
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. 

Poz. 122 

USTAWA 

z dnia 15 stycznia 2015 r. 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.
2)

) wprowadza się na-

stępujące zmiany: 

1) w art. 20: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hie-

rarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do 

najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.”, 

b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. W przypadku przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do spalarni odpadów komunalnych 

wskazanej jako ponadregionalna instalacja do obsługi danego regionu gospodarki odpadami komunalnymi 

w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami nie stosuje się ust. 7 i 8.”; 

2) w art. 33: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dla okreś- 

lonych procesów przetwarzania lub dla instalacji do przetwarzania odpadów, z wyjątkiem składowania na skła-

dowiskach odpadów i termicznego przekształcania w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, oraz 

wymagania dla odpadów powstających w wyniku tych procesów, kierując się zapobieganiem zagrożeniom dla 

życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także zapobieganiem nieprawidłowościom przy przetwarzaniu 

odpadów.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, może 

uwzględnić również wymagania tylko dla określonego rodzaju lub rodzajów odpadów.”; 

3) w art. 35: 

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, 

w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów 

z innych przyczyn;”, 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawę 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. 

poz. 87. 
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b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Przez instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu, o której mowa w ust. 4 pkt 2, rozumie się 

inną regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczoną do przetwarzania tego samego 

rodzaju odpadów. 

4b. Wojewódzki plan gospodarki odpadami może wskazywać spalarnię odpadów komunalnych jako ponad-

regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z więcej niż jednego regionu go-

spodarki odpadami komunalnymi. Spalarnia odpadów komunalnych stanowiąca ponadregionalną instalację może 

obsługiwać regiony gospodarki odpadami komunalnymi z innych województw, jeżeli przewiduje to wojewódzki 

plan gospodarki odpadami województwa, na którego obszarze jest położona spalarnia odpadów komunalnych, 

oraz wojewódzki plan gospodarki odpadami województwa, z którego odpady będą przekazywane.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Region gospodarki odpadami komunalnymi może obejmować sąsiadujące ze sobą gminy z różnych 

województw, jeżeli przewidują to wojewódzkie plany gospodarki odpadami tych województw.”, 

d) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych 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 zapewnia-

jący:”, 

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Ponadregionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest spalarnia odpadów komunal-

nych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

zebranych z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 500 tys. mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej 

dostępnej techniki, zwana dalej „ponadregionalną spalarnią odpadów komunalnych”.”, 

f) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

„8. Organy administracji publicznej opracowują plany gospodarki odpadami, które wspierają działania 

zmierzające do osiągnięcia celów i spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, 

w szczególności z dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 

opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol-

skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349), dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. 

w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-

danie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 

19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, 

str. 3). 

9. Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, w tym od-

padów budowlanych i rozbiórkowych, w zakresie zapobiegania powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gos-

podarowania tymi odpadami, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wod-

nej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym, o którym mowa w art. 35a.”; 

4) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu: 

„Art. 35a. 1. Plan inwestycyjny określa potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w tym od-

padów budowlanych i rozbiórkowych, wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu powstawaniu tych odpa-

dów oraz gospodarowaniu tymi odpadami, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach, o których 

mowa w art. 35 ust. 8. 

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.”; 
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5) w art. 36: 

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez organy, o których mowa 

w ust. 4, zarząd województwa jest obowiązany przekazać projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do 

zaopiniowania, a projekt planu inwestycyjnego do uzgodnienia, ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

6. Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, wyrażają opinie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia 

otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a. Jeżeli minister właściwy do spraw środowiska nie zgłasza uwag do projektu planu inwestycyjnego 

w terminie, o którym mowa w ust. 6, projekt uznaje się za uzgodniony. 

6b. Dokonanie przez sejmik województwa zmian w planie inwestycyjnym uzgodnionym z ministrem wła-

ściwym do spraw środowiska oraz w pozostałej części wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, która odnosi 

się do inwestycji wskazanych w planie inwestycyjnym, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw 

środowiska.”; 

6) w art. 38: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki 

odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku 

gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami może wskazać spalarnię 

odpadów komunalnych jako ponadregionalną spalarnię odpadów komunalnych, jeżeli wynika to 

z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.”, 

c) w ust. 3: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zakończenia budowy i oddania do użytkowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów ko-

munalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, lub”, 

– dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) zakończenia budowy i oddania do użytkowania ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych okreś-

lonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, lub 

4) jeżeli instalacja, która uzyskała status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

lub ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub 

odpowiednio wymagań dotyczących regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo 

ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Dokonanie zmiany uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, odbywa się na pisemny wniosek prowadzącego instalację. 

3b. Do pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3a, dołącza się dokumenty potwierdzające zakończenie 

budowy i oddanie do użytkowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponad-

regionalnej spalarni odpadów komunalnych, określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, przepro-

wadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz kopię zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów w instalacji lub pozwolenia zintegrowanego.”, 

e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Instalacja uzyskuje status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponad-

regionalnej spalarni odpadów komunalnych z dniem ogłoszenia uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego 

planu gospodarki odpadami.”; 

7) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: 

„Art. 38a. Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zie-

lonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości 
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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.”; 

8) art. 40 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzór planu inwestycyjnego, 

2) szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami 

– kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami wraz 

z planami inwestycyjnymi oraz sprawozdań z realizacji tych planów, a także przepisami prawa Unii Europejskiej.”; 

9) w art. 41 w ust. 3 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódz-

kim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;”; 

10) w art. 46 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Marszałek województwa odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zinte-

growanego, w przypadku gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalna 

spalarnia odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej in-

stalacji.”; 

11) w art. 232: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane 

na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jed-

nak niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 252, zachowują 

ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłu-

żej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, posiadacz odpadów 

może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym decyzje, o których 

mowa w ust. 1–3; przekazanie odpadów takiemu posiadaczowi powoduje przejście odpowiedzialności za gospo-

darowanie odpadami na tego posiadacza.”; 

12) po art. 243 dodaje się art. 243a w brzmieniu: 

„Art. 243a. Dopuszcza się aby gminnym składowiskiem odpadów zarządzała jednostka sektora finansów pub-

licznych, jeżeli dla tego składowiska odpadów: 

1) wydano decyzję o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w art. 252, lub decyzję o zamknięciu składowiska odpadów na podstawie art. 54c ust. 1 ustawy, o której 

mowa w art. 252, lub 

2) w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano decyzję o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpa-

dów na podstawie art. 146 lub art. 148 ust. 3.”; 

13) w art. 250 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 4, art. 13 ust. 2a i 2b, art. 33 ust. 3, 

art. 40 ust. 7 i 8, art. 42 ust. 2 i 3, art. 43 ust. 7, art. 44 ust. 8 i 9, art. 47 oraz art. 55 ust. 3 i 5 ustawy, o której mowa 

w art. 252, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2, 

art. 27 ust. 10, art. 30 ust. 4 i 5, art. 33 ust. 2, art. 94 ust. 2, art. 95 ust. 11, art. 96 ust. 13, art. 100 ust. 1 i 2, art. 118, 

art. 121 ust. 3, art. 159 ust. 2 oraz art. 160 ust. 8 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 252, zachowują 

moc przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87) w art. 9e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej instalacji do prze-

twarzania odpadów komunalnych, o której mowa w art. 35 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.
3)

) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 186 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalna instalacja do przetwarzania 

odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej insta-

lacji.”; 

2) w art. 378 w ust. 2a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwarza-

nia odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako re-

gionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.”. 

Art. 4. 1. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do instalacji, o których mowa w art. 16 

ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337), jeżeli budowę instalacji rozpoczęto przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Instalację, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego 

planu gospodarki odpadami, jeżeli budowę instalacji rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 5. 1. Sejmik województwa aktualizuje i uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami z uwzględnieniem 

zmian wynikających z niniejszej ustawy w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 

2. Sejmik województwa dostosuje i podejmuje uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki od-

padami do zmian wynikających z niniejszej ustawy w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1: 

1) pkt 11 i 13, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 23 stycznia 2015 r.; 

2) pkt 3 lit. a i lit. b w zakresie art. 35 ust. 4a oraz pkt 6 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 

1101, 1146, 1322 i 1662. 




