCHEJ MASY 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia od 1 stycznia 2016 roku 
w Polsce obowiązywać będzie zakaz składowania odpadów o cieple 
spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy.  
Celem takiego rozwiązania jest maksymalne wykorzystanie tych 
odpadów, których wartość energetyczna jest największa. Składowane 
będą dzięki temu tylko te kategorie odpadów, których ponowne 
wykorzystanie byłoby nieopłacalne.  
Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na:  
 możliwości zagospodarowywania tego typu odpadu w 

rozwijających się w naszym kraju innowacyjnych instalacjach 
przetwarzania odpadów.  

Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach z dnia 16 lipca 2015 r. (Dz. U. z 
2015 roku, poz. 1277). 



2. WYKREŚLANIE INSTALACJI NIESPEŁNIAJĄCEJ WYMAGAŃ  

Nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
która weszła w życie 6 lutego 2015 r.  - Ustawa o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 
stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 122) Ustawodawca 
wprowadza wyraźny nowy przepis umożliwiający wykreślenie 
z uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami instalacji regionalnej (oraz 
ponadregionalnej), która nie spełnia wymagań ochrony 
środowiska lub wymagań ustanowionych dla takiej instalacji. 

Podstawa prawna: art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 
r. o (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).  



Podstawa prawna: art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.).  

Mocą nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która weszła w życie 6 lutego 2015 r.  - Ustawa o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 122), Ustawodawca 
zmodyfikował definicję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), która – w ujęciu całości 
przepisów regulujących gospodarowanie odpadami – odgrywa rolę podstawową.  
 
Według aktualnego brzmienia art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach instalacją o takim statusie jest „zakład zagospodarowania 
odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co 
najmniej przez 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, w 
tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający: 
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów 

komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub 
 przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o 

właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w 
przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w 
procesie odzysku R1O, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4; lub 

 składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie 
przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

 
Doniosłą zmianą w zakresie definicji RIPOK-u jest rezygnacja z dotychczasowego wyrażenia „oraz zapewniający 
termiczne przekształcanie odpadów”. 

 

3. OTWARCIE RIPOKÓW NA NOWE TECHNOLOGIE 



3. OTWARCIE RIPOKÓW NA NOWE TECHNOLOGIE 

 
Zmiana ta otwiera dotychczas zamkniętą listę technologii dopuszczanych przez 
ustawodawcę jako technologie instalacji regionalnej (termiczne przekształcanie, 
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, kompostowanie, składowanie).  
 
Nowa definicja RIPOK dopuszcza zatem stosowanie innych technologii, w tym np. 
pirolizy, zgazowania, procesu plazmowego, bez względu na to, czy procesy te będą 
kwalifikowane jako termiczne przekształcanie odpadów.  
 
W uzasadnieniu do wprowadzanych do ustawy poprawek wskazuje się, że ma to 
umożliwić nie tylko efektywne uzyskanie i przekazanie do odzysku, w tym recyklingu, 
wyodrębnionych rodzajów odpadów pozbawionych frakcji ulegającej biodegradacji, 
ale również efektywne ograniczenie składowania odpadów. 



Podstawa prawna: art. 38 a ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o (Dz.U. z 
2013 r., poz. 21 z późn.zm.).  
 
Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), 
która weszła w życie w dniu 6 lutego 2015 r. zmodyfikowała regulacje dotyczące 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO).  
 
Zgodnie z art. 38a - Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie 
została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia 
zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. 

4. WYMÓG UJMOWANIA INSTALACJI W WPGO - DECYZJA  
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Przepis stworzy odpowiednim organom podstawę do odmowy wydania 
konkretnych decyzji, takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę, pozwolenie zintegrowane lub 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów w tej instalacji.  
 
Przyczyną takiej odmowy będzie brak wzmianki o danej instalacji do 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w treści WPGO.  
 

4. WYMÓG UJMOWANIA INSTALACJI W WPGO - DECYZJA  



4. WYMÓG UJMOWANIA INSTALACJI W WPGO – ŚRODKI PUBLICZNE 

Podstawa prawna: art. 35 ust. 9 i 35a ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.).  
 
W dnu 6 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), która 
wprowadziła nową instytucję w postaci planu inwestycyjnego (art. 35a ustawy o odpadach).  
 
art. 35a [Plan inwestycyjny]: 
1. Plan inwestycyjny określa potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu powstawaniu tych odpadów oraz gospodarowaniu tymi 
odpadami, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach, o których mowa w art. 35 ust. 8 ustawy. 
2. Plan inwestycyjny zawiera w szczególności: 
1) wskazanie planowanych inwestycji; 
2) oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania; 
3) harmonogram realizacji planowanych inwestycji. 
3. Projekt planu inwestycyjnego podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska. 
4. Plan inwestycyjny stanowi załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 
  
Art. 35 ust. 9: 
Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, w zakresie zapobiegania powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymi odpadami, ze 
środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym, o 
którym mowa w art. 35a ustawy. 
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4. WYMÓG UJMOWANIA INSTALACJI W WPGO – ŚRODKI PUBLICZNE 

 
Celem planów inwestycyjnych ma być wskazanie infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia 
zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym 
wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych poziomów 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji. Szczególnym wyzwaniem jest osiągnięcie celów w 
zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. 
 
W planach inwestycyjnych, które będą podstawą do wydatkowania środków publicznych 
zarówno unijnych, jak i krajowych powinny znaleźć się wszystkie niezbędne inwestycje w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, ze środków Unii 
Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jest ujęcie ich w planach 
inwestycyjnych. 
 
 



4. WYMÓG UJMOWANIA INSTALACJI W WPGO – ŚRODKI PUBLICZNE 
 
 
Wymóg wprowadzania takiej instytucji do prawa polskiego wynikał ze 
stanowiska Komisji Europejskiej i związany jest z możliwością uzyskiwania 
środków publicznych na realizację inwestycji. Tym samym nie ma przeszkód, 
aby w WPGO ujmować również instalacje, które nie zostały uwzględnione w 
planie inwestycyjnym.  
 
Plany inwestycyjne mają doprowadzić do tego, by nie dochodziło już do 
budowania zbyt dużych spalarni śmieci czy innych zakładów do 
przetwarzania odpadów albo żeby nie było ich za dużo w jednym miejscu. 
Inwestycje mają być zoptymalizowane pod kątem potrzeb województw.  
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Podstawa prawna: art. 14 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 21 z późn.zm.).  
 
Kryteria jakie musi spełniać przedmiot lub substancja: 
 
1) są powszechnie stosowane do konkretnych celów, 
2)  istnieje rynek lub popyt na nie, 
3) spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania 
określone w przepisach oraz w normach mających do nich zastosowanie, 
4) ich zastosowanie nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi ani 
środowiska, 
5) muszą zostać spełnione wymagania określone przez przepisy UE. 
  
W przypadku utraty statusu odpadu, do instalacji zastosowanie będą miały przepisy dotyczące 
standardów emisyjnych. 
 
Każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie, przy wydawaniu stosownych decyzji 
administracyjnych, np. pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  
Określając w pozwoleniu zintegrowanym sposób postępowania z odpadami, organ może 
określić szczegółowe kryteria, jakie muszą by spełnione, aby nastąpiła utrata statusu odpadu. 

5. UTRATA STATUSU ODPADU 
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Przykład – paliwo zastępcze z odpadów komunalnych – perspektywy: 
 
Teoretycznie może spełniać kryteria prowadzące do utraty statusu odpadów, ponieważ: 
 Paliwa produkowane z odpadów są produktem używanym w przemyśle energetycznym 

(współspalanie z paliwami konwencjonalnymi), 
 Paliwo zastępcze wykorzystywane jest w Polsce i UE, 
 Może wykazywać takie same właściwości oraz być wykorzystywane w takim samym celu jak 

paliwo konwencjonalne (np. węgiel) – potwierdzeniem mogą być wyniki badań wykonanych 
przez akredytowane laboratorium, 

 Nie wywiera negatywnego skutku dla życia, zdrowia i środowiska jeżeli zostaną spełnione 
standardy emisyjności (test emisyjności – emisje nie mogą być wyższe niż przy spalaniu 
paliwa konwencjonalnego), 

 
Skutki: 
 Paliwo mające charakter produktu, nawet powstałe z odpadów, już odpadem nie jest, tym 

samym nie stosuje się do niego przepisów o odpadach. 

5. UTRATA STATUSU ODPADU 



6. KONKURENCJA O STRUMIEŃ ODPADÓW – IDZIE NOWE W BRANŻY 
ODPADOWEJ 

Według prawodawstwa polskiego i hierarchii postępowania z odpadami zawartej w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach (Dz. Urz. 
WE L 114 z 27.04.2006, str. 9) składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym 
sposobem postępowania z odpadami.  
 
Zmiany w prawodawstwie polskim wskazują na konieczność optymalizacji procesów odzysku 
frakcji paliwowych, uszczelnienia systemu i poprawy skuteczności w egzekwowaniu przepisów z 
zakresu gospodarki odpadami.  
 
Określenie wymaganych poziomów odzysku oraz redukcji ilości odpadów komunalnych 
kierowanych na składowiska wskazuje na decydujące kryteria, według których powinny być 
ocenianie działania podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Najważniejsze są 
skuteczność i efektywność procesów, przy uwzględnieniu priorytetów: środowisko, prawo, 
ekonomia. 



6. KONKURENCJA O STRUMIEŃ ODPADÓW – IDZIE NOWE W BRANŻY 
ODPADOWEJ 

 
Problemy wynikające z rosnących ilości odpadów, ograniczeń w składowaniu odpadów i 
malejącej liczby składowisk, a także wzrastającego poziomu konsumpcji paliw 
konwencjonalnych sprawiają zatem, że inwestycje w technologie przetwarzania odpadów z 
odzyskiem energii będą niezbędne.  
 
Odzysk energii to wiodące w perspektywie 2020 r. metody zagospodarowania odpadów 
komunalnych.  
 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

Radca prawny Krzysztof Podniesiński 
krzysztof.podniesinski@kpl.pl 

tel. + 48 58 340 30 50 - 51 
tel. bezpośredni + 48 58 340 30 54 

 
Radca prawny Kinga Załęcka – Kościukiewicz 

kinga.zalecka@kpl.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51 

tel. bezpośredni + 48 58 340 30 88 
 
 

Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy 
Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. w Gdańsku 

Al. Gen. J. Hallera 13 
80-401 Gdańsk 

Polska 
tel. + 48 58 340 30 50 
tel. + 48 58 340 30 51 
fax + 48 58 340 30 60 
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