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Nowa ustawa o odpadach

Nowa ustawa o odpadach:

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

Stara ustawa o odpadach:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Odpady
inne niż komunalne

Odpady
komunalne

Opakowania

Sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

Baterie i
akumulatory

Pojazdy
wycofane z
eksploatacji

Oleje

Opony

Odpady
inne niż komunalne
Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o
odpadach
(Dz.U. z 2013 r., poz. 21)

Odpady
komunalne
Ustawa z dnia 13
września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1399)
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Odpady komunalne
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych

Nowa ustawa o odpadach

Nowa ustawa o odpadach:

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

Stara ustawa o odpadach:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Nowa ustawa o odpadach

Nowa ustawa o odpadach weszła w życie:
23 stycznia 2013 r.
Ważne terminy:
23 stycznia 2015 r.
23 stycznia 2016 r.
23 stycznia 2018 r.
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2
Odpowiedzialność
za odpady

Kto odpowiada za odpady?

Wytwórca odpadów
każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów
każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania
powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów
każdy kto świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów,
czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba
że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej

3
Pozwolenia
i zezwolenia
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Pozwolenia i decyzję w zakresie
gospodarki odpadami
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Zezwolenie na transport odpadów
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie
odpadów
Prawo ochrony środowiska
Art. 180 POŚ:
Eksploatacja instalacji powodująca:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3) wytwarzanie odpadów,
jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Pozwolenie na wytwarzanie
odpadów
Prawo ochrony środowiska
Art. 180a POŚ:
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.
Organ właściwy:
marszałek województwa,
RDOŚ na terenach zamkniętych,
starosta (w tym prezydent miasta na prawach powiatu),
ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.
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Zezwolenie na zbieranie i
przetwarzanie odpadów
Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga
uzyskania zezwolenia.
Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje,
w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania
lub przetwarzania odpadów.
Organ właściwy:
- marszałek województwa,
- RDOŚ na terenach zamkniętych,
- starosta (w tym prezydent miasta na prawach powiatu).

Zwolnienie z obowiązku
uzyskanie zezwolenia
Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia
na przetwarzanie odpadów zwolnione są m.in.:
1) podmiot prowadzący nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów;
2) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące
odpady na potrzeby własne,
3) władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na
terenie tej nieruchomości;
4) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich
wytworzenia.

Zezwolenie na transport
odpadów
Prowadzenie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.
Zezwolenie na transport odpadów jest wydawane w drodze decyzji, przez
właściwy dla siedziby organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.
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Zezwolenie na transport
odpadów
Decyzje w zakresie transportu odpadów zachowują ważność
na czas, na jaki zostały wydane,
do czasu utworzenia nowego rejestru.

Zwolnienie z obowiązku
uzyskanie zezwolenia
Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów,
który transportuje wytworzone przez siebie odpady.
Ważne:
Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

Przekazywanie odpadów
osobom fizycznym

Posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce
organizacyjnej niebędącym przedsiębiorcami określone rodzaje odpadów, do
wykorzystania na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą
poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod
odzysku, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, i w takich
ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.
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Przekazywanie odpadów
osobom fizycznym

Rozporządzenie Ministra Środowiska, o którym mowa to Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów,
które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93)

4
Ewidencja odpadów

Jak prowadzić ewidencję?
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Jak klasyfikujemy odpady?

Ewidencja odpadów

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich
ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów.

Ewidencja odpadów
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli
pojazdy
te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego
stację demontażu lub
przedsiębiorcy prowadzącego punkt
zbierania pojazdów;
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które
wykorzystują odpady na potrzeby własne,
3) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska.
Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy
odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.
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Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów
Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących
dokumentów w przypadku posiadaczy odpadów:
a) karty przekazania odpadów,
b) karty ewidencji odpadów,
c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ewidencja odpadów
Karty Przekazania Odpadów

Bardzo ważne:
Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje
odpady.
Art. 69. 1 ustawy o odpadach
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Ewidencja odpadów
Karty Przekazania Odpadów
Kartę przekazania odpadów sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy –
po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady.
Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest
obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów
wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej
otrzymaniu.

Ewidencja odpadów
Karty Przekazania Odpadów

Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej
odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca
kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady
wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi
odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po
zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

Ewidencja odpadów
Karty Ewidencji Odpadów

Posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego
rodzaju odpadów odrębnie.
Wpisów do kart ewidencji odpadów dokonuje się niezwłocznie po
zakończeniu miesiąca, którego dotyczą.
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