


Definicje – art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 
2011 r. o zmianie  ustawy   o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, 
poz. 897) 

zmienia ustawę o odpadach 



zmieszane odpady 

komunalne 

odpady  zielone 

pozostałości  

z sortowania  

odpadów  

komunalnych   



PODLEGAJĄ ZAGOSPODAROWANIU: 

 

 na obszarze regionu gospodarki 
odpadami 

w regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych 

 

 



Zakaz zbierania oraz przetwarzania: 

zmieszanych odpadów komunalnych 

odpadów zielonych 

pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do 
składowania 

– poza regionem gospodarki odpadami 
komunalnymi, na obszarze którego zostały 
wytworzone 



 

Pozostałe odpady komunalne (w tym 
selektywnie odbierane od właścicieli 
nieruchomości) podlegają 
zagospodarowaniu zgodnie z: 

 ogólną zasadą bliskości  

 hierarchią gospodarowania odpadami 

 
 

 



regionalna instalacja do przetwarzania 
odpadów komunalnych  
– rozumie się przez to  
zakład zagospodarowania odpadów  
o mocy przerobowej wystarczającej do 
przyjmowania i przetwarzania odpadów z 
obszaru zamieszkałego przez co najmniej  
120 000 mieszkańców,  
spełniający wymagania najlepszej dostępnej 
techniki lub technologii, o której mowa w art. 
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska  



 

WYMIENIONE POWYŻEJ PRZESŁANKI 
MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ŁĄCZNIE  

 

  

CO NAJMNIEJ JEDNA Z  
WYMIENIONYCH PONIŻEJ  
 



 

regionalna instalacja do przetwarzania 
odpadów komunalnych zapewnia 

 

termiczne przekształcanie odpadów  



lub 
a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 

zmieszanych odpadów komunalnych i 
wydzielanie ze zmieszanych odpadów 
komunalnych frakcji nadających się w całości 
lub w części do odzysku, 

b) przetwarzanie selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i innych bioodpadów 
oraz wytwarzanie z nich produktu o 
właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin, 
spełniającego wymagania określone w 
przepisach odrębnych, 



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



 

przetwarzanie – rozumie się przez to 
procesy odzysku lub unieszkodliwiania, 
w tym przygotowanie poprzedzające 
odzysk lub unieszkodliwianie 



Pojęcie instalacji i zakładu z POŚ 

 

Dodane zostało odesłanie w sprawach 
nieuregulowanych  do ustawy o odpadach 

 Art. 1a. W sprawach dotyczących postępowania z 
odpadami komunalnymi w zakresie 
nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i 
Nr 203, poz. 1351) 

 

Ustawa o odpadach w zakresie definicji odsyła do 
POŚ 



   

ZAKŁAD - rozumie się przez to jedną lub 

kilka instalacji wraz z terenem, do którego 
prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, 
oraz znajdującymi się na nim urządzeniami 

 

(art. 3 pkt 48 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska) 



Art. 3 pkt 6 POŚ 
 INSTALACJA - rozumie się przez to: 
a) stacjonarne urządzenie techniczne, 
b) zespół stacjonarnych urządzeń 

technicznych powiązanych technologicznie, 
do których tytułem prawnym dysponuje ten 
sam podmiot i położonych na terenie jednego 
zakładu, 

c) budowle niebędące urządzeniami 
technicznymi ani ich zespołami, 

których eksploatacja może spowodować emisję 



Tytuł prawny - rozumie się przez to  

prawo własności,  

użytkowanie wieczyste,  

trwały zarząd,  

ograniczone prawo rzeczowe albo  

stosunek zobowiązaniowy  

 

 Art. 3 pkt 41 POŚ 



Nie można uznać za regionalną instalację: 

Instalacji położonych w różnych miejscach (nie 
stanowią zakładu) 

Odrębnych instalacji,  do których tytuły prawne 
mają różne podmioty (łatwo obejść ze względu 
na szeroką definicję tytułu prawnego) 

Brak wymaganej mocy przerobowej (nie można 
sumować mocy przerobowych instalacji 
położonych na terenie różnych zakładów) 

Instalacji spełniającej tylko część wymagań 
zawartych w ramach jednej litery (a, b lub c) w 
definicji 



Wyznaczenie regionalnej instalacji: 

 Sejmik województwa 

 W wpgo i w uchwale w sprawie wykonania 
wpgo 

 Obligatoryjnie tylko określone instalacje 



  

Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami sejmik województwa 
podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania, 
która jest aktem prawa miejscowego i również 
określa regionalne instalacje. 

 

Wpływ na wyznaczenie – w ramach 
przygotowywania projektu wpgo: 

 Opiniowanie przez gminy 

 Udział społeczeństwa 



Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami określa: 
 regiony gospodarki odpadami komunalnymi; 
 regionalne instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych w poszczególnych 
regionach gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz instalacje przewidziane do 
zastępczej obsługi tych regionów,; 

 regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych niespełniające 
wymagań ochrony środowiska, których 
modernizacja nie jest możliwa z przyczyn 
technicznych lub nie jest uzasadniona z 
przyczyn ekonomicznych. 



Obligatoryjny wpis 
 
W uchwale w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami uwzględnia się funkcjonujące 
na terenie województwa instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych, 
które w dniu wejścia w życie ustawy 
nowelizującej (1 I 2012 r.) spełniają 
wymagania dotyczące regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 
 



Obligatoryjny wpis 
W przypadku zakończenia budowy instalacji  
spełniającej wymagania dotyczące 
regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych,  
dla której przed dniem wejścia w życie 
ustawy wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu,  
 
instalację tę uwzględnia się w uchwale w 
sprawie wykonania wpgo lub dokonuje się 
zmiany w tej uchwale. 
 



Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi 
regionów - instalacje wskazane do 
przyjmowania odpadów z regionu: 

 do czasu uruchomienia regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych,  

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



 

Przepis przejściowy 

 

Do czasu wejścia w życie uchwał w sprawie 
wykonania wpgo (tzn. nie dłużej niż do 1 lipca 2012 
r.), podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości przekazuje odebrane od 
nich  zmieszane odpady komunalne odpady zielone 
oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania, do 
instalacji położonej najbliżej miejsca wytwarzania 
odpadów, przy zachowaniu hierarchii postępowania z 
odpadami. 



INSTALACJA ZASTĘPCZA 

Brak ustawowych kryteriów  - swoboda 
wyboru przez sejmik województwa 

Wystarczy spełnienie wymagań ogólnych  
(wymagania ochrony środowiska, posiadanie 
decyzji z zakresu odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów) 

Nie musi spełniać wymagań określonych dla 
instalacji regionalnej 



Instalacje zastępcze są wyznaczane 
przez: 

 Sejmik województwa 

 W wpgo i w uchwale w sprawie 
wykonania wpgo 

 

 Brak wymogu obligatoryjnego uznania 
określonych instalacji jako 
zastępczych 

 



INSTALACJA ZASTĘPCZA: 

 Musi być wyznaczona 

 Może nią być: 

• inna regionalna instalacja 

• instalacja niespełniająca wymagań  
dla regionalnej instalacji 

• instalacja położona na obszarze tego 
regionu lub poza nim (wyjątek od 
„regionalnej” zasady bliskości) 

 



DZIĘKUJĘ 

ZA 

UWAGĘ 
 


