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Komentowana ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy 
odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów 
administracji publicznej. Ponadto przedstawia zasady dokonywania klasyfi kacji odpadów 
i postępowania z nimi, a także wiele rozwiązań prawnych podkreślających konieczność 
zapobiegania powstawaniu odpadów i ułatwiających ich ponowne wykorzystanie.
Od czasu poprzedniego wydania książki ustawa była już dwunastokrotnie nowelizowa-
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darki wodnej,

– regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
– obowiązku sporządzania planów inwestycyjnych jako uzupełnienia wojewódzkich 

planów gospodarki odpadami,
– gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Autor dokonuje szczegółowej analizy przepisów, akcentując powiązania ustawy z pra-
wem Unii Europejskiej. W sposób kompleksowy prezentuje również problematykę 
odpowiedzialności prawnej za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne 
związane z wykonywaniem tych przepisów. 

Komentarz jest przeznaczony dla podmiotów gospodarujących odpadami, organów ad-
ministracji rządowej i samorządowej kontrolujących przestrzeganie ustawy oraz orga-
nów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wdrażających instrumenty odpowiedzialności 
prawnej za naruszenie jej postanowień.
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Wstęp

Prawo dotyczące odpadów stało się jednym z najrozleglejszych i najbar-
dziej skomplikowanych segmentów prawa ochrony środowiska w prawie 
międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i prawie wewnętrznym wie-
lu państw świata. Nie inaczej jest w Polsce. Od kilku artykułów poświę-
conych tej problematyce w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie 
i kształtowaniu środowiska i jednego rozporządzenia wykonawczego, 
poprzez 68 artykułów w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach 
i 80 artykułów w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach doszli-
śmy do kilkunastu ustaw i kilkudziesięciu aktów wykonawczych, których 
przedmiotem jest postępowanie z odpadami. Rolę wiodącą w tym zespole 
norm odgrywa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach, której prze-
pisy czynię przedmiotem tego komentarza. 

Obowiązująca ustawa o odpadach z 2012 r. jest trzecią z kolei poświęconą 
problematyce odpadów. Dwie poprzednie były przedmiotem komentarzy, 
pierwsza z 1997 r. komentarza autorstwa Jana Jerzmańskiego, Marka Ma-
zurkiewicza i mojego1, druga z 2001 r. najpierw komentarza pod redakcją 
Jana Jerzmańskiego2, następnie dwóch wydań mojego komentarza3. 

1  J. Jerzmański, M. Mazurkiewicz, W. Radecki, Ustawa o odpadach z komentarzem, wyd. 1, 
Wrocław 1998, wyd. 2 uaktualnione, Wrocław 1999. 

2  M. Bar, M. Bojarski, M. Duczmal, M. Górski, J. Jerzmański, Ustawa o odpadach. Komen-
tarz, Wrocław 2002. 

3  W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2006, wyd. 2, Warszawa 
2008. 
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Obowiązująca ustawa z 2012 r. liczyła w wersji pierwotnej 253 artykuły, 
czyli w porównaniu z poprzednią wzrost w wymiarze ilościowym jest 
trzykrotny. Rychło po jej wejściu w życie zdecydowałem się na jej sko-
mentowanie4. Wkrótce po moim komentarzu ukazał się komentarz Bar-
tosza Rakoczego i Karoliny Karpus5, a po roku monografie Zbigniewa 
Bukowskiego6 i Piotra Korzeniowskiego7. Tak więc literatura odnosząca 
się do tej ustawy jest już dość bogata. 

Ustawa o odpadach obowiązująca od 23 stycznia 2013 r. była już dwu-
nastokrotnie nowelizowana. Ukazały się przepisy wykonawcze zastępu-
jące te, które wydane na podstawie ustawy poprzedniej, zostały czasowo 
utrzymane w mocy. Biorąc to wszystko pod uwagę, Wydawnictwo i ja 
zdecydowaliśmy się na kolejne wydanie komentarza. 

W komentarzu przyjąłem układ stosowany przeze mnie w poprzednich 
wydaniach. Rozpoczynam od zarysowania krótkiej historii polskiej re-
gulacji dotyczącej odpadów oraz próby teoretycznego umiejscowienia 
ustawy o odpadach w polskim systemie prawnym, po czym przechodzę 
do komentowania kolejnych artykułów ustawy. 

W komentarzu uwzględniam w niezbędnym zakresie problematykę opłat 
i administracyjnych kar pieniężnych uregulowanych w Prawie ochrony 
środowiska. Pominięcie tych zagadnień w ustawie o odpadach sprawiło-
by, że komentarz byłby ze względów praktycznych niepełny. 

Stosunkowo znaczną uwagę przywiązuję do odpowiedzialności karnej 
nie tylko za wykroczenia, co jest przedmiotem regulacji ustawy o odpa-
dach, lecz także za przestępstwa, co jest przedmiotem Kodeksu karnego. 
Nie wpadając w przesadę i nie uznając odpowiedzialności o charakterze 
penalnym za podstawowy środek prawny w ochronie środowiska, myślę 

4  W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2013. 
5  B. Rakoczy, K. Karpus, Ustawa o odpadach. Komentarz, pod red. B. Rakoczego, Warsza-

wa 2013. 
6  Z. Bukowski, Prawo gospodarki odpadami, Poznań 2014. 
7  P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyj-

no-prawne, Łódź 2014. 
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jednak, że jest to środek ważny, zasługujący na szersze zaprezentowanie 
także w komentarzu do ustawy o odpadach. Znaczną wagę przywiązu-
ję także do odpowiedzialności za delikty administracyjne, która jest no-
wym rodzajem odpowiedzialności o charakterze penalnym, coraz częś-
ciej wchodzącym w miejsce odpowiedzialności nie tylko za wykroczenia, 
ale nawet za przestępstwa. 

Komentarz kieruję przede do służb ochrony środowiska w organach ad-
ministracji publicznej i w podmiotach gospodarczych, do organów in-
spekcyjnych, a także do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

W komentarzu uwzględniam stan prawny na dzień 3 października 
2016 r. 

Wojciech Radecki 
Wrocław, w październiku 2016 r.

Wstęp
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CZĘŚĆ I

Wprowadzenie 
do problematyki odpadów 
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1. Rozwój przepisów o odpadach 

1.  Przepisy rangi ustawowej bezpośrednio dotyczące postępowania z odpada-
mi pojawiły się w prawie polskim 36 lat temu, kiedy weszła w życie ustawa 
z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 
Nr 3, poz. 6, tekst jedn.: Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.). Ustawa 
ta zdefiniowała odpady jako zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także 
niebędące ściekami substancje ciekłe, powstające w związku z bytowaniem 
człowieka lub działalnością gospodarczą, nieprzydatne w miejscu lub czasie, 
w którym powstały, i uciążliwe dla środowiska (art. 3 pkt 5), a zanieczysz-
czenie odpadami zaliczyła do uciążliwości dla środowiska, w pewnych sy-
tuacjach zwanych uciążliwościami szkodliwymi (art. 3 pkt 6). 

Definicja odpadów została oparta na dwóch kryteriach: „nieprzydatności” 
i „uciążliwości”. Pierwsze z nich zostało zrelacjonowane do miejsca lub 
czasu powstania odpadów, a zamieszczony w definicji wyraz „lub”, wska-
zujący na alternatywę zwykłą, prowadził do niepodważalnego w świetle 
logiki formalnej (alternatywa zwykła jest prawdziwa, jeżeli co najmniej 
jeden z jej członów jest prawdziwy, a mogą być prawdziwe i oba, fałszy-
wa zaś tylko wtedy, gdy oba jej człony są fałszywe) wniosku, że zużyte 
przedmioty lub substancje „odpadowe” (w znaczeniu technicznym lub 
potocznym) były odpadami w znaczeniu prawnym, jeżeli: 

1) były nieprzydatne w miejscu i czasie powstania, 
2) były nieprzydatne w miejscu powstania, aczkolwiek były przydatne 

w czasie powstania, 
3) były nieprzydatne w czasie powstania, aczkolwiek były przydatne 

w miejscu powstania. 
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Wobec tego zużyte przedmioty lub substancje nie były odpadami tylko 
wtedy, gdy były przydatne w miejscu i czasie powstania. 

Drugie kryterium – „uciążliwości” – miało charakter jawnie tautologicz-
ny. Otóż definicja odpadów nie wymagała uciążliwości szkodliwych, wy-
starczały zwykłe, tymczasem uciążliwością zwykłą było zanieczyszczenie 
odpadami, a żaden przepis ustawy nie definiował samego pojęcia zanie-
czyszczenia. Wynikało stąd, że każdy odpad był uciążliwy już tylko dla-
tego, że był odpadem. 

Materialnoprawna problematyka odpadów została uregulowana w roz-
dziale 8 „Ochrona środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszcze-
niami” działu II „Podstawowe kierunki ochrony środowiska”. Rozdział 
ten składał się z zaledwie sześciu artykułów, spośród których: 

• art. 53 nakładał na jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne pro-
wadzące działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady, 
obowiązek chronienia środowiska przed zanieczyszczeniem, niszcze-
niem lub innym ujemnym oddziaływaniem odpadów, a jako kieru-
nek priorytetowy wskazywał na gospodarcze wykorzystanie odpa-
dów; 

• art. 54 złożony z czterech ustępów: 
– wskazywał, że odpady, których nie można wykorzystać gospo-

darczo, likwiduje się lub unieszkodliwia, gromadzi albo wylewa 
w miejscach wyznaczonych na ten cel w planach zagospodaro-
wania przestrzennego (ust. 1), 

– nakładał obowiązek likwidacji, unieszkodliwiania albo uporząd-
kowanego gromadzenia lub wylewania na jednostki organizacyj-
ne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w wy-
niku której powstają odpady (ust. 2), 

– wprowadzał obowiązek uzgadniania z organem administracji 
sposobu usuwania i unieszkodliwiania odpadów grożących ska-
żeniem lub zakażeniem i innych szczególnie szkodliwych dla 
środowiska (ust. 3), 

– rozciągał regulacje dotyczące odpadów na usuwanie i likwidację 
surowców, produktów i innych materiałów uznanych za nieprzy-
datne do wykorzystania gospodarczego (ust. 4); 

Część I. Wprowadzenie do problematyki odpadów
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• art. 55 regulował kwestie opakowań i innych wyrobów, zobowiązu-
jąc jednostki organizacyjne i osoby fizyczne wytwarzające opakowa-
nia i inne wyroby, które po wykorzystaniu lub zużyciu zagrażałyby 
środowisku, do określenia sposobu ich powtórnego wykorzystania, 
a w razie braku takich możliwości – sposobu gromadzenia lub likwi-
dacji zapewniającego ochronę środowiska; 

• art. 56 zobowiązywał terenowe organy administracji państwowej 
do: 
– zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbęd-

nych dla ochrony środowiska przed odpadami, 
– dbałości o utrzymanie porządku i czystości na terenie objętym 

ich właściwością; 
• art. 57 określał reguły utrzymania czystości i porządku w miastach 

i wsiach o zwartej zabudowie oraz w poszczególnych nieruchomoś-
ciach; 

• art. 58 zawierał delegację do wydania przez RM przepisów wyko-
nawczych. 

Z problematyką odpadów spotykaliśmy się także w niektórych innych 
przepisach ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. I tak art. 61, 
znajdujący się w kolejnym rozdziale 9 „Ochrona przed promieniowa-
niem”, stanowił, że gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych 
zawierających substancje promieniotwórcze następuje na podstawie de-
cyzji Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, wydanej w porozu-
mieniu z organem właściwym w sprawie ochrony radiologicznej i Pań-
stwową Inspekcją Sanitarną. Ponadto za składowanie odpadów przewi-
dziano opłaty (art. 86 ust. 2 pkt 5), nieprzestrzeganie wymagań ochrony 
środowiska przed odpadami lub nieprzydatnymi do gospodarczego wy-
korzystania surowcami, produktami i innymi materiałami albo zużyty-
mi opakowaniami i wyrobami uznano za wykroczenie (art. 106 pkt 5), 
a gromadzenie lub wylewanie odpadów w nieprzeznaczonych na ten cel 
miejscach lub niezgodnie z warunkami określonymi przez terenowy or-
gan administracji państwowej stanowiło delikt administracyjny, za któ-
ry jednostce organizacyjnej należało wymierzać karę pieniężną (art. 110 
ust. 1 pkt 6). 

1. Rozwój przepisów o odpadach
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Wojciech Radecki – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych; kierow-
nik Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk 
Prawnych Polskiej Akademii Nauk; specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska oraz 
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o odpadach, ustawy o ochronie przyrody; współautor komentarza do kodeksu karnego 
i kodeksu wykroczeń.

Komentowana ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy 
odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów 
administracji publicznej. Ponadto przedstawia zasady dokonywania klasyfi kacji odpadów 
i postępowania z nimi, a także wiele rozwiązań prawnych podkreślających konieczność 
zapobiegania powstawaniu odpadów i ułatwiających ich ponowne wykorzystanie.
Od czasu poprzedniego wydania książki ustawa była już dwunastokrotnie nowelizowa-
na. Ukazały się przepisy wykonawcze zastępujące te, które wydane na podstawie ustawy 
poprzedniej, zostały czasowo utrzymane w mocy. W opracowaniu omówiono zagadnie-
nia dotyczące m.in.: 
– zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
– fi nansowania inwestycji z zakresu odpadów komunalnych, w tym budowlanych i roz-

biórkowych, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej,

– regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
– obowiązku sporządzania planów inwestycyjnych jako uzupełnienia wojewódzkich 

planów gospodarki odpadami,
– gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Autor dokonuje szczegółowej analizy przepisów, akcentując powiązania ustawy z pra-
wem Unii Europejskiej. W sposób kompleksowy prezentuje również problematykę 
odpowiedzialności prawnej za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne 
związane z wykonywaniem tych przepisów. 

Komentarz jest przeznaczony dla podmiotów gospodarujących odpadami, organów ad-
ministracji rządowej i samorządowej kontrolujących przestrzeganie ustawy oraz orga-
nów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wdrażających instrumenty odpowiedzialności 
prawnej za naruszenie jej postanowień.
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