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1. Początki – lata międzywojenne i okres powojenny do 1980 r.

Najdłuższą historię mają w Polsce przepisy ustalające zasady postępowania z odpadami ko-
munalnymi. Tej treści regulacje pojawiły się już w okresie międzywojennym, zawarte były 
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczy-
stości i wód opadowych3. Przepisy tego aktu dotyczyły przede wszystkim kwestii zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków, jednak pod pojęciem „nieczystości” rozumiane 
były m.in. również „śmiecie i odpadki gospodarcze”, a więc we współczesnym rozumieniu 
odpady komunalne i odpady gospodarcze. Warto zauważyć ten drugi element, ponieważ 
uwzględnienie go oznacza, że przynajmniej formalnie przepisy rozporządzenia odnosiły 
się do wszystkich rodzajów odpadów. Rozporządzenie obowiązkami organizacyjnymi 
w postępowaniu z nieczystościami obciążało gminy4, które w odniesieniu do odpadów 
miały „czuwać, aby były zaprowadzone w dostatecznej liczbie publiczne i prywatne urzą-
dzenia do zbierania śmieci i odpadków gospodarczych”, a także „wyznaczać tereny, na 
które powinny być usuwane nieczystości i śmiecie, oraz określać sposób ich usuwania”.

Po II wojnie światowej do regulowania kwestii dotyczących postępowania z odpada-
mi przystąpiono stosunkowo wcześnie, wydając dnia 23 stycznia 1947 r. dekret o obrocie 
i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi5. Zgodnie z założeniami tego aktu za „odpad-
ki użytkowe” uznano wszelkie porzucone lub nienadające się do dalszego użytkowania 

1 Autor jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

2 Opracowanie oparto na materiałach autora, częściowo wykorzystanych także w wydawnictwie okoliczno-
ściowym przygotowanym na 25-lecie firmy Abrys (Poznań 2014).

3 Tekst jedn. Dz. U. z 1939 r. Nr 90, poz. 581.
4 Art. 2 (tekst jedn. z 1939 r.): „Piecza nad należytym usuwaniem nieczystości i wód opadowych należy do 

obowiązku gmin”.
5 Dz. U. Nr 27, poz. 105, ze zm.
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przez posiadacza przedmioty zużyte, zepsute, zniszczone lub uszkodzone; resztki surow-
ców i innych materiałów, pozostające w zakładach pracy, a nieznajdujące w nich dalsze-
go produkcyjnego zastosowania; uboczne produkty poubojowe, których wyodrębnienie 
i przerób podyktowane są względami racjonalnego wykorzystania. Zasady postępowania 
z tego typu przedmiotami czy substancjami miały być regulowane w drodze rozporzą-
dzeń, dokonywanie obrotu odpadkami użytkowymi przez osoby lub instytucje było do-
puszczalne, ale tylko na podstawie koncesji, prowadzenie obrotu bez koncesji skutkowało 
odpowiedzialnością karną. Celem przepisów było właściwie wyłącznie zapewnienie wła-
ściwego wykorzystania odpadów mających wartość gospodarczą, o charakterze surowców 
wtórnych, innymi przepisy się nie interesowały.

Względna swoboda obrotu surowcami wtórymi nie trwała długo, obrót taki został 
scentralizowany przepisami rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierp-
nia 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania odpadkami użytkowymi6, powierzono go 
na zasadzie wyłączności przedsiębiorstwu państwowemu „Centrala Odpadków Użytko-
wych”. Dopuszczono prowadzenie skupu takich surowców przez osoby prawne i fizyczne, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i na wykonywa-
nie zarobkowych czynności handlowych, co przewidywały postanowienia ustawy z dnia 
2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawo-
dowe wykonywanie czynności handlowych, a także pod warunkiem zawarcia umowy 
ze wspomnianą Centralą. Dość typowym przykładem ówczesnego podejścia do proble-
mu był następny akt wykonawczy do dekretu, w postaci rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych tub me-
talowych7. Rozporządzenie, co wyraźnie wskazywał jego tytuł, zobowiązywało osoby fi-
zyczne i prawne przy nabywaniu artykułów opakowanych w tuby metalowe do zaofiaro-
wania zużytych tub do zbiórki i dostarczenia ich do punktów sprzedaży tych artykułów.

Dekret z 1948 r. obowiązywał do 1952 r., uchyliły go przepisy dekretu z dnia 29 paź-
dziernika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia8. Nowa 
regulacja utrzymywała, w kontekście zapewnienia gospodarczego wykorzystania odpa-
dów, główne założenia poprzednio obowiązującej. Pojawiło się w niej określenie „surow-
ce wtórne”, pod którym należało rozumieć nadające się do produkcyjnego wykorzystania 
resztki surowców i innych materiałów, pozostające w zakładach pracy, ale nieznajdujące 
w nich dalszego produkcyjnego zastosowania (odpady produkcyjne); wszelkie przedmio-
ty zużyte, zniszczone lub uszkodzone, a porzucone lub nienadające się do dalszego uży-
wania przez posiadacza (złom i odpady powrotne) oraz materiały z rozbiórki budynków 
zniszczonych; uboczne produkty poubojowe, których wyodrębnienie i przerób podykto-
wane są względami racjonalnego wykorzystania. Dekret wskazywał, że z punktu widze-
nia potrzeb gospodarki narodowej lub innych potrzeb państwowych mogą być wydawane 

6 Dz. U. Nr 38, poz. 283.
7 Dz. U. Nr 24, poz. 214.
8 Dz. U. Nr 44, poz. 301, ze zm.
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przepisy o gospodarowaniu surowcami, półwyrobami, wyrobami gotowymi, maszynami, 
urządzeniami technicznymi, zwierzętami, płodami rolnymi i leśnymi oraz surowcami 
wtórnymi9; przepisy te w założeniu miały służyć wprowadzeniu ścisłego nadzoru państwa 
nad gospodarką tego rodzaju artykułami. Charakterystyczne było to, że w odniesieniu do 
odpadów interesowano się dalej tylko takimi, które miały wymierną wartość gospodar-
czą i tylko ze względu na tę wartość10. Swoistą ciekawostką jest, że przepisy dekretu for-
malnie obowiązywały aż do 1 stycznia 1989 r.

Wracając do przepisów o odpadach komunalnych, warto zauważyć, że rozporządzenie 
z 1928 r. zostało uchylone przepisami ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w miastach i osiedlach11. Przepisy nowego aktu dotyczyły już tylko od-
padów komunalnych, gdyż ustawa z pojęcia „nieczystości” wyłączyła odpady gospodar-
cze (wg art. 2 ust. 1 – „nieczystościami w rozumieniu niniejszej ustawy są (m.in.) odpadki 
domowe, zmiotki uliczne […]”). Nowe przepisy zakładały, że sposób postępowania z od-
padami powstającymi w wyniku działalności produkcyjnej (np. przemysłowej, budow-
lanej), zepsutymi artykułami żywnościowymi i użytkowymi niepochodzącymi z gospo-
darstw domowych oraz ze szlaką i popiołem z kotłowni centralnego ogrzewania powinny 
normować przepisy odrębne, a w razie ich braku – przepisy wydane przez wojewódzkie 
rady narodowe (rady narodowe miast wyłączonych z województw12). Kompetencje i obo-
wiązki w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi ustawa podzieliła w sposób 
w zasadzie utrzymany do dnia dzisiejszego. Organy administracji lokalnej zobowiązano 
do: (1) zapewnienia usuwania i unieszkodliwiania nieczystości w sposób chroniący gle-
bę, wodę i powietrze od zanieczyszczenia; (2) ustalania lokalizacji budowy urządzeń do 
unieszkodliwiania nieczystości; (3) określania warunków i częstotliwości usuwania nie-
czystości z nieruchomości i dróg miejskich; (4) ustalania rodzajów urządzeń przeznaczo-
nych do gromadzenia nieczystości na terenie nieruchomości oraz na ulicach i placach 
miejskich, a także zasad rozmieszczania tych urządzeń. Natomiast utrzymanie czysto-
ści i porządku na terenie nieruchomości uznano za obowiązek osób i jednostek spra-
wujących jej zarząd, co m.in. powinno obejmować zamiatanie, zbieranie, gromadzenie 
i usuwanie nieczystości w przeznaczonych do tego urządzeniach, wyposażanie nierucho-
mości w urządzenia do gromadzenia nieczystości, służące do wspólnego użytku ogółu 
mieszkańców nieruchomości, wywóz nieczystości do miejsc na ten cel przeznaczonych 
lub usuwanie nieczystości w inny sposób, ale odpowiadający wymaganiom sanitarnym, 

9 Warto podkreślić użycie tego pojęcia – wskazuje ono na przyczyny zainteresowania niektórymi rodzajami 
odpadów.

10 Jako akt wykonawczy do dekretu, dotyczący kwestii związanych z surowcami wtórnymi, pojawiło się tyl-
ko zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 13 marca 1956 r. w sprawie gospodaro-
wania zużytym ogumieniem samochodowym w zbiornicach Centralnego Zarządu Przemysłowych Surow-
ców Wtórnych, M. P. Nr 26, poz. 368.

11 Dz. U. Nr 27, poz. 167, ze zm.
12 W tym kontekście utrzymano koncepcję z rozporządzenia z 1928 r., w którym obowiązkiem organizowa-

nia postępowania z wszelkimi odpadami obciążano organy terenowe; nawiasem mówiąc, brak jest danych 
dotyczących regulacji lokalnych wykorzystujących wskazaną delegację.
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oraz unieszkodliwianie nieczystości zawierających składniki niebezpieczne dla zdrowia 
i życia ludzi i zwierząt13. Ustawa została uchylona ustawą o ochronie i kształtowaniu środo-
wiska z 1980 r. i zastąpiona jej przepisami, włączając w to wspominane akty wykonawcze.

2. Ustawa ze stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska

Jedynym aktem prawnym w dziedzinie ochrony środowiska przed odpadami, uwzględnia-
jącym właśnie założenia ochrony środowiska, do 1 stycznia 1998 r. była ustawa z 31 stycz-
nia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska14, zawierająca jednak praktycznie tylko 
jeden rozdział tych kwestii dotyczący. Ustawa była również pierwszym aktem prawnym 
tej rangi podejmującym zagadnienie w sposób ogólny, pomijając naturalnie regulacje do-
tyczące odpadów komunalnych, w ustawodawstwie funkcjonujące praktycznie od 1928 r. 
Z tych powodów regulacja prawna tej problematyki, zawarta przede wszystkim w rozdzia-
le 8 działu II ustawy, podlegała dość częstym nowelizacjom. Ustawę w kwestiach związa-
nych z postępowaniem z odpadami uzupełniało rozporządzenie wykonawcze15, odnoszą-
ce się zarówno do kwestii postępowania z odpadami gospodarczymi, jak i komunalnymi, 
obciążając obowiązkami w tym zakresie przede wszystkim ówczesne terenowe organy ad-
ministracji państwowej. W odniesieniu do postępowania z odpadami za jedyną formułę 
ich zagospodarowania przepisy rozporządzenia przyjmowały gromadzenie na składowi-
skach, bardzo ogólnie tylko stwierdzając, że składowanie powinno mieć zastosowanie do 
odpadów, których nie wykorzystano gospodarczo. Ustanowione zostały ogólne warunki, 
jakim składowiska powinny odpowiadać, oraz obowiązki obciążające podmioty eksplo-
atujące takie obiekty. W okresie późniejszym (połowa lat dziewięćdziesiątych) przepisy 
ustawy dotyczące odpadów były uzupełniane, pojawiały się w związku z tym również ko-
lejne akty wykonawcze do ustawy16, co było związane z ratyfikacją przez Polskę konwen-
cji bazylejskiej17. Wprowadzona została także lista odpadów niebezpiecznych18.

13 To ostatnie zadanie ze współczesnego punktu widzenia było co najmniej kontrowersyjne.
14 Tekst jedn. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, ze zm.
15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpada-

mi i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości i porządku w miastach i wsiach, Dz. U. Nr 24, 
poz. 91, ze zm.

16 Np. zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 sierpnia 1994 r. w sprawie wzo-
rów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami, M. P. Nr 46, poz. 374.

17 Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, 
sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 19, poz. 88.

18 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 sierpnia 1993 r. 
w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 76, poz. 362.
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3. Pierwsze próby transpozycji wymagań prawa wspólnotowego

Od 1 stycznia 1998  r. przedstawione wyżej rozwiązania prawne związane z postępowa-
niem z odpadami zastąpiła ustawa z 27 czerwca 1997 r. o odpadach19, która wraz z usta-
wą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach20, odnoszącą się 
do postępowania z odpadami komunalnymi, rozpoczęła w Polsce budowę nowego sys-
temu prawnej ochrony środowiska przed odpadami. Przyjęcie nowych aktów miało już 
służyć także dostosowaniu prawa wewnętrznego do wymagań wynikających z przepi-
sów wspólnotowych. Ustawa z czerwca 1997 r. niestety nie została jednak przygotowana 
w sposób w pełni zgodny z prawem Unii Europejskiej21, co dotyczyło już podstawowych 
pojęć przez nią definiowanych. Dla określenia przedmiotowego zakresu obowiązywania 
ustawy punktem wyjścia było oczywiście ustalenie treści pojęcia „odpady”, pojęcia już od 
dłuższego czasu znanego prawu wspólnotowemu. Definiował je art. 2 pkt 1, stwierdza-
jąc, że pod tym terminem należy rozumieć wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, 
a także niebędące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku prowadzonej działal-
ności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu i w czasie, w któ-
rym powstały. Ustawa za odpady uznawała także osady ściekowe. Definicja ta była nieco 
zmieniona w porównaniu z poprzednią, zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy o ochronie i kształ-
towaniu środowiska z 1980 r., stwierdzającą, że „odpady” to zużyte przedmioty lub sub-
stancje stałe, a także niebędące ściekami substancje ciekłe, powstające w związku z by-
towaniem człowieka lub działalnością gospodarczą, nieprzydatne w miejscu lub czasie, 
w którym powstały i uciążliwe dla środowiska. Definicja ta była już ówcześnie uznawa-
na za przestarzałą, budziła istotne wątpliwości w praktyce, czego przykładem byłoby cho-
ciażby orzecznictwo NSA i wyrok z 18 marca 1991 r., m.in. ustosunkowujące się do poję-
cia „odpady”22. Definicja ta także wyraźnie różniła się od funkcjonujących w państwach 
UE23, a co także dla zasad transpozycji prawa wspólnotowego najważniejsze, różniła się 
od definicji zawartej w dyrektywie ramowej. Powodowało to wręcz postawienie zarzutu, 
że polskie przepisy dotyczące odpadów mają inny zakres przedmiotowy niż wspólnoto-
we, a więc nie są z nimi zgodne.

19 Dz. U. Nr 96, poz. 592.
20 Dz. U. Nr 132, poz. 622, ze zm.
21 Na temat ówczesnej recepcji przepisów wspólnotowych zob. K. Nowacki, Waste Management in Polish En-

vironmental Law and Approximating to European Law, „European Public Law” 1999, Vol. 5, Issue 1.
22 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca 1991 r., sygn. akt IV SA 1073/90. ONSA 1992 r. nr 3/4, 

poz. 57.
23 Dla przykładu niemiecka ustawa o ochronie i usuwaniu odpadów z 27 sierpnia 1986 r. (Abfallgesetz Gesetz 

ueber die Vermeidung und Entsorgung von Abfaellen, BGBl. I S. 1410, ze zmianą z 23 września 1990 r., BGBl. 
II S. 885): odpadami są rzeczy ruchome, których dotychczasowy posiadacz chce się pozbyć albo w odnie-
sieniu do których, w interesie przestrzegania dobra publicznego, a zwłaszcza ochrony środowiska, naka-
zano odpowiedni sposób ich usunięcia (utylizacji). Podobną definicję zawierał ówcześnie art. 1a dyrekty-
wy nr 75/442/ EEC czy austriacka ustawa o odpadach specjalnych z 1983 r. (zob. na ten temat m.in. A. Kiss, 
D. Shelton, Manual of European Environmental Law, Cambridge 1993, s. 408–409).
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Porównanie obu definicji (z 1980 i 1997 r.) pozwalało zauważyć, że ustawa z 1997 r., po-
mimo pewnego uproszczenia i uporządkowania pojęcia, zachowała jego generalne za-
łożenia – była to nadal definicja o charakterze przedmiotowym, czyli zwracająca uwa-
gę na cechy przedmiotów uznawanych za odpady, a nie definicja podmiotowa, uznająca 
za główne kryterium wolę posiadacza danego przedmiotu (co do dalszego postępowania 
z nim), kryterium charakterystyczne dla definicji wspólnotowej. Podstawowym kryte-
rium nowej definicji była „nieprzydatność” danego przedmiotu, a uproszczenie w porów-
naniu z poprzednią polegało na rezygnacji z dwóch pozostałych kryteriów, jeszcze bar-
dziej enigmatycznych i trudnych do praktycznego wykazania, czyli stanu zużycia (jako 
cechy przedmiotu kwalifikującej go jako odpad) i uciążliwości dla środowiska. Podobnie 
sprawa wyglądała z definicją odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do postanowień dy-
rektywy nr 689 z 12 grudnia 1991 r.

Pojawiło się również wiele innych zarzutów dotyczących niezgodności postanowień 
ustawy z 1997 r. z założeniami funkcjonującymi w prawie wspólnotowym. Wśród tych za-
rzutów szczególnie ważne wydawało się m.in. stwierdzenie, że ustawa obowiązkami doty-
czącymi postępowania z odpadami obciąża głównie wytwórców, w znacznie mniejszym 
stopniu interesując się kolejnymi posiadaczami, a więc i tu przyjęto konstrukcję właści-
wie odwrotną niż ta, która wynikała z postanowień dyrektywy ramowej. Brak było także 
regulacji wewnętrznych dotyczących postępowania z różnymi kategoriami odpadów, ob-
jętymi określonymi wymaganiami przez dyrektywy szczegółowe. Podkreślano także ko-
nieczność wprowadzenia instytucji planów działania w odniesieniu do odpadów, uwzględ-
niających przede wszystkim zapobieganie ich powstawaniu, a dalej promowanie technologii 
bezodpadowych i wykorzystywania odpadów, także konieczność wprowadzenia obowiązku 
uzyskania zezwolenia na określone wykorzystywanie lub usuwanie odpadów oraz precyzyj-
nego uregulowania zasad gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

4. Regulacje unijne jako źródło przepisów prawa krajowego

Regulacje prawa wspólnotowego związane z postępowaniem z odpadami mają swoją hi-
storię i w chwili obecnej są już mocno rozbudowane24. Pierwsze przepisy rangi dyrek-
tyw pojawiły się na początku lat siedemdziesiątych i dziś tworzą cały system aktów, stop-
niowo tworzonych dla realizacji podstawowych w tej mierze wytycznych, ustanawianych 
w aktach programowych (strategiach i programach). Główną strategię działań UE w dzie-
dzinie postępowania z odpadami wytyczyła rezolucja Rady z 24 lutego 1997 r. w sprawie 
strategii Wspólnoty w gospodarowaniu odpadami, uzupełniona i rozbudowana strategią 
przyjętą przez Komisję w 2005 r., dalej sukcesywnie unowocześnianą. Najnowsze koncep-
cje zawarte zostały w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-

24 Ogólne omówienie początków tego systemu zob. L. Mering, Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym 
i prawie polskim, Sopot 1999, s. 176 i n.
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skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 2 lipca 2014 r. 
„Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program «zero odpadów» dla Europy”25.

W systemie unijnych aktów normatywnych największe znaczenie mają tzw. dyrektywy 
ramowe, konstruujące podstawowe wymagania, rozwijane następnie w różnych aktach 
szczegółowych – dotyczących zasad określonego postępowania z odpadami czy postę-
powania z konkretnie wskazanymi odpadami. Ogólne zasady postępowania z odpadami 
ustanowione zostały po raz pierwszy w dyrektywie Rady nr 75/442 z 15 lipca 1975 r. w spra-
wie odpadów, wielokrotnie później nowelizowanej (w ostatniej wersji funkcjonującej jako 
dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w spra-
wie odpadów26). Założeniem aktu było stworzenie podstawowych zasad prowadzenia tego 
rodzaju działań, precyzowanych następnie i rozwijanych, w miarę potrzeby, w innych ak-
tach, w szczególności w odniesieniu do różnych kategorii odpadów.

Obecnie na szczeblu unijnym podstawowym aktem prawnym ustalającym cele i zada-
nia dotyczące właściwego postępowania z odpadami jest od pewnego czasu dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie od-
padów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (dyrektywa ramowa)27. Podstawową ideą aktu 
jest tworzenie środków prawnych promujących wywodzącą się z aktów programowych 
koncepcję „społeczeństwa recyklingu”, dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do 
wykorzystywania odpadów jako zasobu. Wykonanie tych założeń wymaga przede wszyst-
kim zapewnienia segregacji u źródła oraz zbierania i recyklingu priorytetowych strumie-
ni odpadów. Ramowy (ogólny) charakter postanowień zawartych w dyrektywie 2008/98 
w systemie prawa unijnego jest gwarantowany przede wszystkim odpowiednimi odwoła-
niami do jej postanowień, wprowadzanymi do aktów szczegółowych i zakładającymi, że 
takie przepisy mają charakter uzupełniający w stosunku do regulacji ramowych, a więc 
powinny być stosowane w zgodzie i w celu wykonania przepisów ogólnych. W ten sposób 
kwestie regulowane dyrektywą ramową nie są już powtarzane w regulacjach dotyczących 
np. szczególnych rodzajów odpadów czy szczególnych sposobów postępowania z odpada-
mi, jednak w odniesieniu do takich odpadów czy sposobów postępowania muszą być sto-
sowane, przepisy szczegółowe stanowią ich rozwinięcie i uzupełnienie. Dodatkowo w dy-
rektywie znalazł się wyraźny przepis odnoszący się do tych kwestii– zgodnie z art. 2 ust. 4 
szczegółowe przepisy dotyczące konkretnych przypadków lub uzupełniające przepisy te-
goż aktu, w odniesieniu do gospodarowania poszczególnymi kategoriami odpadów, mogą 
zostać ustanowione odrębnymi dyrektywami.

25 COM (2014) 398 final. Prace zmierzające do wdrożenia tych założeń zostały na przełomie lat 2014 i 2015 
nieco wstrzymane, jednak wydaje się, że będą one przyjęte, może w nieco łagodniejszej formie bądź też 
w dłuższej perspektywie czasowej.

26 Dz. Urz. UE L 114/9 z 27.04.2006 r.
27 Dz. Urz. UE L 312/3 z 22.11.2008 r.
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5. Tworzenie nowego systemu przepisów o odpadach w polskim prawie 
wewnętrznym

W konsekwencji negatywnej oceny regulacji wprowadzonych ustawą z 1997 r. konieczne 
było w 2000 r. przygotowanie nowych aktów prawnych, które objęły nową ustawę o od-
padach28, ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych29 oraz ustawę o obowiąz-
kach przedsiębiorców oraz opłacie produktowej i depozytowej30. Akty te weszły w skład 
całego nowego systemu przepisów ochrony środowiska i stąd były bardzo silnie powiąza-
ne z ustawą ogólną (ustawa P.o.ś.31), o charakterze „ustawy-matki”, w której zawarte zostały 
podstawowe zasady i reguły wspólne dla wszystkich elementów środowiska. Postępowa-
nie z odpadami komunalnymi prowadzone było natomiast nadal na podstawie przepisów 
ustawy z września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. System ten był 
i jest na bieżąco korygowany i uzupełniany32, zwłaszcza poprzez przyjmowanie kolejnych 
ustaw szczegółowych, transponujących wymagania z odpowiednich dyrektyw unijnych.

I tak w szczególności przepisy dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym transponowała do prawa polskiego ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym33; w ostatnim czasie ustawa ta została zastąpiona no-
wym aktem34. Celem tych regulacji jest określenie wymagań, jakim powinien odpowiadać 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zasad postępowania ze zużytym sprzętem w spo-
sób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Służyć to powinno ograniczeniu ilości odpadów powstałych 
ze sprzętu oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zu-
żytego sprzętu. Natomiast ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach35 
jest transpozycją do polskiego prawa wymagań dyrektywy 2006/66/WE w sprawie baterii 
i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa ustanowiła zupełnie nowe 
regulacje dotyczące wprowadzanych baterii i akumulatorów i określiła sposób postępo-
wania z nimi po zużyciu. Podstawowymi celami ustawy są:

28 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – wielokrotnie nowelizowana, ostatnia wersja ujedn. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.

29 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz. U. Nr 63, poz. 638, ze zm.
30 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi od-

padami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413, ze zm.
31 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, pierwotna wersja Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm. 

(dalej jako: P.o.ś.); obecnie: Dz. U. z 2016 r., poz. 672.
32 Na temat kształtowania się systemu przepisów o odpadach zob. także J. Ciechanowicz-McLean, The Devel-

opment of Waste Management Law in Poland, w: Das EG-Umweltrecht und seine Umsetzung in Deutschland 
und Polen, Baden-Baden 2005, s. 73 i n.

33 Dz. U. z 2013 r., poz. 1155.
34 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. poz. 1688; usta-

wa co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; pierwsze analizy tego aktu pozwalają na stwier-
dzenie, że będzie on bardzo trudny w stosowaniu, głównie ze względu na wręcz nieprawdopodobną kazu-
istykę przepisów i ich rozbudowanie.

35 Dz. U. z 2015 r., poz. 687, ze zm.
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 – ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zuży-
tych akumulatorów na środowisko poprzez redukcję ilości substancji niebezpiecznych 
w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recykling powstających z nich 
odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii prze-
nośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;

 – zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i aku-
mulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania;

 – zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcia zniekształ-
cenia konkurencji w obrębie UE.
Z kolei przepisy unijne dotyczące tzw. wraków samochodowych (wymagania wynika-

jące z dyrektywy 2000/53/WE) do prawa polskiego transponowane są przyjętą 20 stycz-
nia 2005 r. ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji36. Tytuł ustawy został 
sformułowany zbyt wąsko (wręcz błędnie z punktu widzenia aparatu pojęciowego usta-
wy o odpadach), jej treść faktycznie dotyczy nie tylko recyklingu, ale i innych elemen-
tów postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, co zresztą wyraźnie stwierdza 
art. 1. Ustawa zajmuje się postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, formu-
łując w tym zakresie obowiązki adresowane do podmiotów współuczestniczących w ta-
kich działaniach, z uwzględnieniem idei odpowiedzialności producenta za wytworzony 
przez niego produkt. Od strony przedmiotowej zakresem zainteresowania ustawy obję-
te są przede wszystkim „pojazdy samochodowe wycofane z eksploatacji”, jednak nie tyl-
ko, gdyż określone wymagania są konstruowane również w odniesieniu do pojazdów sa-
mochodowych w ogóle.

Konstrukcja powstałego w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. systemu musiała zostać 
przebudowana po wejściu w życie powoływanej wyżej nowej dyrektywy ramowej. Cało-
ściowemu37 transponowaniu do prawa wewnętrznego wymagań wynikających z nowej 
dyrektywy ramowej służyła nowa ustawa o odpadach, przyjęta 14 grudnia 2012 r.38, której 
regulacje weszły w życie 23 stycznia 2013 r. Oznaczało to jednak ponaddwuletnie opóź-
nienie w realizacji obowiązku dokonania transpozycji dyrektywy ramowej.

Podstawowe elementy ustawy z 2012 r. to: (1) przepisy ogólne; (2) zasady ogólne go-
spodarki odpadami; (3) plany gospodarki odpadami; (4) przepisy dotyczące uprawnień 
wymaganych dla prowadzenia gospodarowania odpadami; (5) ewidencja odpadów, spra-
wozdawczość i bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami; 
(6) szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów (m.in. zawierają-
cymi PCB i azbest, zużytymi olejami, komunalnymi osadami ściekowymi, medycznymi 
i weterynaryjnymi); (7) wymagania dotyczące określonych procesów przetwarzania od-

36 Dz. U. z 2015 r., poz. 140, ze zm.; ostatnio w istotny sposób zmieniona ustawą z 27 maja 2015 r., Dz. U., 
poz. 933.

37 Mowa jest o całościowym wdrożeniu z tego względu, że część tych wymagań została już włączona do prawa 
wewnętrznego (wówczas ustawy o odpadach z 2001 r.) poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 1 lip-
ca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, 
Dz. U. Nr 152, poz. 897.

38 Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.
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padów (składowanie i termiczne przekształcanie); (8) przepisy karne i administracyjne 
kary pieniężne.

Ustawa jest aktem zdecydowanie bardziej rozbudowanym niż poprzednia, podzielono 
ją na jedenaście działów, obejmuje łącznie 253 jednostki redakcyjne w postaci artykułów, 
jednak około 50 artykułów to przepisy zmieniające39 i przejściowe. W założeniach projek-
towano włączenie także przepisów dotyczących tzw. opłat środowiskowych związanych 
z gospodarowaniem odpadami, ostatecznie jednak kwestie te, moim zdaniem słusznie, 
pozostawiono w ustawie Prawo ochrony środowiska. W konsekwencji jednak przepisy 
odnoszące się do administracyjnych kar pieniężnych z tytułu naruszeń przepisów o go-
spodarowaniu odpadami znajdują się zarówno w ustawie P.o.ś. (dotychczasowe kary), jak 
i w nowej ustawie o odpadach (kary z tytułu naruszeń niektórych obowiązków przewi-
dywanych w tejże ustawie).

Nowa ustawa o odpadach z grudnia 2012 r., zastępując ustawę z 2001 r., przejęła również 
rolę tej ustawy jako ustawy dla systemu przepisów o odpadach ogólnej, w pewnym sen-
sie pełniącej w tym systemie rolę podobną, jak w prawie unijnym pełni dyrektywa ramo-
wa. W związku z tym pozostaje ważna i aktualna kwestia wyznaczenia wzajemnych rela-
cji pomiędzy ogólnymi regulacjami ustawy o odpadach a przepisami zawartymi w aktach 
szczególnych, funkcjonujących w prawie polskim i mających także status ustaw. W osta-
tecznym tekście40 ustawy wybrano, w celu rozstrzygnięcia tych wątpliwości, rozwiązanie 
polegające na wskazywaniu w aktach szczegółowych podporządkowania regulacji dane-
go aktu przepisom ustawy o odpadach, faktycznie jej przepisom ogólnym41. Wymaga to 
w przyszłości, dla zapewnienia spójności systemu, konsekwentnego stosowania takiego 
rozwiązania we wszystkich kolejnych nowych ustawach, dotyczących szczegółowych kwe-
stii związanych z postępowaniem z odpadami czy ich szczególnymi rodzajami.

Z zakresu obowiązywania przepisów nowej ustawy w sposób wyraźny wyłączono tak-
że kilkanaście kwestii, wyliczonych w art. 2 ust. 1, i tu zachowując koncepcję z odpowied-
nich przepisów ustawy z 2001 r., warunkowaną zresztą postanowieniami prawa unijne-
go42. Z drugiej natomiast strony patrząc, nowa ustawa o odpadach, podobnie zresztą jak 

39 Dokonano zmian w kilkunastu ustawach.
40 W projekcie ustawy o odpadach planowane było włączenie takich przepisów do części wstępnej tejże ustawy.
41 Dość typowym przykładem może być art. 1 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie z 2005 r.: „2. W sprawach do-

tyczących postępowania ze zużytym sprzętem w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy 
o odpadach”; w zastępującej ją ustawie z 2015 r. znalazł się analogicznie skonstruowany art. 3, zawierający 
już jednak konkretne odwołanie do ustawy o odpadach z grudnia 2013 r.

42 Przykładowo przy przygotowywaniu projektu dyrektywy 98/2008 wskazywano na konieczność dążenia do 
uniknięcia powielania rozwiązań już przyjętych w innych aktach wspólnotowych, których system został od 
czasów przyjęcia dotychczasowej dyrektywy ramowej znacznie rozbudowany; charakterystycznym przy-
kładem były tu przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (rozporzą-
dzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r., ustanawiające 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spo-
życia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273 z 10.10.2002 r., s. 1), później zastąpione rozporządzeniem Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r., określającym przepisy sanitar-
ne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002, Dz.Urz. UE L.2009.300.1.
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poprzednia, zawiera w swojej treści pewne kwestie szczegółowe, co do których nie zde-
cydowano się na ich uregulowanie w ustawach szczegółowych, a które na gruncie prawa 
unijnego posiadają odrębną regulację. Tu przykładem może być kwestia postępowania 
z osadami z oczyszczalni ścieków komunalnych43. Natomiast oparte wcześniej na dyrek-
tywie szczególnej kwestie postępowania z odpadami mającymi postać zużytych olejów 
silnikowych, obecnie włączone do dyrektywy ramowej, w prawie polskim od początku 
były i są fragmentem ustawy ogólnej. Podobnie ustawą ogólną od początku regulowane 
są zagadnienia związane ze składowaniem odpadów. Jeszcze nieco inaczej wygląda kon-
strukcja przepisów związanych z termicznym przekształcaniem odpadów, które zarówno 
w prawie unijnym, jak i prawie polskim podzielone są pomiędzy akty związane z gospo-
darowaniem odpadami (w prawie polskim ogólna ustawa o odpadach) a akty odnoszące 
się do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem (tzw. prawo emisyjne, w prawie pol-
skim przede wszystkim ustawa P.o.ś.).

Z pierwszych aktów tworzących na początku wieku nowy system szczególna rola przy-
padła wskazanym już ustawom z maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych oraz o obowiązkach przedsiębiorców. Ustawy te wdrażały głównie wymagania pra-
wa unijnego w zakresie wskazanym w tytule pierwszej z nich, chociaż nie tylko, były 
jednak również pierwszymi regulacjami uwzględniającymi zasadę rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta poprzez obciążenie niektórych przedsiębiorców częścią odpowie-
dzialności za prawidłowe zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i niektórych ro-
dzajów odpadów poużytkowych (obowiązek osiągania poziomów odzysku i recyklingu). 
Ustawę o opakowaniach od początku 2014 r. zastąpił nowy akt w postaci ustawy z 13 czerw-
ca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych44, eliminujący z obrotu prawnego 
ustawę z 2001 r. o tym samym tytule oraz szereg przepisów ustawy o obowiązkach przed-
siębiorców (odnoszących się do obowiązków związanych z postępowaniem z odpadami 
opakowaniowymi). Pozostały natomiast wraz z tą ostatnią ustawą przepisy odnoszące się 
do postępowania z określonymi rodzajami tzw. odpadów poużytkowych (np. zużyte opo-
ny, oleje smarowe), dotyczące obciążającego wprowadzających na rynek takie produkty 
obowiązku ich kierowania do systemów odzysku i recyklingu, oraz instytucja opłat pro-
duktowych, mających zastosowanie w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów 
odzysku i recyklingu. Rozwiązania te są traktowane jako wyraz stosowania w prawie pol-
skim tzw. zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta za produkt.

W polskim systemie przepisów dotyczących postępowania z odpadami istotną rolę od-
grywają akty odnoszące się do postępowania z odpadami komunalnymi, wielokrotnie już 
wcześniej wskazywane. Kwestia ta w prawie unijnym nie jest regulowana odrębnymi prze-
pisami, w prawie polskim natomiast od początku funkcjonuje w ramach regulacji doty-
czących wykonywania przez gminę określonych zadań komunalnych (wspominana usta-

43 Dyrektywa Rady 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów 
ściekowych w rolnictwie (tekst pierwotny: OJ L 181 z 4.07.1986, s. 6).

44 Dz. U., poz. 888.
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wa o utrzymaniu czystości45). Swoistą cechą charakterystyczną tej regulacji jest fakt, iż 
przepisy zawarte ciągle w tej samej ustawie ulegały wielu zmianom, w tym w latach 2011–
2013 o charakterze wręcz rewolucyjnym, czego konsekwencją jest to, że obecny tekst usta-
wy w kwestiach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi prawie zupełnie 
nie przypomina tekstu pierwotnego i w konsekwencji w wielu elementach jest trudno czy-
telny, a często także niespójny.

Przyjęta przez ustawę u.p.cz. w 1996 r. koncepcja systemu postępowania z odpadami 
komunalnymi została w bardzo istotny sposób przemodelowana przez ustawę z dnia 1 lip-
ca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektó-
rych innych ustaw46. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. z założeniem, 
że przewidziane nimi nowe systemy organizacyjne zobowiązane do tego gminy wdrożą 
od 1 lipca 2013 r.47 Nowy system zakłada, że gmina przejmuje pełne władztwo nad odpa-
dami komunalnymi48, a więc i pełną odpowiedzialność za ich odebranie od wytwórców 
oraz zagospodarowanie zgodnie z prawem. Regulacje te wciąż jednak podlegają kolejnym 
zmianom49, usuwającym pewne błędy i niejasności, powodujące duże problemy praktycz-
ne. Zmiany te świadczą jednak o jakości regulacji, wymuszającej dokonywanie zmian ze 
względu na błędy i niejasności przepisów.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie dość oczywistego wniosku – zarów-
no polski system przepisów wewnętrznych dotyczących postępowania z odpadami, jak 
i system unijny charakteryzują się poważnym stopniem skomplikowania. Cechą dzia-
łań podejmowanych na szczeblu unijnym jest jednak dążenie do porządkowania syste-
mu, zmierzające do unifikacji regulacji, czego przykładem jest nowa dyrektywa ramowa 
łącząca w swojej treści postanowienia kilku wcześniej odrębnych dyrektyw, a także dą-
żenie do tworzenia i stosowania przepisów szczegółowych w zgodzie z pewnymi zasa-
dami ogólnymi. Polskie regulacje wewnętrzne ten kierunek przyjmują w raczej ograni-
czonym stopniu, mimo że w deklaracjach przedstawicieli resortu środowiska, będącego 
inicjatorem zdecydowanej większości zmian, kwestia porządkowania systemu już nieraz 

45 Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1399, ze zm. [dalej jako: u.p.cz.].

46 Dz. U. Nr 152, poz. 897.
47 Szczegółową analizę tych konstrukcji zob. m.in. Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu 

z odpadami komunalnymi, red. M. Górski, K. Nowacki, Kolonia–Wrocław 2012.
48 Chociaż żaden przepis znowelizowanej ustawy w sposób wyraźny nie przenosi na gminy własności odpa-

dów przekazanych do systemu przez mieszkańców.
49 Między innymi w ostatnim czasie duża stosunkowo nowelizacja zawarta w ustawie z dnia 28 listopada 

2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 87; obowiązująca od lutego 2015 r.), czy ostatnio ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. poz. 1793; wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2016 r.), dla odmiany bardzo szczegółowa, dotycząca tylko jednego przepisu.
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się pojawiała. Teoretycznie i przyszłościowo patrząc, koncepcją idącą najdalej jest pełna 
unifikacja wszystkich przepisów dotyczących odpadów w jednym akcie, swoistym „ko-
deksie odpadowym”. Dałoby to szereg niewątpliwych korzyści, poczynając od ułatwienia 
interpretacji i stosowania tych regulacji na podstawie pewnych wspólnych zasad, wyni-
kających zresztą z prawa unijnego. Wymaga to jednak, po pierwsze, pewnego ustabilizo-
wania obecnego systemu; pod drugie, rzeczywistej woli dążenia do jego porządkowania 
i upraszczania, a zwłaszcza ta ostatnia kwestia wydaje się bardzo obecnie odległa (przykła-
dem są najnowsze przepisy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). W chwi-
li obecnej należałoby co najmniej postulować uwzględnianie wymogu rzeczywistego peł-
nienia przez ogólne postanowienia ustawy o odpadach wiodącej roli w całym systemie. 
Wymaga to wyraźnego podporządkowywania aktów szczegółowych ustawie o odpadach 
i konsekwentnego uznawania, zwłaszcza przez orzecznictwo sądowe i administracyjne, 
ogólnych zasad ustawy o odpadach za ogólne zasady całego systemu.

The emergence and development of Polish legal regulations relating  
to the waste management

Summary

The article discusses the evolution of the Polish system of legal provisions concerning the 
waste management. Discussed were the beginnings of the adjustment of the interwar period 
and in the years after World War II, then adopted the law on the protection of the environ-
ment from 1980. A major attention has been given to the implementation of the national law 
requirements arising from EU law through the Act on waste in April 2001 and in December 
2012. Were also analysed the current shape of this system and formulated recommendations 
for directions on ordering of this system.

(Przekł. własny)


