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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 poświęco-
nych tej problematyce w ustawie z 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowa-
niu środowiska i jednego rozporządzenia wykonawczego, poprzez 68 ar-
tykułów w ustawie z 27.06.1997 r. o odpadach i 80 artykułów w ustawie 
z 27.04.2001 r. o odpadach doszliśmy do kilkunastu ustaw i kilkudziesięciu 
aktów wykonawczych, których przedmiotem jest postępowanie z odpada-
mi. Rolę wiodącą w tym zespole norm odgrywa ustawa z 14.12.2012 r. 
o odpadach, której przepisy są przedmiotem tego komentarza.

Obowiązująca ustawa o odpadach z 2012 r. jest trzecią z kolei poświęco-
ną problematyce odpadów. Dwie poprzednie były przedmiotem komen-
tarzy, pierwsza z 1997 r. – komentarza autorstwa Jana Jerzmańskiego, 
Marka Mazurkiewicza i mojego1, druga z 2001 r. – najpierw komentarza 
pod redakcją Jana Jerzmańskiego2, następnie dwóch wydań mojego ko-
mentarza3.

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 artyku-
ły, czyli w porównaniu z poprzednią wzrost w wymiarze ilościowym 
jest trzykrotny. Rychło po jej wejściu w życie zdecydowałem się na jej 
skomentowanie4. Wkrótce po moim komentarzu ukazał się komen-
tarz Bartosza 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 23.01.2013 r. była do 2016 r. już 
dwunastokrotnie nowelizowana. Ukazały się przepisy wykonawcze za-
stępujące te, które wydane na podstawie ustawy poprzedniej zostały cza-
sowo utrzymane w mocy. Biorąc to wszystko pod uwagę, Wydawnictwo 
i ja zdecydowaliśmy się na kolejne wydanie komentarza.

Nowe, 4. wydanie komentarza ukazało się w 2016 r.8 Po nim ustawa 
o odpadach była jeszcze szesnastokrotnie nowelizowana oraz ukazały 
się dotychczas brakujące akty wykonawcze do niej. Literatura wzboga-
ciła się m.in. o monografię Elżbiety Zębek9.

Z końcem października 2018 r. definitywnie odszedłem na emeryturę. 
Kiedy Wydawnictwo zwróciło się do mnie o kolejne wydanie komenta-
rza, propozycję przyjąłem pod warunkiem, że do pracy nad nim przy-
stąpi wraz ze mną dr Daria Danecka, która swoje kompetencje w za-
kresie prawnej problematyki odpadów wykazała kilkoma publikacjami 
naukowymi. Po uzyskaniu zgody Wydawnictwa do przygotowywania 
5. wydania komentarza przystąpiliśmy już razem.

Wrocław, w styczniu 2019 r.
Wojciech Radecki

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

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

-prawne, Łódź 2014.
8  W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2016.
9 E. Zębek, Zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, Olsztyn 2018.
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W komentarzu przyjęliśmy układ stosowany w poprzednich wydaniach. 
Rozpoczynamy od zarysowania krótkiej historii polskiej regulacji do-
tyczącej odpadów oraz próby teoretycznego umiejscowienia ustawy 
o odpadach w polskim systemie prawnym, po czym przechodzimy do 
komentowania kolejnych artykułów ustawy.

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

Stosunkowo znaczną uwagę przywiązujemy do odpowiedzialności 
karnej nie tylko za wykroczenia, co jest przedmiotem regulacji ustawy 
o odpadach, 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, uważamy jednak, że jest to środek ważny, zasługujący na 
szersze zaprezentowanie także w komentarzu do ustawy o odpadach. 
Znaczną wagę przywiązujemy także do odpowiedzialności za delikty 
administracyjne, która jest nowym rodzajem odpowiedzialności o cha-
rakterze penalnym, coraz częściej wchodzącym w miejsce odpowie-
dzialności nie tylko za wykroczenia, ale nawet za przestępstwa.

Komentarz kierujemy przede wszystkim do służb ochrony środowiska 
w organach administracji publicznej i w podmiotach gospodarczych, do 
organów inspekcyjnych, a także do organów ścigania i wymiaru spra-
wiedliwości.

Wejście w życie niektórych przepisów zostało przesunięte na dzień 
1.01.2020 r. Przepisy te już wprowadzamy do tekstu, pomijając podwój-
ny tekst z aktualnego tekstu jednolitego (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) i wy-
jaśniając w komentarzu, na czym polegały zmiany. W związku z tym 
uwzględniamy stan prawny na dzień 1.01.2020 r.

Wrocław, jesienią 2019 r.
Daria Danecka i Wojciech Radecki
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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 od-
padami pojawiły się w prawie polskim 36 lat temu, kiedy weszła w ży-
cie ustawa z 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. 
Nr 3, poz. 6, z 1994 r. Nr 49, poz. 196 ze zm.). Ustawa ta zdefiniowała 
odpady jako zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także niebędące 
ściekami substancje ciekłe, powstające w związku z bytowaniem czło-
wieka lub działalnością gospodarczą, nieprzydatne w miejscu lub czasie, 
w którym powstały, i uciążliwe dla środowiska (art. 3 pkt 5), a zanie-
czyszczenie odpadami zaliczyła do uciążliwości dla środowiska, w pew-
nych sytuacjac h zwanych uciążliwościami szkodliwymi (art. 3 pkt 6).

Definicja odpadów została oparta na dwóch kryteriach: „nieprzydatno-
ści” i „uciążliwości”.  Pierwsze z nich zostało zrelacjonowane do miejsca 
lub czasu powstania odpadów, a zamieszczony w definicji wyraz „lub”, 
wskazujący 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, fałszywa zaś tylko wtedy, gdy oba jej człony są fałszywe) wniosku, 
że zużyte przedmioty lub substancje „odpadowe” (w znaczeniu tech-
nicznym lub potocznym) były odpadami w znaczeniu prawnym, jeżeli:

1) były nieprzydatne w miejscu i czasie powstania,
2) były nieprzydatne w miejscu powstania, choć były przydatne w cza-

sie powstania,
3) były nieprzydatne w czasie powstania, choć były przydatne w miej-

scu 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 tautolo-
giczny. Otóż definicja odpadów nie wymagała uciążliwości szkodli-
wych, wystarczały zwykłe, tymczasem uciążliwością zwykłą było zanie-
czyszczenie odpadami, a żaden przepis ustawy nie definiował samego 
pojęcia zanieczyszczenia. Wynikało stąd, że każdy odpad był uciążliwy 
już tylko dlatego, 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 
prowadzące działalność gospodarczą, w wynik u której powstają od-
pady, obowiązek chronienia środowiska przed zanieczyszczeniem, 
niszczeniem lub innym ujemnym oddziaływaniem odpadów, a jako 
kierunek priorytetowy wskazywał na gospodarcze wykorzystanie 
odpadów;

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

darczo, likwi duje się lub unieszkodliwia, gromadzi albo wylewa 
w miejscach wyznaczonych na ten cel w planach zagospodarowa-
nia 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 odpad ów grożących ska-
żeniem lub zakażeniem i innych szczególnie szkodliwych dla śro-
dowiska (ust. 3),

– rozciągał regulacje dotyczące odpadów na usuwanie i likwidację 
surowców, produktów i innych materiał ów uznanych za nieprzy-
datne do wykorzystania gospodarczego (ust. 4);
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• art. 55 regulował kwestie opakowań i innych wyrobów, zobowiązu-
jąc jednostki organizacyjne i osoby fiz yczne wytwar zające 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 li-
kwidacji zapewniającego ochronę środowiska;

• art. 56 zobowiązywał terenowe organy administracji państwowej do:
– zapewnienia warunków organizacyjnych i technicz nych nie-

zbędnych 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 przemysło-
wych zawierających substancje promieniotwórcze następuje na podsta-
wie decyzji Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, wydanej w po-
rozumieniu z organem właściwym w sprawie ochrony radiologicznej 
i Państwową Inspekcją Sanitarną. Ponadto za składowanie odpadów 
przewidziano opłaty (art. 86 ust. 2 pkt 5), nieprzestrzeganie wymagań 
ochrony środowiska przed odpadami lub nieprzydatnymi do gospodar-
czego  wykorzystania surowcami, produktami i innymi materiałami albo 
zużytymi opakowaniami i wyrobami uznano za wykroczenie (art. 106 
pkt 5), a gromadzenie lub wylewanie odpadów w nieprzeznaczonych 
na ten cel miejscach lub niezgodnie z warunkam i określonymi przez 
terenowy organ administracji państwowej stanowiło delikt administra-
cyjny, za który jednostce organizacyjnej należało wymierzać karę pie-
niężną (art. 110 ust. 1 pkt 6).
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