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Rozdział 4

Uznanie przedmiotu lub substancji 

za produkt uboczny



Art. 10. [Przesłanki uznania za produkt uboczny]

Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu 

produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, 

mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli 

są łącznie spełnione następujące warunki:

1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio 

bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka 

przemysłowa;



3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako 

integralna część procesu produkcyjnego;

4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne 

wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony 

środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego 

wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie 

takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań    

na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.



Art. 11. [Obowiązki wytwórcy odpadów] 

1. Wytwórca przedmiotu lub substancji, o których mowa w art. 10, jest 

obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa właściwemu ze 

względu na miejsce ich wytwarzania zgłoszenia uznania przedmiotu 

lub substancji za produkt uboczny.



2. Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt 
uboczny zawiera:

• imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania 
lub siedziby;

• numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile 
został nadany;

• określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji 
przewidzianych do uznania za produkt uboczny;

• wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do 
uznania za produkt uboczny oraz ich masy;

• opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot 
lub substancja, i procesu, w którym zostaną one 
wykorzystane.



3. Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt 

uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 10, oraz szczegółowych 

wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w 

szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu 

lub substancji do określonych celów lub potwierdzające 

właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, 

wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art.147a 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.



4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje, 

jeżeli marszałek województwa w terminie 3 miesięcy od dnia 

otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt 

uboczny nie wyrazi sprzeciwu, w drodze decyzji



5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do materiałów paszowych 

określonych w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie 

art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek       

i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 

79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 

82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz 

decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1,  

z późn. zm.).



6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu 

lub substancji za produkt uboczny, kierując się względami ochrony 

środowiska, życia lub zdrowia ludzi.

Brak rozporządzenia



Art. 12. [Obowiązki marszałka województwa w przypadku uznania 

przedmiotu lub substancji za produkt uboczny] 

1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw środowiska, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, 

zbiorczą informację za dany rok o liczbie otrzymanych zgłoszeń 

uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wyrażonych 

sprzeciwów oraz o przypadkach uznania przedmiotu lub substancji 

za produkt uboczny oraz ich masie.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1, 

kierując się potrzebą ujednolicenia zawartych w niej danych.



Art. 13. [Zakaz łącznego magazynowania produktów ubocznych  

i odpadów] 

1. Zakazuje się łącznego magazynowania produktów ubocznych 

i odpadów, a także magazynowania produktów ubocznych w 

miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub 

składowania odpadów.

2. Substancje lub przedmioty, które przestały spełniać warunki 

i wymagania, o których mowa w art. 10 oraz w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 6, są odpadami



Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego

Rozdział 8a

Milczące załatwienie sprawy



Art. 122a. [Uznanie sprawy za załatwioną milcząco] 

§ 1. Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny 

tak stanowi.

Instytucja milczącego załatwienia sprawy w Kodeksie postępowania 

administracyjnego będzie miała charakter ramowy, podstawę prawną 

zaś do zastosowania tej instytucji do konkretnych spraw stanowił 

będzie przepis prawa materialnego, więc instytucja milczącego 

załatwienia sprawy znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy przepis 

prawa materialnego wyraźnie tak będzie stanowił. 



§ 2. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości 

uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia 

doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji 

publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym 

organ ten:

1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w 

sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo

2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).



Art. 122b. [Dzień wydania decyzji lub postanowienia albo wniesienia 

sprzeciwu] 

Za dzień wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie 

w sprawie, o której mowa w art. 122a § 2 pkt 1, albo wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 122a § 2 pkt 2, uznaje się dzień:

1) nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego 

postępowanie w sprawie za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe albo



2) doręczenia za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia 

kończącego postępowanie w sprawie przez pracowników organu 

administracji publicznej lub inne upoważnione osoby, albo

3) wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego 

postępowanie w sprawie do systemu teleinformatycznego w 

przypadku, o którym mowa w art. 391 albo art. 392.

(art. 391 Doręczenie pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, art. 392 doręczenie na elektroniczną skrzynkę 

podawczą)



Art. 122c. [Dzień milczącego załatwienia sprawy; bieg terminów] 

§ 1. Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po 

dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub 

postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia 

sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed upływem terminu do 

załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące 

załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia.



§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia wymagań wskazanych w przepisach 

lub jest konieczne doprecyzowanie treści żądania, stosuje się przepis 

art. 64. Termin, o którym mowa w art. 122a § 2, biegnie od dnia 

uzupełnienia braków lub doprecyzowania treści żądania.

(Art. 64. § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i 

nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych 

danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w 

przepisach prawa, 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.)



§ 3. Jeżeli w sprawie, która może być załatwiona milcząco, organ odwoławczy 

wydał decyzję na podstawie art. 138 § 2, termin, o którym mowa w art. 122a §

2, biegnie od dnia doręczenia organowi pierwszej instancji akt sprawy wraz z tą 

decyzją.

(Art. 138 § 2 Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i 

przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji…)

• Do spraw załatwianych milcząco nie będą miały zastosowania przepisy art. 35 

i art. 36 k.p.a.

(Art. 35 § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego 

powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 

skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 

postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia 

otrzymania odwołania.

Art. 36 § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ 

administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny 

zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do 

wniesienia ponaglenia)



Art. 122d. [Wyłączenie czynnego udziału strony i obowiązku 
wskazania stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od 
niej zależnych; wstrzymanie biegu terminu] 

§ 1. Do spraw załatwianych milcząco nie stosuje się przepisów art. 10 
i art. 79a.

(Art. 10 § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 79a. [Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych 
przesłanek od niej zależnych; przedkładanie dodatkowych dowodów] )

§ 2. Zawieszenie postępowania administracyjnego wstrzymuje bieg 
terminu, o którym mowa w art. 122a § 2.



Art. 122e. [Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy] 

W aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu 

sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną.

Art. 122f. [Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy] 

§ 1. Na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze 

postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy 

albo odmawia wydania takiego zaświadczenia.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.



§ 3. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zawiera:

1) oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron 

postępowania;

2) datę wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy;

3) powołanie podstawy prawnej;

4) treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco;

5) datę milczącego załatwienia sprawy;

6) pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia;

7) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego 

pracownika organu upoważnionego do wydania zaświadczenia, a jeżeli 

zaświadczenie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego -

kwalifikowany podpis elektroniczny.



§ 4. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy doręcza się 

wszystkim stronom w sprawie załatwionej milcząco.

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do zaświadczenia o 

milczącym załatwieniu sprawy stosuje się przepisy działu VII.

DZIAŁ VII 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Art. 217. [Przesłanki i tryb wydawania zaświadczeń] 

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie 

osoby ubiegającej się o zaświadczenie.



§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego 

wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes 

prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu 

prawnego.

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w terminie siedmiu dni.

§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda 

tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.



Art. 218. [Obowiązek wydawania zaświadczeń] 

§ 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ 

administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy 

chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z 

prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych 

danych znajdujących się w jego posiadaniu.

§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, 

może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie 

wyjaśniające.

Art. 219. [Odmowa wydania zaświadczenia] 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej 

przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, 

na które służy zażalenie.



Art. 122g. [Odpowiednie stosowanie przepisów o wznowieniu 

postępowania oraz o uchyleniu, zmianie oraz stwierdzeniu 

nieważności decyzji] 

Do spraw załatwionych milcząco przepisy rozdziałów 12 i 13 w 

dziale II stosuje się odpowiednio. Przyjmuje się, że skutek wydania 

decyzji ostatecznej powstał w terminie czternastu dni od dnia upływu 

terminu, o którym mowa w art. 122c § 1.

(Rozdział 12 

Wznowienie postępowania

Rozdział 13 

Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji …)



Milczące załatwienie sprawy jako szczególny sposób jej rozstrzygnięcia 

nie podlega zaskarżeniu na ogólnych zasadach k.p.a., ani w drodze 

skargi do sądu administracyjnego.

W tym przypadku nie mamy bowiem do czynienia z decyzją, ani z 

innym aktem lub czynnością, która mogłaby stać się przedmiotem 

postępowania odwoławczego albo kontroli sądu administracyjnego.

Przepisy regulujące tryby nadzwyczajne postępowania 

administracyjnego powinny znajdować odpowiednie zastosowanie do 

spraw załatwionych milcząco. W szczególności w przypadkach, o 

których mowa w art. 145, art. 154, art. 155, art. 156, właściwy organ 

mógłby – odpowiednio – uchylić lub zmienić rozstrzygnięcie sprawy 

(które nastąpiło w trybie art. 122a  k.p.a.), albo stwierdzić jego 

nieważność.



(Art. 145. [Przesłanki wznowienia postępowania] 

§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się 

postępowanie, jeżeli:

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy 

okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji 

publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27;



4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;

5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub 

nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, 

który wydał decyzję;

6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem 

stanowiska innego organu;

7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ 

lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 §

2);

8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie 

sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.



§ 2. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 postępowanie może 
być wznowione również przed stwierdzeniem sfałszowania 
dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub 
innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie 
przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest 
niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub 
zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu 
społecznego

§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić 
postępowanie także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub 
innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z 
innych przyczyn określonych w przepisach prawa.



Art. 154. [Wzruszenie decyzji, z której nie wynikają prawa strony] 

§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła 
prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes 
społeczny lub słuszny interes strony.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje 
decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

§ 3. (uchylony).

Art. 155. [Wzruszenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo] 

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w 
każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie 
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym 
interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 
stosuje się odpowiednio.



Art. 156. [Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji] 

§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, 
która:

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;

2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem 
prawa;

3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją 
ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;

4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;

5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma 
charakter trwały;

6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;

7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

§ 2. 1 Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych 
w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia 
upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne 
skutki prawne.)



Art. 110. [Związanie organu decyzją] 

§ 1. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią 

związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie 

stanowi inaczej.

§ 2. Organ administracji publicznej, w przypadku milczącego 

załatwienia sprawy, jest związany wydanym w tym trybie 

rozstrzygnięciem od dnia następującego po dniu, w którym upływa 

termin przewidziany na wydanie decyzji lub postanowienia kończącego 

postępowanie albo wniesienie sprzeciwu, o ile kodeks nie stanowi 

inaczej.



Utrata statusu odpadów

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach

Rozdział 5



Art. 14. 1. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli 
na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:

1) łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,

c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla 
zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i 
w normach mających zastosowanie do produktu,

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych 
skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.

2. Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki, o 
których mowa w ust. 1, są odpadami.

Art. 15. Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu 
lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania 
przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach 
przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania 
odpadów.



Wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2016 r. 

IV SA/Wa 2237/16 

Utrata statusu odpadu jest możliwa tylko przez przeprowadzenie procesu odzysku, 
a w szczególności recyklingu, zaś dalsze postępowanie z "byłym" odpadem 
wymaga odseparowania takiej substancji lub przedmiotu od odpadów. Okoliczność 
wykorzystywania przedmiotowych mas ziemi do usypania wału ziemi stanowiącego 
ogrodzenie dla nieruchomości skarżącej nie oznacza, że znajdujące się odpady na 
działce oznaczonej nr ew. (...), położonej w miejscowości B., gmina G. utraciły 
status odpadów przez wykorzystanie ich jako ogrodzenia.

W celu dokonania oceny, że odpady przestały być odpadami, muszą być poddane 
procesom, o których mowa w art.14 u.o. Kwestia dookreślenia warunków, przy 
spełnieniu których odpad przestaje być odpadem (utrata statusu odpadu) ma 
znaczenie przede wszystkim dla oceny objętych zamiarem zastosowania czy 
zastosowanych procesów zagospodarowania odpadów, które pozbawiając odpady 
pewnych ich cech, mogą pozwolić na uznanie, że dana substancja lub przedmiot, 
już wcześniej zakwalifikowany do kategorii odpadów, ten status utracił. Z akt 
kontrolowanej przez Sąd sprawy nie wynika, że magazynowane na przedmiotowej 
nieruchomości masy ziemi utraciły status odpadów.


