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Znowelizowane w 2019 r., przepisy

o odpadach, skutki dla administracji oraz

przedsiębiorców

- wybrane kwestie problemowe



Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

1) Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów:

a) właściwość organu – w tym wpływ zmiany przepisów

o przedsięwzięciach znacząco oddziałowujących na środowisko;

Przepisy określające właściwość:

i) Marszałek województwa – art. 41 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6.

ii) regionalny dyrektor ochrony środowiska – art. 41 ust. 4

iii) Starosta - art. 41 ust. 3 pkt 2

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów



Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

i) Marszałek województwa – art. 41 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6.

1) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w

rozumieniu 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;

2) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych 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;

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów



Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

i) Marszałek województwa – art. 41 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6.

3) dla instalacji komunalnych,

4) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna

łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku

przekracza 3000 Mg;

5) 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.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów



Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

ii) regionalny dyrektor ochrony środowiska – art. 41 ust. 4

1) wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie

odpadów na terenach zamkniętych (to jest szerzej niż w 378 Poś);

2) Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu na zbieranie odpadów lub

zezwoleniu na przetwarzanie odpadów rozumie się przez to również zezwolenie

na zbieranie i przetwarzanie odpadów;

iii) Starosta - art. 41 ust. 3 pkt 2

1) w pozostałych przypadkach

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

b) zakres wniosku - art. 14 ust. 1 - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 1592 z późn. zm.):

i) we wniosku określa się:

(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;

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

b) zakres wniosku - art. 14 ust. 1 - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 1592 z późn. zm.):

ii) do wnioski dołącza się:

(1) operat przeciwpożarowy;

(2) zaświadczenia o niekaralności (o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2);

(3) oświadczenia o niekaralności;

(4) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c;

(5) 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 oraz

z 2018 r. poz. 1496 i 1544), 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.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów



8

Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

UWAGA! Art. 59. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu

miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub

wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia,

w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania

terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem

tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu,

trwającej do roku.
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

UWAGA! Art. 71. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub

jego części rozumie się w szczególności:

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego

części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa

pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-

sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;

3) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności

zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko w rozumieniu 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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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

UWAGA! Art. 20. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.).

1. W zakresie dotyczącym administracyjnych kar pieniężnych w oświadczeniach,

o których mowa w:

1) art. 42 ust. 3a pkt 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą,

2) art. 14 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą

- uwzględnia się administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 194

ustawy zmienianej w art. 6, nałożone decyzją ostateczną wydaną po dniu

4 września 2018 r.

2. W oświadczeniach, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy zmienianej

w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się prawomocne

wyroki sądu skazujące za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189

ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy zmienianej w art. 6, wydane po dniu 4 września

2018 r.
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

UWAGA! Art. 20. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.).

3. Przy ocenie spełnienia przesłanek odmowy wydania zezwolenia na zbieranie

odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 46 ust.

1e ustawy zmienianej w art. 6, uwzględnia się administracyjne kary pieniężne,

o których mowa w art. 194 ustawy zmienianej w art. 6, nałożone decyzją ostateczną

wydaną po dniu 4 września 2018 r 2. W oświadczeniach, o których mowa w art. 42

ust. 3a pkt 3 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

uwzględnia się prawomocne wyroki sądu skazujące za wykroczenia, o których

mowa w art. 175, art. 183, art. 189ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy zmienianej w art.

6, wydane po dniu 4 września 2018 r.

4. Przy ocenie spełnienia przesłanek odmowy wydania zezwolenia na zbieranie

odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 46 ust.

1e ustawy zmienianej w art. 6, uwzględnia się prawomocne wyroki sądu skazujące

za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191

ustawy zmienianej w art. 6, wydane po dniu 4 września 2018 r.
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

b) zakres wniosku - art. 14 ust. 1 - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 1592 z późn. zm.):

Tytuł prawny do nieruchomości

UWAGA Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

poz. 1592 z późn. zm.).

Posiadacz odpadów prowadzący 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, na które uzyskał zezwolenie

na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające

zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie

odpadów i nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą nieruchomości, na której

prowadzi te działania, może je prowadzić na tej nieruchomości na podstawie posiadanego zezwolenia lub pozwolenia

przez czas, na jaki zezwolenie lub pozwolenie zostało wydane.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z

późn. zm.).

c) zmiany wykraczające ponad zmiany wynikające z przepisów, a decyzja

środowiskowa;

i) art. 72. ust. 2a 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z

późn. zm.).

Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed

uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21 (zezwolenia na zbieranie

odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie

i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach), nie stosuje się, w przypadku gdy:

(1) zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu

do ponownego użycia lub

(2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego

przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z

późn. zm.).

c) zmiany wykraczające ponad zmiany wynikające z przepisów, a decyzja

środowiskowa;

ii) Kiedy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

(1) Art. 71

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe

uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla

planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać

na środowisko

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

c) zmiany wykraczające ponad zmiany wynikające z przepisów, a decyzja

środowiskowa;

ii) Kiedy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

(2) Art. 72 ust. 1.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem (…)

(3) Art. 3 ust. 1 pkt 13

Ilekroć w ustawie jest mowa o: przedsięwzięciu - rozumie się przez

to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą

na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu

kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie,

także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty;

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

c) zmiany wykraczające ponad zmiany wynikające z przepisów, a decyzja

środowiskowa;

iii) § 3 ust. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(Dz. U. poz. 1839).

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia

niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia,

powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepis

stosuje się, o ile 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 nie wyłącza

konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian

w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających

z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych w analizie

porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na

środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń – treść i zakres postanowienia; treść i zakres

zabezpieczenia, termin złożenia i obowiązywania; zasady zmiany; sankcje;

i) Cel ustanowienia

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie

odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem

zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia

zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów

wykonania zastępczego:

(1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której

mowa w art. 26 ust. 2 (wydawanej przez wójta, burmistrza lub

prezydenta miasta albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

UWAGA: decyzji tej nie wydaje się w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem

wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej

z gospodarką odpadami, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub wygaśnięcia decyzji związanej z

gospodarką odpadami;

UWAGA: decyzja ta nie zobowiązuje do usunięcia 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).

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

i) Cel ustanowienia

(2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 – to jest 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

cofającej zezwolenie bez odszkodowania;

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń –

i) Cel ustanowienia

Posiadacz odpadów …, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia

roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania

zastępczego:

- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami

stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia 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 polegającej

na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

UWAGA: Norma może być częściowo niezgodna z art. 101 ust. 1 i 6

Jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska, starosta właściwy ze względu

na miejsce powstania odpadów z wypadków,

w drodze decyzji, wydanej z urzędu, może nałożyć na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące

gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania

ich wskazanemu posiadaczowi odpadów.

Organ właściwy do wydania decyzji, dokonuje gospodarowania odpadami

z wypadków, jeżeli:

1) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku

zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się

bezskuteczna lub

2) konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie

życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku albo bezskuteczności egzekucji wobec

sprawcy wypadku koszty gospodarowania odpadami

z wypadków, z wyjątkiem kosztów gospodarowania odpadami z wypadków powodujących

zanieczyszczenie morza, są pokrywane, na wniosek odpowiednio starosty lub regionalnego dyrektora

ochrony środowiska, ze środków finansowych wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki

wodnej.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

ii) Rodzaje odpadów zwolnionych:

(1) odpadów obojętnych określonych w załączniku 1 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania

odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277);

(2) odpadów spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania

na składowisku odpadów obojętnych, określonych w załączniku

2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

(Dz. U. poz. 1277);

(3) popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w trakcie robót budowlanych

niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

iii) Treść i wysokość zabezpieczenia:

(1) W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie

ubezpieczeniowej stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania

ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust.

18, w razie wystąpienia 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, powstałych

w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków

określonych w niniejszej ustawie, w tym obowiązków wynikających

z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia

na przetwarzanie odpadów, lub konieczności usunięcia odpadów

z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania

lub składowania, bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują

zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję tych

obowiązków.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

iii) Treść i wysokość zabezpieczenia:

(2) Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn

największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane

w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu

magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu

budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania

odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

iv) Miejsce i termin faktycznego ustanowienia:

(1) Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu jest wpłacane

na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy

do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia

na przetwarzanie odpadów, a zabezpieczenie roszczeń w formie

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy

ubezpieczeniowej jest składane do tego organu, a w przypadku

decyzji wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony

środowiska – do wojewody właściwego ze względu na miejsce

prowadzenia działalności.

(2) Posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie

roszczeń w formie depozytu i poinformować o tym organ właściwy

do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia

na przetwarzanie odpadów albo złożyć oryginały gwarancji

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej

organowi, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego

postanowienia, o którym mowa w ust. 7 lub 8.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

v) Obowiązek zmiany i utrzymywania:

(1) W przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ

na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, podmiot jest

obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości

zabezpieczenia roszczeń. Zmiana następuje w drodze

postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

(2) Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione

zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia

na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów

i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania

ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której

mowa w ust. 18.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

vi) Treść postanowienia:

Właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze

postanowienia, na które służy zażalenie.

UWAGA: Decyzja w sentencji milczy o zabezpieczeniu!

vii) Sankcja za nieustanowienie lub nieutrzymywanie:

(1) W razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało

ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem,

o którym mowa w art. 48a ust. 7 ustawy, w szczególności

w wysokości niższej niż wymagana, właściwy organ cofa zezwolenie,

o którym mowa w ust. 1. (art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw).

UWAGA: Nie ma zastosowania art. 48a ust. 13 ustawy o odpadach

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

vii) Sankcja za nieustanowienie lub nieutrzymywanie:

(2) W postępowaniu o wydanie nowej decyzji

W razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało

ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem,

o którym mowa w ust. 7, w szczególności w wysokości niższej

niż wymagana, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia

na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

(art. 48a ust. 13)

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

vii) Sankcja za nieustanowienie lub nieutrzymywanie:

(3) Nieutrzymywanie - art. 48a ust. 15

W razie stwierdzenia, że posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi,

o którym mowa w ust. 11, nie utrzymuje ustanowionego

zabezpieczenia roszczeń, właściwy organ cofa zezwolenie

na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

a w przypadku zakończenia obowiązywania zezwolenia,

niezwłocznie wszczyna egzekucję wykonania obowiązku, o którym

mowa w art. 47 ust. 5, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

vii) Sankcja za nieustanowienie lub nieutrzymywanie:

(4) Administracyjna kara pieniężna - art. 194 ust 1 pkt 4 w zw. z ust. 3

Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: nieutrzymywanie

zabezpieczenia roszczeń wbrew obowiązkowi, o którym mowa

w art. 48a ust. 11, lub niezłożenie wniosku o zmianę formy

lub wysokości zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a ust. 8.

Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa

w ust. 1, wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć

1 000 000 zł.

Uwaga: Karę wymierza WIOŚ (art. 196) i do niego zawiadomienie

(art. 197 pkt 3).

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

e) zabezpieczenie roszczeń

f) warunki ochrony przeciwpożarowej – zakres operatu; rola organu ochrony

środowiska; treść decyzji;

g) zawieszenie postępowania;

h) negatywne załatwienie sprawy – pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia,

odmowa zmiany decyzji;

i) cofnięcie decyzji.

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

f) warunki ochrony przeciwpożarowej – zakres operatu; rola organu ochrony

środowiska; treść decyzji;

i) Zawartość operatu – art. 42 ust. 4b pkt 1

operat przeciwpożarowy zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej

instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania

odpadów;

ii) Wymagania dla Operatu zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji 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. poz.

296)

(1) Obliczenia dopuszczalnej ilości magazynowanych stałych odpadów

palnych, z uwzględnieniem projektowanej gęstości obciążenia

ogniowego dla stref pożarowych z odpadami stałymi (§ 10);

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

f) warunki ochrony przeciwpożarowej –

ii) Wymagania dla Operatu… (Dz. U. poz. 296)

(2) W przypadku stref pożarowych chronionych przez stałe samoczynne

urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe wysokość maksymalna

magazynowania stałych odpadów palnych ustalana jest indywidualnie

z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zapewnienia stabilności

(§ 10 ust. 3).

(3) Rozwiązania w zakresie technicznych środków zabezpieczenia

przeciwpożarowego oraz rozwiązania dotyczące organizacji ochrony

przeciwpożarowej dla zbiornika magazynowego ciekłych odpadów

palnych określa się indywidualnie (§ 27).

(4) Określenie urządzeń lub środków przeznaczonych do gaszenia

pożarów grupy D, jeżeli wystąpienie takich pożarów jest możliwe,

w miejscach magazynowania stałych odpadów palnych

o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania

ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa

niż 5 m3 (§ 38 ust. 1 pkt 4).

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

f) warunki ochrony przeciwpożarowej –

ii) Wymagania dla Operatu… (Dz. U. poz. 296)

(5) Zabezpieczenie miejsca magazynowania odpadów palnych, które

mogą ulegać samonagrzewaniu, się w sposób określony

w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie

przeciwpożarowym (§ 40 ust. 1).

(6) Rozwiązania techniczne i organizacyjne w odniesieniu do (§ 44):

(a) magazynowania odpadów:

(i) komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych lub

przez właściciela nieruchomości;

(ii) przez wytwórcę odpadów, nieprowadzących ewidencji

odpadów lub prowadzących ją w uproszczonej formie;

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

f) warunki ochrony przeciwpożarowej –

ii) Wymagania dla Operatu… (Dz. U. poz. 296)

(6) Rozwiązania techniczne i organizacyjne w odniesieniu do (§ 44):

(a) magazynowania odpadów:

(iii) przez podmiot prowadzący nieprofesjonalną działalność

w zakresie zbierania odpadów;

(iv) w zamkniętych silosach lub zasobnikach wykonanych

z materiałów niepalnych;

(v) palnych obejmujących wyłącznie materiały o cieple spalania

nie większym niż 3 MJ/kg;

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

f) warunki ochrony przeciwpożarowej –

ii) Wymagania dla Operatu… (Dz. U. poz. 296)

(6) Rozwiązania techniczne i organizacyjne w odniesieniu do (§ 44):

(b) wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę

w miejscu ich wytworzenia, które powstają w wyniku budowy,

rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub

urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw;

(c) zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej

awarii przemysłowej;

(d) składowania odpadów na składowiskach odpadów;

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

f) warunki ochrony przeciwpożarowej –

ii) Wymagania dla Operatu… (Dz. U. poz. 296)

(6) Rozwiązania techniczne i organizacyjne w odniesieniu do (§ 44):

(e) instalacji, w których w ramach ich zautomatyzowanego ciągu

technologicznego są magazynowane i przetwarzane odpady

przeznaczone do przetwarzania w tych instalacjach, w szczególności

bunkrów, zasobników, silosów lub innych pojemników tych

instalacji;

(f) odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca

2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 oraz

z 2020 r. poz. 284).

Procedura zmiany zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów



38

Kodeks karny - Rozdział  

XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

f) warunki ochrony przeciwpożarowej –

iii) Treść decyzji – art. 42 ust. 4b pkt 1

Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji,

obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania

odpadów (art. 43 ust. 1 pkt 6a albo ust. 2 pkt 7b);

iv) Rola organu ochrony środowiska – co może organ/czy może

kwestionować treść operatu/czy może kwestionować treść

postanowienia PSP?

UWAGA: 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.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

g) zawieszenie postępowania:

i) Na wniosek

Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi

o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte,

a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi

społecznemu (art. 98 § 1 i 2 kpa).

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron

nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania

uważa się za wycofane.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

g) zawieszenie postępowania:

ii) Obligatoryjne (z urzędu) - Organ administracji publicznej zawiesza

postępowanie (art. 97 § 1 kpa):

(1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców

zmarłej strony albo zarządcy sukcesyjnego do udziału w postępowaniu

nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa

w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako

bezprzedmiotowe (art. 105);

(2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;

(3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela

zdolności do czynności prawnych;
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

g) zawieszenie postępowania:

ii) Obligatoryjne (z urzędu) - Organ administracji publicznej zawiesza

postępowanie (art. 97 § 1 kpa):

(4) w razie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, gdy postępowanie toczyło

się z udziałem zarządcy sukcesyjnego, jeżeli wezwanie spadkobierców

zmarłego do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą

okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega

umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105);

(5) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;

Na przykład: rozpatrywana jest sprawa w zakresie stwierdzenia

wygaśnięcia decyzji.

iii) Rozstrzyga się postanowieniem, na które służy zażalenie.

UWAGA: Zawiesić można jedynie wszczęte postępowanie.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy – pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia,

odmowa zmiany decyzji:

i) Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa

(TU art. 14 ust. 1), należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem,

że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania

bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(1) art. 41a ust. 4a - negatywnej opinii komendanta powiatowego

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań

określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

lub zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa

w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu.

UWAGA: Nie ma odesłania do art. 41a ust. 4 – brak podstaw do zasięgania

opinii WIOŚ, i brak wpływu tej opinii na wynik sprawy
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(a) Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy

zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

(i) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub

dla środowiska;

(ii) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;

(iii) jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(b) Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy

będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli w stosunku do:

(i) tego przedsiębiorcy lub

(ii) wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka

zarządu tego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność

gospodarczą jako osoba fizyczna

– wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło

10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się

ostateczna.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(c) Przepis ust. 1a stosuje się także, jeżeli wspólnik, prokurent, członek

rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy jest lub był,

w czasie gdy zostało popełnione naruszenie, z powodu którego

cofnięto zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie

na przetwarzanie odpadów, wspólnikiem, prokurentem, członkiem

rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy,

w stosunku do którego wydano decyzję o cofnięciu zezwolenia,

a nie minęło 10 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia

stała się ostateczna.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(d) Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy

będącemu osobą fizyczną, jeżeli osoba ta została ukarana

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko

środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164

lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

- Kodeks karny.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(e) Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy

będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli:

(i) wobec przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono karę pieniężną

za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(e) Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy

będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli:

(ii) wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej

lub członkiem zarządu tego przedsiębiorcy jest osoba, która

została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa

przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa

w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(f) Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia …

(i) przedsiębiorcy…, jeżeli co najmniej trzykrotnie:

1. będący osobą fizyczną wspólnik, prokurent, członek rady

nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy został

skazany prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia,

o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6

lub art. 191,
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(f) Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia…

(i) przedsiębiorcy…, jeżeli co najmniej trzykrotnie:

2. wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa

w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości

przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł:

a. temu przedsiębiorcy,

b. wspólnikowi, prokurentowi, członkowi zarządu lub

członkowi rady nadzorczej tego przedsiębiorcy

prowadzącemu działalność gospodarczą jako osoba

fizyczna,
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(f) Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia…

(i) przedsiębiorcy…, jeżeli co najmniej trzykrotnie:

2. wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa

w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości

przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł:

c. innemu przedsiębiorcy, którego wspólnikiem,

prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem

zarządu, w czasie gdy zostało popełnione naruszenie,

z powodu którego wymierzono administracyjną karę

pieniężną, jest lub był wspólnik, prokurent, członek

zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza

odpadów składającego wniosek;
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(f) Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia…

(ii) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli co najmniej

trzykrotnie:

1. został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu

za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183,

art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191,

2. wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której

mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości

przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

h) negatywne załatwienie sprawy –

ii) Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie:

(2) art. 46 ust. 1-1f,

(g) Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku

gdy na terenie, którego wniosek dotyczy, nie ma instalacji, obiektu

budowlanego lub jego części, wskazanych we wniosku, o którym

mowa w art. 42 ust. 1 lub 2.

organ cofa decyzję.
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XXII: Przestępstwa 

przeciwko środowisku

Art. 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1592 z późn. zm.).

i) cofnięcie decyzji:

i) z uwagi na odmowę wydania decyzji zmieniającej – art. 14 ust. 8

ii) Z uwagi na:

(1) naruszanie przepisów ustawy w zakresie działalności objętej

zezwoleniem, w sposób istotny naruszanie wymagań dotyczących

ochrony przeciwpożarowej lub

(2) działanie niezgodnie z wydanym zezwoleniem,

- w przypadku niezaniechania naruszeń po wezwaniu organu,

wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.

Cofnięcie zezwolenia, powoduje zakończenie działalności objętej tym

zezwoleniem. W decyzji organ określa termin jej wykonania.

UWAGA: Termin nie powinien być datą dzienną, a w szczególności przed

datą uprawomocnienia się decyzji.
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przeciwko środowisku

2) Skutki niezłożenia wniosku o zmianę albo negatywnego załatwienia sprawy.

a) Niezłożenie wniosku – art. 14 ust. 4

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.

b) Negatywne załatwienie sprawy – art. 14 ust. 8

Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1,

na podstawie art. 41a ust. 4a lub art. 46 ust. 1-1f ustawy zmienianej w art. 1,

właściwy organ cofa decyzję, o której mowa w ust. 1.

Skutki niezłożenia wniosku o zmianę albo negatywnego załatwienia sprawy
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przeciwko środowisku

c) Skutki

i) W przypadku stwierdzenia nieważności, uchylenia lub wygaśnięcia

zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów

przepisy ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio – art. 47 ust. 8;

ii) Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 1a, powoduje zakończenie

działalności objętej tym zezwoleniem – art. 47 ust. 3

iii) 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

– art. 47 ust. 5

Skutki niezłożenia wniosku o zmianę albo negatywnego załatwienia sprawy
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3) Wpływ nowych przepisów na postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego:

a) treść wniosku – zgodnie z art. 10 w zw. z art. 14 ust. 1 – 3;

b) zakres zastosowania przepisów – odpowiednie zastosowanie – art. 14!

c) przegląd decyzji, a postępowanie o zmianę.

Czynność materialno – techniczna – prowadzona poza postępowaniem administracyjnym.

Organ właściwy do wydania pozwolenia informuje prowadzącego instalację

o rozpoczęciu analizy i przedkłada niezwłocznie wyniki analizy prowadzącemu

instalację oraz, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi

właściwemu do spraw klimatu – art. 216 ust. 2 w zw. z art. 215 ust. 2 i 3 poś.

W przypadku gdy analiza wykazała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego,

organ właściwy do wydania pozwolenia wzywa prowadzącego instalację

do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie 6 miesięcy od dnia

wezwania, określając zakres tego wniosku mający związek ze zmianami wynikającymi

z dokonanej analizy.

Skutki niezłożenia wniosku o zmianę albo negatywnego załatwienia sprawy
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Wraz z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, w ramach współpracy z

Akademią Recyklingu, realizujemy cykl bezpłatnych spotkań poświęconych tematyce

ochrony środowiska.

Serdecznie zapraszam do polubienia FB Przemysł i Środowisko

i dołączenia do grupy Akademia Przemysłu i Środowiska

na kolejne spotkania z cyklu.

Chcesz dowiedzieć się więcej polub nas na FB i śledź naszego bloga

www.przemyslisrodowisko.pl!

http://www.przemyslisrodowisko.pl/


Dziękuję za uwagę

Marcin Kaźmierski

Radca prawny

Biegły w zakresie ochrony środowiska

przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Tel: 604 231 975


