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Treœæ: Przyst¹pienie nowych pañstw cz³onkowskich do Unii Europejskiej wi¹¿e siê z potrzeb¹ im-
plementacji prawa wspólnotowego do krajowego systemu prawnego. W okresie przedakcesyjnym do
Unii Europejskiej polskie ustawodawstwo dotycz¹ce gospodarki odpadami by³o zupe³nie nieprzygo-
towane do wytycznych Wspólnoty w zakresie tej problematyce. Pierwsze próby unifikacji prawa od-
padowego z unijnym okaza³y siê zupe³nym niepowodzeniem. Dopiero rok 2001 zaowocowa³ ca³ym
wachlarzem ustaw œrodowiskowych podejmuj¹cych tematykê gospodarowania odpadami. Obecnie
ustawodawstwo polskie dotycz¹ce gospodarki odpadami œmia³o mo¿na uznaæ za zbie¿ne z unijnym.
Niniejsza praca wprowadza w tematykê ustawodawcz¹ zarówno polsk¹, jak i unijn¹ w kwestii gos-
podarki odpadami. Przeprowadzono w niej analizê Strategii oraz licznych aktów prawa unijnego oraz
analogicznych odpowiedników ustawowych prawa polskiego. Jest to próba przeprowadzenia czytel-
nika przez g¹szcz aktów prawnych oraz stworzenia swoistego vademecum wiedzy o obowi¹zuj¹cym
prawie dotycz¹cym gospodarki odpadami.

S³owa kluczowe: gospodarka odpadami, Unia Europejska, polskie akty prawne, dyrektywy

Abstract: The accession of new members to the European Union carries with it the need by the join-
ing member to implement and unify its legislation with that of the EU’s. Prior to Poland’s accession
to the EU, Polish regulations regarding waste management were completely divergent with EU direc-
tives. The first attempts to unify Polish waste legislation with EU directives completely failed. It was
not until the year 2001 that success was had, yielding a plethora of environmental acts dealing with
waste management aspects. At present, Polish waste management regulations can generally be con-
sidered in congruence with their EU equivalents. The main aim of this paper, through careful analysis
of both strategy and the numerous EU directives as well as their Polish counterparts, to introduce and
acquaint the reader with both Polish and European Union Waste Management legislation. Our inten-
tion was to create a manual, of sorts, on waste management legislation, in order to help the reader
tread through the often seemingly convoluted subject matter.

Key words: waste management, European Union, Polish legislation acts, directives

109 GEOLOGIA � 2007 � Tom 33 � Zeszyt 1 � 109–130



WPROWADZENIE

Ka¿dy materia³, surowiec lub produkt niezagospodarowany i nieposiadaj¹cy okreœlo-
nego przeznaczenia nabywa w³aœciwoœci odpadu. Jednak zarówno w przyrodzie, jak i na
skutek dzia³alnoœci cz³owieka nie istnieje taka materia, która posiada³aby wy³¹cznie w³aœci-
woœci odpadu i której nie da³oby siê przetworzyæ i uczyniæ z niej surowca. Ka¿da substan-
cja poddana procesowi pozyskania lub przetworzona mo¿e staæ siê produktem u¿ytecznym
lub odpadem o ró¿nej uci¹¿liwoœci dla œrodowiska i otoczenia (Rosik-Dulewska 2002). Za-
gadnienia dotycz¹ce odpadów przesta³y byæ spraw¹ pojedynczego u¿ytkownika, lecz sta³y
siê problemem w skali globalnej. Coraz powszechniejsza jest œwiadomoœæ, ¿e powodem ka-
tastrofy ekologicznej mo¿e byæ nie tylko niedobór surowców i zniszczenie ich zasobów,
lecz tak¿e nieumiejêtnoœæ zagospodarowania olbrzymiej iloœci ró¿norodnych odpadów
(Wi¹ckowski 2000). Prawid³owa gospodarki odpadami jest wiêc jednym z najistotniejszych
problemów w polityce ekologicznej pañstw unijnych.

Prymat prawa wspólnotowego nad prawem wewnêtrznopañstwowym jej cz³onków
spowodowa³, i¿ Polska jako pe³noprawny cz³onek Unii Europejskiej zobowi¹zana zosta³a
do akceptacji i przestrzegania wytycznych Wspólnoty tak¿e w sferze œrodowiska. Polska
w 80 artykule traktatu z Uni¹ Europejsk¹ zobowi¹za³a siê do przeciwstawiania siê pogar-
szaj¹cemu stanowi œrodowiska naturalnego, poprzez implementacjê w swoje ustawodaw-
stwo aktów prawa wspólnotowego.

W zakresie gospodarowania odpadami dzia³ania skoncentrowane zosta³y m.in. na:

– zmniejszaniu iloœci powstaj¹cych odpadów,
– ich utylizacji i bezpiecznym dla œrodowiska odprowadzaniu,
– wykonywaniu postanowieñ Konwencji bazylejskiej w kwestii ich bezpiecznego

transportu.

Realizacjê tych za³o¿eñ rz¹d polski upatrywa³ nie tylko w wymianie doœwiadczeñ
miêdzy krajami, lecz przede wszystkim w próbie integracji i unifikacji prawa polskiego
z unijnym. Pocz¹tkowe próby strony polskiej w kwestii zbli¿enia przepisów prawnych
uznawane s¹ w literaturze tematu za nieudane. Ustawa o odpadach z 1997 roku rozmija³a
siê z ustawodawstwem unijnym, nawet jeœli chodzi o definicjê samych odpadów oraz odpa-
dów niebezpiecznych. Spowodowa³o to zaliczenie do odpadów zbyt du¿ej liczby materia-
³ów i substancji, co utrudni³o prawid³owy nadzór i kontrolê nad odpadami w³aœciwymi
(Rosik-Dulewska 2002).

USTAWODAWSTWO UNII EUROPEJSKIEJ
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Ramy prawne gospodarki odpadami w Unii Europejskiej tworzy szereg aktów praw-
nych, wytycznych oraz dyrektyw. Do najwa¿niejszych aktów prawa unijnego nale¿¹ dy-
rektywy dotycz¹ce ni¿ej wymienionych zagadnieñ.
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Odpady i odpady niebezpieczne

– Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (tzw. dy-
rektywa ramowa),

– Decyzja Komisji 76/431/EWG z dnia 21 kwietnia 1976 r. o utworzeniu Komitetu Go-
spodarowania Odpadami,

– Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebez-
piecznych,

– Dyrektywa Rady 94/31/WE z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniaj¹ca Dyrektywê
91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych,

– Decyzja Rady 94/904/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiaj¹ca listê odpadów nie-
bezpiecznych zgodnie z art. 1(4) Dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów
niebezpiecznych,

– Decyzja Komisji 94/3/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. ustanawiaj¹ca listê odpadów
zgodnie z art. 1, pkt A Dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów,

– Decyzja Komisji 2000/532/WE zastêpuj¹ca Decyzjê Komisji 94/3/WE i 94/904/WE
ustanawiaj¹c¹ Europejski Katalog Odpadów,

– Decyzja Rady 2001/573/WE z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniaj¹ca Decyzjê Komisji
2000/532/WE w zakresie wykazu odpadów,

– Dyrektywa 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, zmieniaj¹ca
Dyrektywê ramow¹ 75/442/EWG.

Odpady z przemys³u dwutlenku tytanu

– Dyrektywa Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów z prze-
mys³u dwutlenku tytanu,

– Dyrektywa Rady 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzoru
i monitoringu œrodowiska w odniesieniu do odpadów z przemys³u tytanu,

– Dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmo-
nizacji programów redukcji i eliminacji zanieczyszczeñ spowodowanych odpadami
z przemys³u dwutlenku tytanu.

Oleje odpadowe

– Dyrektywa Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie usuwania olejów
odpadowych,

– Dyrektywa Rady 87/101/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniaj¹ca Dyrektywê
75/439/EWG w sprawie usuwania olejów odpadowych.

Osady œciekowe

– Dyrektywa Rady 86/278//EEC z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony œrodowi-
ska, w szczególnoœci gleb, przy stosowaniu osadów œciekowych w rolnictwie.

Odpady z opakowañ

– Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowañ i odpadów opakowaniowych,

– Decyzja Komisji 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiaj¹ca system identyfi-
kacji materia³ów opakowaniowych podjêta stosownie do Dyrektywy Rady i Parlamen-
tu Europejskiego 94/62/EC dotycz¹cej opakowañ i odpadów opakowaniowych,
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– Decyzja Komisji 97/138/WE z dnia 3 lutego 1997 r. ustanawiaj¹ca wzory formularzy
bazy danych podjêta stosownie do Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego
94/62/WE dotycz¹cej opakowañ i odpadów opakowaniowych.

Baterie i akumulatory

– Dyrektywa 2006/66/WE z dnia 6 wrzeœnia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów
oraz zu¿ytych baterii i akumulatorów oraz uchylaj¹ca dyrektywê 91/157/EWG.

Usuwanie PCB/PCT

– Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 wrzeœnia 1996 r. w sprawie usuwania polichlo-
rowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów

– Rozporz¹dzenie Rady 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kon-
troli przesy³ania odpadów,

– Decyzja Rady 94/575/WE z dnia 20 lipca 1994 r. okreœlaj¹ca procedurê kontroln¹
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady 259/93 w sprawie transportu odpadów do niektó-
rych krajów niebêd¹cych cz³onkami OECD,

– Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpa-
dów niebezpiecznych,

– Decyzja Rady 97/640/WE z dnia 22 wrzeœnia 1997 r. o uznaniu w imieniu Wspólnoty,
poprawki do Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania od-
padów niebezpiecznych, jak postanowiono w Decyzji III/I Konferencji Pañstw-Stron
Konwencji, Decyzja Komisji 94/774/WE z dnia 24 paŸdziernika 1994 r. w sprawie
standardowego dokumentu przewozowego, o którym mowa w Rozporz¹dzeniu Rady
EWG/259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesy³ania odpadów w obrêbie, do
Wspólnoty oraz poza jej obszar.

Spalanie odpadów

– Dyrektywa Rady 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, od dnia 28 grudnia 2005 r.
uchyli³a istniej¹ce do tej pory dyrektywy 89/369/EWG, 89/429/EWG w sprawie spa-
lania odpadów komunalnych oraz Dyrektywê 94/67/WE w sprawie spalania odpadów
niebezpiecznych.

Sk³adowanie odpadów

– Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk³adowania odpa-
dów.

Przekazywanie informacji

– Decyzja Komisji 94/741/WE z dnia 14 paŸdziernika 1994 r. w sprawie kwestionariu-
szy dla raportów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych implementacji okreœlonych dy-
rektyw w zakresie gospodarki odpadami,

– Decyzja Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie kwestionariuszy dla
raportów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych implementacji okreœlonych dyrektyw
w zakresie gospodarki odpadami.
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STRATEGIA UNII EUROPEJSKIEJ
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

G³ówne cele UE w zakresie gospodarki odpadami formu³uje i kszta³tuje tzw. Informacja
Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego o strategii Wspólnoty w dziedzinie gospodarki
odpadami (zwana dalej „Strategi¹”) wydana w formie pisemnej dnia 8 czerwca 1989 r.

Strategia niebêd¹ca de facto aktem prawnym, a jedynie form¹ zalecenia, ustala piêæ
podstawowych zasad w stosownej hierarchii wa¿noœci w kwestii gospodarki odpadami:

1) zapobieganie,
2) recykling i powtórne wykorzystanie odpadów,
3) optymalizacja ostatecznego usuwania odpadów,
4) regulacje dotycz¹ce przewozów,
5) dzia³ania naprawcze.

Pierwsza zasada Strategii: zapobieganie

Jest to niew¹tpliwie priorytetowa zasada unijna stosowana w szerokim zakresie ochro-
ny œrodowiska, w tym tak¿e gospodarce odpadami. �róde³ tej zasady upatrywaæ nale¿y ju¿
w traktach rzymskich (ze zmianami wprowadzonymi przez Jednolity Akt Europejski),
gdzie w art. 130r ust. 2 postanowiono, i¿ „poczynania Wspólnoty w sferze ochrony œro-
dowiska powinny opieraæ siê na dzia³aniu zapobiegawczym, przyznawaniu pierwszeñstwa
usuwaniu podstawowych zagro¿eñ œrodowiska oraz przestrzeganiu zasady, ¿e zanieczysz-
czaj¹cy p³aci” (Informacja Komisji... 1989).

Realizacjê zasady zapobiegania Strategia rozwa¿a dwukierunkowo:

1) zapobieganie poprzez technologie, czyli wspieranie czystej produkcji i doskonalenie
procesów wytwarzania niepowoduj¹cych powstawania odpadów lub powoduj¹cych
ich powstawanie w zakresie niewielkim;

2) zapobieganie poprzez produkty, czyli promowanie produktów o ma³ej uci¹¿liwoœci
powstaj¹cych z nich odpadów; kampania „czystych produktów” w zamierzeniu ma an-
ga¿owaæ zarówno producentów, jak i konsumentów poprzez wprowadzenie systemu
znakowania opakowañ (tzw. ecolabeling), dostarczaj¹cego im informacji na temat
ekologicznej charakterystyki produktu oraz wytycznych o w³aœciwym postêpowaniu
z nim.

Druga zasada Strategii: recykling i powtórne wykorzystanie odpadów

Zgodnie z wytycznymi Strategii gospodarki odpadami w Unii Europejskiej „najlep-
szym sposobem zapobiegania lub zmniejszania wszelkich niekorzystnych wp³ywów na œro-
dowisko po powstaniu odpadów jest ich recykling i/lub powtórne wykorzystanie; oznacza
to ponowne wprowadzenie odpadów do w³aœciwego obiegu w gospodarce” (Informacja
Komisji... 1989).
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Celem wsparcia tych dzia³añ pañstwa Wspólnoty powinny anga¿owaæ siê w:
– ró¿nego rodzaju prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii powtórnego

wykorzystania i recyklingu odpadów;
– optymalizacjê systemów zbiórki i segregacji (zbieranie selektywne, segregowanie

elektromechaniczne itp.);
– zmniejszanie kosztów zewnêtrznych;
– tworzenie rynku zbytu dla produktów wytwarzanych w procesie powtórnego wykorzy-

stania i recyklingu.

Trzecia zasada Strategii: optymalizacja ostatecznego usuwania odpadów

W prawie unijnym dotycz¹cym gospodarki odpadami sk³adowanie traktuje siê jak
ostateczny sposób rozstrzygania problemu odpadów, których nie da³o siê poddaæ procesowi
powtórnego wykorzystania czy recyklingowi. Strategia postuluje zastosowanie na wiêksz¹
skalê procesów obróbki fizykochemicznej lub biologicznej odpadów w celu ich neutraliza-
cji, stabilizacji, kompostowania czy fermentacji. Jednoczeœnie formu³uje rygorystyczne wy-
tyczne dotycz¹ce sk³adowania odpadów w zakresie (Informacja Komisji... 1989):

– wyboru lokalizacji,
– budowy obiektu,
– eksploatacji obiektu,
– wstêpnej obróbki sk³adowanych odpadów,
– rodzaju przyjmowanych odpadów,
– nadzoru po zamkniêciu obiektu.

Powy¿sze wytyczne znalaz³y siê w ramach prawnych Dyrektywy 99/31/WE o sk³ado-
wiskach odpadów.

Czwarta zasada Strategii: regulacje dotycz¹ce przewozów

Kwestie transportu odpadów normalizowane s¹ g³ównie wytycznymi Konwencji bazy-
lejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych,
Dyrektyw¹ Rady 84/631 uzupe³nion¹ Rozporz¹dzeniem 93/259/EEC. Wprowadzone kolej-
ne Rozporz¹dzenie Rady 120/97 spowodowa³o wygaœniêcie Rozporz¹dzenia 93/259/EEC.

Pi¹ta zasada Strategii: dzia³ania naprawcze

Zasada wskazuje na potrzebê wspierania prac badawczo-rozwojowych nad technikami
wykrywania, oznaczania, oczyszczania i dzia³añ rekultywacyjnych terenów zanieczyszczo-
nych. Instrumentem prawnym umo¿liwiaj¹cym realizacjê tej zasady ma byæ dyrektywa
w sprawie odpowiedzialnoœci cywilnej w odniesieniu do odpadów, zgodnie z zasad¹ „za-
nieczyszczaj¹cy p³aci”. Realizacjê powy¿szych zasad umo¿liwiaj¹ szczegó³owe regulacje
prawne dotycz¹ce gospodarki odpadami obowi¹zuj¹ce w krajach cz³onkowskich UE.

DYREKTYWA RAMOWA O ODPADACH I JEJ NOWELIZACJE

Dyrektywa Rady Europy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów sta-
nowi podstawê prawn¹ systemu gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Jej przepisy zo-
sta³y zrewidowane i uzupe³nione kilkakrotnie, w 1991 r. oraz w 1996 r., miêdzy innymi
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Dyrektyw¹ Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r., w której na pañstwa cz³onkowskie
zosta³ na³o¿ony obowi¹zek opracowywania programów gospodarki odpadami (art. 7 Dy-
rektywy Rady Europy 75/442/EWG ze zmianami). Plany te maj¹ na celu uregulowanie
kwestii odzysku odpadów, ich sk³adowania, wymagañ technicznych, dzia³añ zwi¹zanych
z okreœlonymi kategoriami odpadów, sk³adowisk odpadów. Programy maj¹ dotyczyæ tak¿e
osób zaanga¿owanych w gospodarkê odpadami, kosztów oraz œrodków zachêcaj¹cych do
racjonalnego gromadzenia, sortowania i gospodarowania odpadami.

Podstawowym za³o¿eniem dyrektywy ramowej ujêtym w preambule, jest „ochrona
zdrowia ludzkiego i œrodowiska przed szkodliwymi skutkami powodowanymi przez zbie-
ranie odpadów, ich transport, obróbkê, magazynowanie i sk³adowanie”. Dyrektywa ujedno-
lica definicje terminów, takich jak „odpad”, „usuwanie”, „odzysk”, rezygnuj¹c jednoczeœ-
nie z opisowej definicji wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów i zastêpuj¹c j¹ prak-
tyczn¹ list¹ czynnoœci odpowiadaj¹cych tym dzia³aniom (Aneks II A i Aneks II B do Dy-
rektywy 75/442/EEC). Dyrektywa formu³uje hierarchiê metod postêpowania z odpadami:
od zapobiegania oraz ograniczania iloœci powsta³ych odpadów, poprzez propagowanie me-
tod odzysku i recyklingu, a¿ po ostateczne sk³adowanie zgodne ze Strategi¹ gospodarki od-
padami zaproponowan¹ przez Komisjê Europejsk¹ lub spalanie odpadów. Dla okreœlenia
tak szeroko ujêtego zespo³u dzia³añ zwi¹zanych z odpadami zosta³ wprowadzony termin
„gospodarowanie odpadami”, oznaczaj¹cy „zbieranie, transport, odzysk i usuwanie odpa-
dów, w tym tak¿e nadzór nad takimi dzia³aniami oraz opiekê nad miejscami usuwania”.
Dyrektywa nak³ada na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek zapobiegania powstawaniu od-
padów i ich redukcji oraz zmniejszania ich szkodliwoœci poprzez popieranie czystych tech-
nologii, udoskonalenie technologii produkcji i technik sk³adowania. Ponadto zobowi¹zuje
do promowania odzysku odpadów oraz ich u¿ycia jako Ÿróde³ energii. Du¿y nacisk k³adzie
na zasadê „zanieczyszczaj¹cy p³aci”, okreœlaj¹c finansowe zobowi¹zania podmiotu posiada-
j¹cego odpady lub bêd¹cego ich wytwórc¹ w kwestii ich usuwania. Kraje Unii maj¹ rów-
nie¿ obowi¹zek stworzenia zintegrowanego systemu technicznego do realizacji dzia³añ
w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady samowystarczalnoœci. Dyrektywa zak³ada
absolutny zakaz niekontrolowanego sk³adowania oraz zrzutu odpadów. Pañstwa cz³onkow-
skie zobligowane s¹ do wyznaczenia odpowiednich w³adz, które sprawowa³yby pieczê nad
sprawn¹ gospodark¹ odpadami poprzez system pozwoleñ oraz autoryzacji (Murley 1999).
Ca³y system zezwoleñ, w tym tak¿e dla przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê transportem odpa-
dów, ma na celu zapewnienie pe³nej kontroli nad powstaj¹cymi odpadami.

DYREKTYWA RADY
W SPRAWIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Dyrektywa Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych nawi¹zuje do za-
sadniczych wytycznych dyrektywy ramowej o odpadach, wprowadzaj¹c jednak pewne szcze-
gólne wymagania w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych. Dyrektywa w swym za³o¿e-
niu mia³a na celu stworzenie ujednoliconej definicji odpadu niebezpiecznego i zharmonizo-
wanie dzia³añ w kwestii gospodarki tymi odpadami.
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Za niebezpieczne w rozumieniu dyrektywy uznane s¹ odpady:

– wymienione i wyszczególnione w Wykazie Odpadów Niebezpiecznych;
– wszelkie inne, co do których pañstwo cz³onkowskie uwa¿a, i¿ wykazuj¹ któr¹kolwiek

z cech okreœlonych w dyrektywie jako niebezpieczne.

Wykaz Odpadów Niebezpiecznych oraz listê sk³adników oraz w³aœciwoœci kwalifikuj¹-
cych je jako odpady niebezpieczne (Za³¹cznik I, II, III) zawiera Decyzja Rady 94/904/WE
z dnia 22 grudnia 1994 r. W³aœciwoœci odpadów okreœlane s¹ na podstawie odpowiednich
testów wykonanych wg procedur okreœlonych w Dyrektywie Rady 67/548 w sprawie do-
stosowania aktów prawnych, rozporz¹dzeñ i postanowieñ administracyjnych dotycz¹cych
klasyfikacji, opakowañ i niebezpiecznych substancji, zmienionej Dyrektyw¹ Rady 79/831
(Œwi¹tek 1998).

Dyrektywa nakazuje pañstwom cz³onkowskim:

– opracowywanie programów postêpowania z odpadami niebezpiecznymi, tworzonych
na podstawie wytycznych dyrektywy ramowej i bêd¹cych docelowo czêœci¹ progra-
mów ogólnych o odpadach;

– stworzenie rejestrów i systemów identyfikacji miejsc deponowania odpadów niebez-
piecznych;

– u¿ywanie systemu opakowañ i oznaczeñ odpadów niebezpiecznych zgodnie z norma-
mi wspólnotowymi i miêdzynarodowymi;

– przestrzeganie zakazu mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi ich kategoriami
lub z odpadami niebêd¹cymi niebezpiecznymi.

Wejœcie w ¿ycie Dyrektywy 91/689/EWG w konsekwencji oznacza poddanie wiêkszym
rygorom procedury udzielania zezwoleñ i kontroli w stosunku do zak³adów odzyskuj¹cych
lub usuwaj¹cych odpady niebezpieczne, zwiêkszon¹ kontrolê producentów tych odpadów,
poddanie rygorom procesów spalania odpadów niebezpiecznych oraz koniecznoœæ ich ka-
talogowania wed³ug rodzaju, wielkoœci i charakteru zawartych w nich sk³adników.

ODPADY SPECJALNE

Prawo Unii Europejskiej normalizuje równie¿ problematykê tzw. odpadów specjalnych,
do których kwalifikuj¹ siê:

– odpady z przemys³u dwutlenku tytanu,
– osady œciekowe,
– opakowania,
– baterie i akumulatory,
– oleje odpadowe,
– odpady zawieraj¹ce PCB/PCT.

Odpady z przemys³u dwutlenku tytanu

Nadzór oraz dzia³ania monitoringowe œrodowiska w zakresie odprowadzania, sk³ado-
wania, magazynowania oraz wprowadzania do gruntu odpadów z przemys³u TiO2 normuje
Dyrektywa 78/176/EWG wraz ze zmianami (82/883/EWG oraz 92/112/EWG).
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Wed³ug dyrektywy pozwolenia na zrzuty odpadów TiO2 do morza mog¹ byæ udziela-
ne jedynie wówczas, gdy ocena wyka¿e, i¿ odpady nie mog¹ byæ usuniête innymi metoda-
mi oraz ¿e nie wywo³a to ¿adnych szkodliwych skutków œrodowiskowych. Pañstwa cz³on-
kowskie musz¹ przed³o¿yæ Komisji Europejskiej plany z wyszczególnieniem metod, jakimi
zamierzaj¹ osi¹gn¹æ cele dyrektywy (Wladarz 2003).

Osady œciekowe

Problematyka osadów œciekowych zosta³a potraktowana osobno i nie zosta³a ujêta
w dyrektywie ramowej o odpadach. Zasady stosowania odpadów œciekowych w rolnictwie
reguluje Dyrektywa Unii 86/278/EEC. Dyrektywa wytycza cel ograniczenia u¿ycia odpadów
œciekowych w rolnictwie poprzez ustalanie maksymalnych wartoœci dopuszczalnych stê¿eñ
metali ciê¿kich (Cd, Pb, Ni, Cu, Hg) w glebie i w osadzie. Dyrektywa ustala warunki sto-
sowania tego typu odpadu oraz wprowadza zakazy u¿ycia (w stosunku np. do gleb prze-
znaczonych pod uprawê owoców i warzyw z wyj¹tkiem drzew owocowych). Dodatkowo
ustala minimalny okres przerwy w stosowaniu osadów œciekowych na poszczególnych ro-
dzajach gruntów rolniczych. Dyrektywa okreœla dok³adnie procedury analizy gleb oraz
osadów œciekowych oraz wprowadza obowi¹zek prowadzenia rejestrów stosowania tego
typu odpadów. Zgodnie z wytycznymi dopuszcza siê równie¿ usuwanie osadów poprzez
sk³adowanie oraz spalanie pod warunkiem zachowania za³o¿eñ dyrektyw w tym zakresie.

Odpady z opakowañ

Problematykê odpadów z opakowañ reguluje Dyrektywa 94/62/EEC ze zmianami. Doty-
czy ona wszystkich opakowañ oraz odpadów opakowanych bez wzglêdu na rodzaj u¿ytego
materia³u. Celem podstawowym dyrektywy jest zapobieganie powstawaniu odpadów z opa-
kowañ, odzysk surowców i energii, powtórne wykorzystanie oraz recykling materia³ów.
Recykling odpadów z opakowañ obejmuje przetworzenie i recykling organiczny (kompos-
towanie), ale nie obejmuje spalania.

Od roku 2002 r. wprowadzono wy¿sze normy dotycz¹ce odzysku i recyklingu odpadów
z opakowañ ni¿ wczeœniej obowi¹zuj¹ce, a dodatkowo ustalono obligatoryjne poziomy re-
cyklingu dla niektórych rodzajów odpadów (Wladarz 2003: 37), tj.:

– 60.75% odpadów z opakowañ – odzysk,
– 55.70% odpadów z opakowañ – recykling,
– 60% – obligatoryjny poziom recyklingu dla szk³a,
– 55% – obligatoryjny poziom recyklingu dla papieru i tektury,
– 50% – obligatoryjny poziom recyklingu dla metali,
– 20% – obligatoryjny poziom recyklingu dla tworzyw sztucznych.

Na kraje cz³onkowskie nak³ada siê obowi¹zek prowadzenia ró¿nego rodzaju zbiórek
oraz promowania opakowañ zwrotnych. Dyrektywa wskazywa³a na koniecznoœæ stworze-
nia ujednoliconego systemu oznakowania opakowañ, w celu u³atwienia gospodarowania
tym typem odpadów. System oznakowania okreœlaj¹cy symbol materia³u oraz odpowia-
daj¹ce materia³om liczby zosta³ ostatecznie wprowadzony Decyzj¹ Komisji Europejskiej
97/129/EEC.
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Baterie i akumulatory

Dyrektywa Rady 2006/66/WE uchwalona 6 wrzeœnia 2006 r. w sprawie baterii i aku-
mulatorów uchyli³a jednoczeœnie istniej¹c¹ od 1991 roku Dyrektywê 91/157/EWG.

Podstawowym celem za³o¿onym w dyrektywie jest zminimalizowanie ujemnego
wp³ywu baterii i akumulatorów na œrodowisko.

Osi¹gniêciu owego celu ma s³u¿yæ m.in.:

– wprowadzenie zakazu produkcji baterii i akumulatorów zawieraj¹cych substancje nie-
bezpieczne, szczególnie kadm oraz rtêæ;

– zredukowanie do minimum wprowadzania baterii i akumulatorów w strumieñ odpadów
komunalnych;

– zakaz sk³adowania i spalania zu¿ytych baterii i akumulatorów przemys³owych i samo-
chodowych;

– wspieranie postêpu technicznego poprzez wykorzystanie najlepszych dostêpnych tech-
nologii (BAT – Best Available Technologies);

– promowanie selektywnego, nieodp³atnego dla konsumenta systemu zbiórki odpadów.

Wytwórca odpadu zobowi¹zany jest prawnie do ponoszenia wszelkich kosztów netto
zbiórki, przetwarzania i recyklingu wszelkich zu¿ytych baterii i akumulatorów. Jedno-
czeœnie dyrektywa zezwala pañstwom cz³onkowskim na stosowanie ró¿nych instrumentów
ekonomicznych (m.in. ulgi podatkowe dla wytwórcy) w celu promowania systemu zbiera-
nia odpadów.

Na mocy dyrektywy ustanowione zosta³y minimalne poziomy zbierania zu¿ytych ba-
terii i akumulatorów, jakie musz¹ zostaæ osi¹gniête do 2012 (25%) oraz do 2016 roku
(45%). Zak³ada siê, ¿e najpóŸniej do wrzeœnia 2009 roku wszystkie zebrane i zidentyfiko-
wane baterie oraz akumulatory powinny zostaæ przetworzone lub poddane recyklingowi,
przy czym dopuszcza siê w kwestii przenoœnych baterii lub akumulatorów zawieraj¹cych
kadm, rtêæ lub o³ów sk³adowanie na sk³adowiskach, równie¿ podziemnych.

Oleje odpadowe

Rozwi¹zania dotycz¹ce olei odpadowych normalizuje Dyrektywa 75/439/EEC ze
zmianami z 1986 roku. Zasadniczym celem tego dokumentu jest zsynchronizowanie sys-
temu zbiórki, oczyszczania, przechowywania i ostatecznego usuwania olejów odpadowych.
Dyrektywa wskazuje na regeneracjê jako najbardziej racjonalny i najbardziej oszczêdny
pod wzglêdem zu¿ycia energii sposób powtórnego wykorzystania olei odpadowych. Jeœli
regeneracja nie jest mo¿liwa, to proces ich spalania, niszczenia lub magazynowania nale¿y
przeprowadzaæ w sposób najmniej szkodliwy dla œrodowiska.

Przewidziana ustaw¹ kolejnoœæ dzia³añ wzglêdem olei odpadowych jest nastêpuj¹ca:

1. recykling (regeneracja i/lub spalanie z wy³¹czeniem spalania w celu zniszczenia),
2. wykorzystanie jako paliwa lub w dzia³alnoœci maj¹cej na celu odzysk energii,
3. niszczenie,
4. kontrolowane magazynowanie,
5. zrzuty.
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Zgodnie z wytycznymi dyrektywy na pañstwach cz³onkowskich spoczywa obowi¹zek
zapewnienia zbiórki oraz usuwania olei odpadowych bez powodowania szkodliwych skut-
ków dla cz³owieka i œrodowiska. W tym celu powinny byæ prowadzone kampanie informa-
cyjne wœród ludnoœci, promuj¹ce odpowiedni system zbiórki i sk³adowania tej grupy od-
padów. Wprowadza siê absolutny zakaz zrzutów olejów odpadowych do wód i systemów
zlewni, mieszania z polichlorowanymi dwufenylami (PCB), polichlorowanymi trójfenylami
(PCT) oraz odpadami toksycznymi i niebezpiecznymi tej grupy odpadów w czasie zbiórki
i magazynowania. Oleje zawieraj¹ce PCB lub PCT maj¹ byæ usuwane w bezpieczny spo-
sób, a regenerowane jedynie, gdy PCB i PCT zostan¹ ca³kowicie zniszczone lub zawartoœæ
tych substancji w olejach zostanie zmniejszona do okreœlonej w dyrektywie. Zregenero-
wane oleje odpadowe nie mog¹ zawieraæ wiêcej ni¿ 50 ppm PCB/PCT.

Przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê zbiórk¹, przetrzymywaniem lub niszczeniem odpadów
powinny byæ zarejestrowane i posiadaæ odpowiednie pozwolenie. Procesy regeneracji i u¿y-
cia olejów odpadowych jako paliwa obwarowane s¹ wytycznymi dyrektywy, a zezwolenia
na podobne dzia³ania wydawane s¹ jedynie po uprzednim sprawdzeniu przez kompetentne
w³adze, czy dzia³ania te maj¹ na celu ochronê zdrowia i œrodowiska. Do dyrektywy do³¹-
czony zosta³ za³¹cznik zawieraj¹cy dopuszczalne wartoœci emisji okreœlonych substancji
powsta³ych w procesie spalania.

Odpady zawieraj¹ce PCB/PCT

Problem likwidacji polichlorowanych bifenyli oraz polichlorowanych trójfenyli oraz
neutralizacji substancji toksycznych z urz¹dzeñ zawieraj¹cych te substancje reguluje Dy-
rektywa 96/56/WE. W œlad za ni¹ w krajach Unii Europejskiej wydano odpowiednie roz-
porz¹dzenia wykonawcze i podjêto konkretne dzia³ania zmierzaj¹ce do ca³kowitego zlikwi-
dowania zagro¿enia œrodowiska naturalnego przez PCB do 2010 r. Zgodnie z Dyrektyw¹
96/59/WE kraje cz³onkowskie zobowi¹zane zosta³y miêdzy innymi do przygotowania pla-
nów unieszkodliwiania PCB/PCT przy uwzglêdnieniu zdolnoœci przetwórczych autoryzo-
wanych instalacji, zarz¹dzanych przez wyspecjalizowane firmy posiadaj¹ce odpowiedzenie
zezwolenia na prowadzenie ww. dzia³alnoœci (Gryglewicz & Stolarski 2001: 1). Dyrektywa
nak³ada obowi¹zek inwentaryzacji, oznakowania i przekazania do Komisji Europejskiej do
1999 r. informacji dotycz¹cej wszystkich urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB. Wœród metod
unieszkodliwiania PCB dopuszczone jest spalanie, lecz jedynie pod warunkiem zachowania
wytycznych Dyrektywy 94/67/EEC. Celem g³ównym jest usuniêcie zinwentaryzowanych
odpadów zawieraj¹cych PCB do 2010 r.

TRANSGRANICZNY OBRÓT ODPADAMI

Pierwsza dyrektywa o transgraniczym przemieszczaniu odpadów (84/631/EEC) uwzg-
lêdnia³a jedynie odpady niebezpieczne. Zosta³a ona zmodyfikowana w 1993 roku i przy-
bra³a formê Rozporz¹dzenia Rady 259/93/EWG, które w momencie wejœcia w ¿ycie zosta³o
natychmiastowo przyjête jako sk³adowa czêœæ prawa wewnêtrznego w poszczególnych
pañstwach cz³onkowskich. Rozporz¹dzenie powsta³o w celu umo¿liwienia Wspólnocie wy-
konania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z przyst¹pienia do Konwencji bazylejskiej o kontroli
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz ujednolicenia
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wewnêtrznych regu³ postêpowania z wytycznymi wynikaj¹cymi z Decyzji Rady OECD
C(92)39(Final) w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznac-
zonych do operacji odzysku (Wladarz 2003). Rozporz¹dzenie podejmuje tematykê prze-
wozu odpadów zarówno toksycznych, jak i nietoksycznych. Dotyczy transportu zarówno
do, w obrêbie, jak i poza granicami Wspólnoty. Regulacja zawiera dok³adne wytyczne dla
ka¿dego etapu przewozu, poczynaj¹c od powiadomienia, poprzez opis odpadu, autoryzacjê
wywozu, a¿ po koñcow¹ notê konsygnacyjn¹. W kwestii importu i eksportu odpadów obo-
wi¹zuje zasada bliskoœci, czyli przesy³ania ich jak najbli¿ej miejsca wytworzenia. Zgodnie
z wytycznymi rozporz¹dzenia ostateczne zagospodarowanie i sk³adowanie odpadów musi
przebiegaæ pod œcis³¹ kontrol¹ oraz posiadaæ certyfikat wystawiony przez odbiorcê o zgod-
noœci z zachowaniem wszelkich wymogów œrodowiskowych. W razie niew³aœciwego ob-
chodzenia siê z odpadem musi on byæ natychmiastowo zwrócony do dostawcy. Obowi¹zek
reimportowania odpadów przez wysy³aj¹cego powinien byæ zawarty w kontrakcie pomiêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹. Pieczê nad systemem udzielania zezwoleñ, jak równie¿ nad informa-
cjami dla przedsiêbiorców o warunkach i wymaganiach dotycz¹cych transgranicznego prze-
mieszczania odpadów sprawuj¹ kompetentne w³adze. S¹ to w wiêkszoœci pañstw Unii
agencje rz¹dowe lub ministerstwa œrodowiska.

Rozporz¹dzenie odró¿nia odpady przeznaczone do ostatecznego sk³adowania od tych,
które maj¹ byæ poddane ponownemu recyklingowi. Odpady do recyklingu lub odzysku zo-
sta³y podzielone w zale¿noœci od stopnia „niebezpiecznoœci” (toksycznoœci) na trzy grupy,
wymagaj¹ce ró¿nego rodzaju kontroli (Murley 1999):

1) odpady z listy czerwonej (red wastes), najbardziej niebezpieczne, tj. odpady azbestowe,
zawieraj¹ce PCBs czy dioksyny;

2) odpady z listy ¿ó³tej (amber wastes), tj. oleje, szlamy porafinacyjne;
3) odpady z listy zielonej (green wastes), nietoksyczne, tj. papier, szk³o, plastik.

Procedury przewozu odpadów powy¿szych typów s¹ szczegó³owo regulowane i obo-
wi¹zuj¹ jedynie przy wysy³ce w obrêbie Wspólnoty. Wysy³anie odpadów poza granice Unii
jest bardzo ograniczone, a do krajów afrykañskich czy na Karaiby – zupe³nie zabronione.

W celu usprawnienia procedur przewozowych zunifikowano system oznaczeñ kodo-
wych oraz wzorów formularzy, co pozwoli³o na stosowanie zaledwie jednego wzoru do-
kumentu w kwestii pozyskania zezwoleñ oraz transportu odpadów w ró¿nych krajach.
20 stycznia 1997 r. wesz³o w ¿ycie Rozporz¹dzenie Rady (WE) NR 120/97, zmieniaj¹ce
Rozporz¹dzenie (WE) 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesy³ania odpadów w obrê-
bie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar. Rozporz¹dzenie 120/97 zawiera³o
nowe przepisy dotycz¹ce ochrony pañstw nienale¿¹cych do OECD przed wwozem na ich
terytorium odpadów z krajów OECD. Poprawka wprowadza³a natychmiastowy zakaz eks-
portu poza OECD odpadów z listy ¿ó³tej i czerwonej.

POLSKIE USTAWODAWSTWO
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Sektor gospodarki odpadami podlega w ostatnich latach dynamicznym zmianom, zarów-
no na skutek wprowadzenia na prze³omie lat 2001/2002 pakietu przepisów implementu-
j¹cych szereg zupe³nie nowych rozwi¹zañ, lecz tak¿e poprzez wzrost œwiadomoœci spo³ecz-
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nej w kwestii gospodarki odpadami. Polskie regulacje prawne w zakresie gospodarowania
odpadami zawarte s¹ obecnie w kilku g³ównych ustawach oraz w kilkunastu rozporz¹dze-
niach wykonawczych, stosuj¹ jednolity aparat pojêciowy oraz uwzglêdniaj¹ g³ówne i szcze-
gó³owe wymagania Unii Europejskiej.

Wykaz aktów prawnych dotycz¹cych gospodarki odpadami

Ze wzglêdu na wagê problemu wiele aktów prawnych poœwiêconych jest tematyce go-
spodarki odpadami. Do najwa¿niejszych nale¿¹:

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627,
Nr 115, poz. 1229; zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Dz.U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz.1199, Nr 170, poz. 1217);

– Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628; zmiany wymie-
nionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984
i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130,
poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 50,
poz. 360);

– Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.
Nr 63, poz. 638; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2095 oraz Dz.U. z 2006 r.
Nr 183, poz. 1362, Dz.U. z 2003 r. Nr. 66, poz. 619, Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 30,
Nr 202 poz. 2078, Nr 4, poz. 29);

– Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kon-
troli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych;

– Ustawa o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie postêpowania z niektórymi odpa-
dami oraz o op³acie produkcyjnej i op³acie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.
Nr 63, poz. 629; zmiana z 2002 r. Dz.U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz.U. Nr 7, poz. 78
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Dz.U. Nr 33, poz. 291).
Poœrednie znaczenie w zakresie gospodarowania odpadami maj¹ równie¿ inne ustawy:

– Prawo wodne,
– Ustawa o samorz¹dzie gminnym,
– Ustawa o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach,
– Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
– Ustawa o ochronie gruntów rolniczych i leœnych,
– Prawo geologiczne i górnicze,
– Prawo budowlane.

Najistotniejsze rozporz¹dzenia wykonawcze wydane do powy¿szych ustaw to:

– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz¹dzania planów gospo-
darki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620, zmieniony w 2006 r. Dz.U. Nr 46, poz. 333);

– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
Nr 112, poz. 1206);

– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, któ-
re posiadacz odpadów mo¿e przekazywaæ osobom fizycznym lub jednostkom organi-
zacyjnym nie bêd¹cym przedsiêbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. Nr 75, poz. 527 z dnia 4 maja 2006 r.);
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– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 24 maja 2005 w sprawie rocznych poziomów odzysku i re-
cyklingu odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych (Dz.U. Nr 103, poz. 872);

– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji
w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 140, poz. 1584, zmienione w 2005 r.
Dz.U. Nr 42, poz. 411);

– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich
iloœci, dla których nie ma obowi¹zku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, które mog¹ prowadziæ uproszczon¹ ewidencjê
odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735);

– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych sk³adowisk
odpadów (Dz.U. Nr 110, poz. 935);

– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów poza instalacjami i urz¹dzeniami (Dz.U. Nr 49, poz. 356);

– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowa-
nych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz. 213);

– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunków prowadzenie monitoringu sk³adowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858);

– Rozporz¹dzenie MŒ z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ do-
tycz¹cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniêcia, jakim powinny odpowiadaæ
poszczególne typy sk³adowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549).

Powy¿sze ustawy wraz z wydanymi do nich rozporz¹dzeniami oraz wczeœniejszymi
regulacjami prawnymi tworz¹ ramy nowego systemu prawnego w zakresie ochrony œrodo-
wiska naturalnego przed odpadami. System ten jest zasadniczo zbie¿ny z wymogami unij-
nymi formu³owanymi przez odpowiednie dyrektywy.

W ostatnich latach mnóstwo miejsca problematyce odpadów poœwiêcaj¹ ró¿ne doku-
menty programuj¹ce rozwój naszego kraju. Jest to m.in. Narodowy Plan Rozwoju na lata
2004–2006, okreœlaj¹cy priorytetowe dzia³ania strukturalne, które Polska bêd¹ca krajem
Unii Europejskiej zamierza prowadziæ przy wykorzystaniu funduszy unijnych, aby zapew-
niæ warunki sprzyjaj¹ce d³ugotrwa³emu wzrostowi gospodarczemu i podniesieniu stopy
¿ycia spo³eczeñstwa. Innym wa¿nym dokumentem jest II Polityka Ekologiczna Pañstwa
i jej program wykonawczy oraz plany implementacyjne dyrektyw unijnych w zakresie od-
padów, które k³ad¹ nacisk na liczne zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne, jakie Polska
musi spe³niæ w przeci¹gu najbli¿szych lat, aby rozwi¹zaæ problemy zwi¹zane z odpadami
(www.geoland.pl/dodtaki/ochrona_srodowiska_xv/ministerstwo.html; wypowiedŸ Czes³awa
Œleziaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska).

USTAWA O ODPADACH

Ustawa o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r., bêd¹ca „matk¹” aktów prawnych do-
tycz¹cych gospodarki odpadami, doczeka³a siê kilku nowelizacji. Jej kolejne nowelizacje
implementowa³y regulacje prawne dwunastu dyrektyw Wspólnoty Europejskiej, w tym
m.in. dyrektywy ramowej (Dyrektywa Rady 75/445/EWG), Dyrektywy Rady 91/689/EWG
w sprawie odpadów niebezpiecznych, Dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca
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1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (ze zmianami), Dyrektywy Rady
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (ze zmianami), Dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowañ
i odpadów opakowaniowych. O zgodnoœci obowi¹zuj¹cej regulacji gospodarki odpadami
z przepisami UE decyduj¹ wspólne cele i hierarchia dzia³ania, a tak¿e to¿samoœæ podstawo-
wych pojêæ. Omawiana ustawa zawiera 11 rozdzia³ów. Pierwszy formu³uje przepisy ogólne,
a wiêc okreœlenie celu regulacji oraz jej zakresu. Ponadto w dokumencie zawarto tzw. s³ow-
niczek ustawowy, który wraz z za³¹cznikami do ustawy definiuje podstawowe pojêcia.

Z punktu widzenia zgodnoœci z prawem UE podstawowe znaczenie maj¹ tu definicje
(Wladarz 2003: 43–44):

– odpadu;
– poszczególnych rodzajów odpadów (niebezpiecznych, komunalnych, obojêtnych, bio-

degradacyjnych itp.);
– czynnoœci objêtych zbiorczym terminem „gospodarowanie” (odzysk, recykling, unie-

szkodliwianie itp.);
– podmiotów gospodaruj¹cych (posiadacz, wytwórca).

Wed³ug ustawy zagadnienia zwi¹zane z odpadami porz¹dkuje i okreœla Krajowy Plan
Gospodarki Odpadami (KPGO) opracowywany przez ministra w³aœciwego do spraw œrodo-
wiska, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw gospodarki wodnej, a uchwalany
przez Radê Ministrów (zmiana ustawy o odpadach 05.130.1087). Dokumentami podrzêd-
nymi s¹ plany gospodarki odpadami opracowywane na szczeblu wojewódzkim, powiato-
wym i gminnym. Wszystkie wymienione wy¿ej plany s¹ realizacj¹ Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r., która to w rozdziale 3 okreœla ich ramy, zakres oraz sposób
i tryb ich uzgadniania. Zgodnie z art. 14 tej ustawy plany gospodarki odpadami opracowy-
wane s¹ dla osi¹gniêcia celów polityki ekologicznej pañstwa, a tak¿e stworzenia w kraju
zintegrowanej i wystarczaj¹cej sieci instalacji i urz¹dzeñ do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, spe³niaj¹cych wymagania okreœlone w przepisach o ochronie œrodowiska.

Plany gospodarki odpadami powinny okreœlaæ (art.14, ustêp 2 Ustawy o odpadach,
2001 r. ze zmianami 05.175.1458):

– opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawieraj¹cy informacje dotycz¹ce:

• rodzaju, iloœci i Ÿród³a pochodzenia odpadów, które maj¹ byæ poddane procesom
odzysku lub unieszkodliwiania;

• wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie zbie-
rania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

• rozmieszczenia istniej¹cych instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów;

• identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami;

– cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osi¹gania;

– prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami;

– zadania, których realizacja zapewni poprawê sytuacji w zakresie gospodarowania
odpadami;

– rodzaj przedsiêwziêæ i harmonogram ich realizacji;

Problematyka polskiego systemu prawnego dotycz¹ca gospodarki odpadami... 123



– instrumenty finansowe s³u¿¹ce realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, za-
wieraj¹ce nastêpuj¹ce elementy:

• wskazanie Ÿróde³ finansowania planowanych dzia³añ;
• harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobie-

gania powstawaniu odpadów lub ograniczania iloœci odpadów i ich negatywnego
oddzia³ywania na œrodowisko oraz prawid³owego gospodarowania nimi, w tym
ograniczenia iloœci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji zawartych w odpadach
komunalnych kierowanych na sk³adowiska;

– system gospodarowania odpadami;
– system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Zarówno cele za³o¿one w II Polityce Ekologicznej Pañstwa, jak i okreœlone w Ustawie
o odpadach (rozdz. 2, art. 5) zasady postêpowania z odpadami stanowi¹ podstawê do for-
mu³owania zadañ w planie gospodarki odpadami (M.P., 2003 r. Nr 11, poz. 159).

Zadania te, zgodne z polskim i unijnym prawodawstwem, bêd¹ce tak¿e realizacj¹ za-
sad zrównowa¿onego rozwoju wymieniono poni¿ej (Ustawa o odpadach, 2001 r.).

– Zapobiegaæ powstawaniu odpadów lub ograniczaæ iloœæ odpadów i ich negatywne od-
dzia³ywanie na œrodowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakoñczeniu
ich u¿ytkowania. Dokonaæ tego nale¿y poprzez zmianê technologii lub stosowanie ta-
kich sposobów produkcji i us³ug, u¿ycie takich surowców lub materia³ów, które pozwa-
laj¹ na wytwarzanie jak najmniejszej iloœci odpadów, oraz zastêpowanie toksycznych
sk³adników ich nietoksycznymi odpowiednikami.

– Zapewniaæ zgodny z zasadami ochrony œrodowiska odzysk, je¿eli nie uda³o siê zapo-
biec powstaniu odpadów.

– Zapewniaæ zgodne zasadami ochrony œrodowiska unieszkodliwianie odpadów,
których powstaniu nie uda³o siê zapobiec lub których nie uda³o siê poddaæ odzyskowi.

– Sk³adowaæ wy³¹cznie te odpady, których nie da siê ze wzglêdu na warunki technicz-
no-ekonomiczne poddaæ recyklingowi, i to jedynie przy zachowaniu odpowiednich
wymogów bezpieczeñstwa.

Ustawa o odpadach w sposób bardzo szczegó³owy okreœla obowi¹zki wytwórcy i po-
siadacza odpadów w kwestii ich zagospodarowania, zgodnie z wymogami ochrony œrodo-
wiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 6 Ustawy o odpadach, wytwórca odpadów (w tym niebezpiecznych) zo-
bowi¹zany jest do stosowania takich sposobów produkcji i form us³ug lub wykorzystywania
takich surowców i materia³ów, które nie powoduj¹ powstawania odpadów lub pozwalaj¹
utrzymaæ ich iloœæ na jak najni¿szym poziomie, ograniczaj¹c tym samym ich negatywny wp³yw
na œrodowisko oraz zmniejszaj¹c uci¹¿liwoœæ i zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka.

W gestii posiadacza odpadów le¿y obowi¹zek zagospodarowania ich w sposób zgodny
z zasadami gospodarki odpadami, co w praktyce oznaczaæ ma poddanie ich w pierwszej
kolejnoœci odzyskowi, a gdy z przyczyn ekologicznych, technologicznych lub ekonomicz-
nych jest to niemo¿liwe, poddanie ich procesowi unieszkodliwiania tak, aby ostatecznie
sk³adowane by³y tylko te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób okaza³o siê
niemo¿liwe.
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W kwestii gospodarki odpadami niebezpiecznymi ustawa zakazuje (art. 11) ich mie-
szania z odpadami innego rodzaju, chyba ¿e w celu poprawy bezpieczeñstwa procesów od-
zysku i unieszkodliwiania powsta³ych po zmieszaniu odpadów. Warunkiem zezwalaj¹cym
na taki proceder jest zapewnienie, i¿ nie nast¹pi wzrost zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia ludzi
lub œrodowiska. Wytwórca odpadów prowadz¹cy instalacjê jest zobowi¹zany ustawowo do
pozyskania zezwolenia na wytwórstwo odpadów oraz decyzji zatwierdzaj¹cej program go-
spodarowania odpadami, jeœli wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub
powy¿ej 5 ton odpadów innych ni¿ niebezpieczne. Jeœli nie prowadzi instalacji, to o de-
cyzjê tê powinien siê staraæ po wytworzeniu powy¿ej 100 kg w skali roku odpadów nie-
bezpiecznych lub powy¿ej 5 ton odpadów innych ni¿ niebezpieczne (art. 17). Równie¿
transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania obwarowany zosta³ osobnymi przepisami, ze wzglêdu na odpowiednio
wy¿sze ryzyko ich negatywnego wp³ywu na œrodowisko.

Zgodnie z wytycznymi Ustawy o odpadach na posiadaczu odpadów spoczywa odpo-
wiedzialnoœæ finansowa i karna za ich niew³aœciwe sk³adowanie, utylizacjê lub brak
zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 3 pkt. 13 (po zmianach 05.175.1458) pod pojêciem posiadacza odpadów
„rozumie siê ka¿dego, kto faktycznie w³ada odpadami (wytwórcê odpadów, inn¹ osobê
fizyczn¹, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹), z wy³¹czeniem prowadz¹cego dzia-
³alnoœæ w zakresie transportu odpadów; domniemywa siê, ¿e w³adaj¹cy powierzchni¹ ziemi
jest posiadaczem odpadów znajduj¹cych siê na nieruchomoœci”.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAÑSTWA

Kolejnym dokumentem normalizuj¹cym politykê gospodarki odpadami oraz wyzna-
czaj¹cym cele w tym kierunku jest Polityka Ekologiczna Pañstwa na lata 2003–2006
z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2007–2010. Dokument ten jest realizacj¹ ustaleñ
art. 13–16 Prawa ochrony œrodowiska o obowi¹zku przygotowywania i aktualizowania co
4 lata polityki ekologicznej pañstwa oraz odnosi siê do wytycznych VI Programu dzia³añ
Unii Europejskiej w dziedzinie œrodowiska. II Polityka Ekologiczna uzbrojona jest w do-
kument o charakterze operacyjnym, zwany Programem wykonawczym do II Polityki Ekolo-
gicznej Pañstwa. Zgodnie z art. 13 Prawa ochrony œrodowiska, polityka ekologiczna pañs-
twa ma na celu stworzenie warunków niezbêdnych do realizacji zagadnieñ ochrony
œrodowiska. Cel ten powinien zostaæ osi¹gniêty poprzez zmianê modelu polityki ekologicz-
nej pañstwa, zmianê modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszenie materia³och³onnoœci,
wodoch³onnoœci i energoch³onnoœci gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostêpnych
technologii BAT i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejnoœci po-
przez typowo ochronne, tradycyjne dzia³ania, takie jak oczyszczanie gazów odlotowych
i œcieków, unieszkodliwianie odpadów itp. Dzia³ania takie powinny byæ promowane i pro-
wadzone na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz odnosiæ siê do ka¿dego
z sektorów gospodarki w jakikolwiek sposób wp³ywaj¹cego na œrodowisko.

W kwestii gospodarki odpadami za cel priorytetowy II Polityka uwa¿a zapobieganie
powstawaniu odpadów „u Ÿród³a” poprzez stosowanie niskoodpadowych i energooszczêd-
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nych technologii produkcji, tzw. „czystych technologii”, oraz monitorowanie pe³nego cyklu
¿ycia produktu (produkcji, transportu, opakowania, u¿ytkowania, ewentualnego ponowne-
go wykorzystania i unieszkodliwiania) w celu odzyskiwania surowców wtórnych, ponow-
nego wykorzystania odpadów oraz bezpiecznego sk³adowania.

W sektorze gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytyczne dzia³ania kreuje Ustawa
o odpadach z 2001 r. Ta grupa odpadów ze wzglêdu na swój charakter i powa¿ne zagro¿e-
nie œrodowiskowe powinna byæ poddana procedurom i systemom nadzoru, zapobiegaj¹-
cych mo¿liwoœci przenikania substancji niebezpiecznych do œrodowiska.

II Polityka Ekologiczna wytycza priorytetowe cele, maj¹ce byæ spe³nione w latach
2003–2010 (Polityka Ekologiczna Pañstwa… 2002):

– pe³ne wprowadzenie w ¿ycie regulacji prawnych zawartych w Ustawie o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz rozporz¹dzeniach wykonawczych do tej ustawy, zgod-
nie z przyjêtym harmonogramem;

– ratyfikacja konwencji miêdzynarodowych dotycz¹cych gospodarki odpadowej oraz
dostosowanie do wymagañ tych konwencji prawodawstwa krajowego;

– zwiêkszenie poziomu odzysku (w tym recykling) odpadów przemys³owych poprzez
odpowiedni¹ politykê podatkow¹ i system op³at za korzystanie ze œrodowiska;

– stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, za-
pewniaj¹cego wzrost odzysku zmniejszaj¹cego ich masê unieszkodliwian¹ przez
sk³adowanie co najmniej o 30% do 2006 roku i o 75% do roku 2010 (w stosunku do
roku 2000);

– zbudowanie do 2010 r. krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-
nych.

NARODOWY PLAN ROZWOJU

Narodowy Plan Rozwoju (NPR) powsta³ jako realizacja zapotrzebowania na stworze-
nie prê¿nego programu wykorzystania pomocy Unii Europejskiej w zakresie jej wspólno-
towej polityki rozwoju regionalnego. Celem tej polityki jest wspieranie rozwoju i struktural-
nego dostosowania regionów s³abo rozwiniêtych, poprzez wspó³finansowanie za pomoc¹
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci uzgodnionych z Komisj¹ Europejsk¹ kra-
jowych programów i projektów rozwoju regionalnego. Podstawê prawn¹ do przygotowania
NPR stanowi Rozporz¹dzenie Rady 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiaj¹ce
ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych.

Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006 przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej zosta³ zaakceptowany przez Radê Ministrów dnia 14 stycznia
2003 r., a nastêpnie przedstawiony Komisji Europejskiej. Wdro¿ony zosta³ za pomoc¹ Pod-
staw Wsparcia Wspólnoty, projektów operacyjnych i projektów Funduszu Spójnoœci. Po-
mimo relatywnie krótkiego okresu obowi¹zywania planu (lata 2004–2006) jego cel strate-
giczny odnosi³ siê do szerszej perspektywy czasu, uwzglêdniaj¹c zarówno najbli¿sze lata
po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, jak i wyzwania aktualne i wspólne dla
wszystkich krajów cz³onkowskich UE, tak¿e w nastêpnym okresie programowania, tj. co
najmniej do roku 2013. Zgodnie z takimi za³o¿eniami, celem nadrzêdnym Narodowego
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Planu Rozwoju jest „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przed-
siêbiorczoœci, zdolnej do d³ugofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniaj¹cej wzrost za-
trudnienia i poprawê spójnoœci spo³ecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Uni¹ Europejsk¹
na poziomie regionalnym i krajowym”.

W kwestii ochrony œrodowiska Narodowy Plan Rozwoju ukierunkowany jest m.in. na:

– poprawê jakoœci wód powierzchniowych,
– poprawê jakoœci wody do picia i zwiêkszenie jej dostêpnoœci,
– poprawê jakoœci powietrza na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych stê¿eniach

zanieczyszczeñ,
– racjonaln¹ gospodarkê odpadami.

Obecnie w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007–2013 na sektor œrodowiskowy
planowane jest przeznaczenie ok. 7600 euro ze œrodków unijnych oraz krajowych w celu
m.in.:

– rozbudowy i modernizacji du¿ych projektów infrastruktury œrodowiskowej oraz prze-
ciwpowodziowej i retencyjnej,

– ochrony przyrody i ró¿norodnoœci biologicznej oraz krajobrazowej,
– zrównowa¿onej gospodarki zasobami naturalnymi,
– zintegrowanej polityki produktowej.

ODPADY NIEBEZPIECZNE W POLSKIM USTAWODAWSTWIE

W potocznym rozumieniu odpady niebezpieczne pojmowane s¹ jako odpady gro¿¹ce
ska¿eniem (zawieraj¹ce czynniki chorobotwórcze), odpady szczególnie szkodliwe, czyli
zawieraj¹ce substancje szkodliwe i trucizny, wreszcie substancje palne i wybuchowe.

Zgodnie z liter¹ prawa polskiego (Ustawa o odpadach, 2001) za niebezpieczne uznaje
siê odpady:

– nale¿¹ce do kategorii lub rodzajów odpadów okreœlonych na liœcie A za³¹czniku nr 2
do ustawy oraz posiadaj¹ce co najmniej jedn¹ z w³aœciwoœci wymienionych w za³¹cz-
niku nr 4 do ustawy;

– nale¿¹ce do kategorii lub rodzajów odpadów okreœlonych na liœcie B za³¹czniku nr 2
do ustawy i zawieraj¹ce którykolwiek ze sk³adników wymienionych w za³¹czniku nr 3
do ustawy oraz posiadaj¹ce co najmniej jedn¹ z w³aœciwoœci wymienionych w za³¹cz-
niku nr 4 do ustawy.

Dotychczas (zgodnie z wytycznymi Ustawy o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 r.)
rozró¿niano ten typ odpadów jedynie na podstawie listy odpadów stanowi¹cej akt wykonaw-
czy do ustawy, lecz w nowej wersji ustawy dopiero posiadanie niebezpiecznych w³aœciwoœ-
ci przes¹dza o zaklasyfikowaniu do odpadów niebezpiecznych (Bojakowski 2002). Odpady
tego typu zarówno w prawie unijnym, jak i w polskiej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
potraktowano oddzielnie, zosta³y tym samym odró¿nione od odpadów komunalnych i funk-
cjonuj¹ jako osobna klasa odpadów. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 27 wrzeœ-
nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) podaje pe³n¹ listê od-
padów z uwzglêdnieniem niebezpiecznych, kwalifikuj¹c je jednoczeœnie w zale¿noœci od
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Ÿród³a ich powstawania do 20 grup. Kodowy system oznaczania odpadów zaimplemento-
wany w rozporz¹dzeniu ma na celu przybli¿enie informacji m.in. o pochodzeniu danego
odpadu, jego kategorii oraz mo¿liwoœci wykorzystania gospodarczego, stanowi równie¿
podstawê wprowadzenia krajowych i lokalnych systemów utylizacji.

Grupa odpadów niebezpiecznych charakteryzowana jest na podstawie specyficznych
w³aœciwoœci wyró¿niaj¹cych je na tle innego typu odpadów.

Cechy te powoduj¹, i¿ substancje niebezpieczne s¹ (zgodnie z za³. 4 do Ustawy o od-
padach):

– wybuchowe, pod wp³ywem ognia, wstrz¹su, czy tarcia;
– utleniaj¹ce, podczas kontaktu z innymi substancjami wykazuj¹ silnie egzotermiczne

reakcje;
– ³atwopalne, ciecze ju¿ w temp zap³onu poni¿ej 21°C lub substancje przy kontakcie

z powietrzem w temperaturze otoczenia, substancje w gazach; ³atwopalne w powietrzu
pod normalnym ciœnieniem lub substancje, które w kontakcie z wod¹ b¹dŸ wilgotnym
powietrzem tworz¹ wysoce ³atwopalne gazy w niebezpiecznych iloœciach;

– dra¿ni¹ce, w kontakcie ze skór¹ lub b³on¹ œluzow¹ powoduj¹ stany zapalne;
– szkodliwe dla zdrowia w momencie wdychania, dostania siê do przewodu pokarmo-

wego lub kontaktu ze skór¹;
– toksyczne, powoduj¹ ostre lub chroniczne zagro¿enie zdrowia, a nawet œmieræ, poprzez

ich wdychanie, przenikanie przez skórê lub przedostawanie siê drog¹ pokarmow¹;
– rakotwórcze, w momencie ekspozycji ró¿nego typu (skóra, wdychanie, droga pokar-

mowa) mog¹ powodowaæ raka lub zwiêkszyæ czêstotliwoœæ jego wystêpowania;
– ¿r¹ce, w zetkniêciu z ¿ywymi tkankami mog¹ powodowaæ ich zniszczenie;
– zakaŸne, tzn. zawieraj¹ce ¿ywe mikroorganizmy lub ich toksyny powoduj¹ce choroby

cz³owieka lub innych ¿ywych organizmów;
– dzia³aj¹ce szkodliwie na rozrodczoœæ, poprzez wdychanie, przedostawanie siê drog¹

pokarmow¹ lub poprzez przenikanie przez skórê, powoduj¹ niedziedziczne deformacje
p³odu lub zwiêkszaj¹ czêstotliwoœæ ich wystêpowania;

– mutagenne, mog¹ wywo³ywaæ dziedziczne defekty genetyczne poprzez wdychanie,
przedostawanie siê drog¹ pokarmow¹ lub kontakt ze skór¹;

– ekotoksyczne, tzn. substancje, które stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ bezpoœrednie lub
opóŸnione zagro¿enie dla jednego lub wiêcej elementów œrodowiska.

Ponadto za niebezpieczne uznano:

– substancje, które w wyniku kontaktu z wod¹, powietrzem lub kwasem uwalniaj¹ tok-
syczne lub wysoce toksyczne gazy;

– substancje, które po zakoñczeniu procesu unieszkodliwiania mog¹ w dowolny sposób
wydzieliæ inn¹ substancjê, np. w formie odcieku, która posiada jak¹kolwiek spoœród
cech wymienionych powy¿ej.

Odpady niebezpieczne ze wzglêdu na zagro¿enie dla zdrowia ludzi i œrodowiska po-
winny byæ traktowane w sposób priorytetowy. Eliminacja zagro¿enia spowodowanego tym
typem odpadów polega na ich bezpiecznym unieszkodliwianiu. Zarówno Dyrektywa
91/689 w sprawie odpadów niebezpiecznych, jak i jej polski odpowiednik dok³adnie nor-
muj¹ poszczególne zasady postêpowania z odpadami niebezpiecznymi, czyli zbiórki, sk³ado-
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wania, transportu czy ich unieszkodliwiania. Obowi¹zuj¹ce w ustawodawstwie Unii Euro-
pejskiej oraz w polskiej Ustawie o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. prawo ustanawia, w od-
niesieniu do odpadów niebezpiecznych, zasadê opieki „od kolebki do grobu”. W praktyce
oznacza to koniecznoœæ ustalenia norm bezpiecznego dzia³ania w gospodarce odpadami
niebezpiecznymi we wszystkich operacjach technologicznych, którym s¹ one poddawane,
a¿ do likwidacji ich cech niebezpiecznych dla œrodowiska lub zabezpieczenia przed nimi.

Zgodnie z wytycznymi Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. prawid³owa gospo-
darka odpadami niebezpiecznymi powinna opieraæ siê na ni¿ej wymienionych zasadach
o odpowiedniej hierarchii wa¿noœci:

– nieprodukowanie odpadów niebezpiecznych,
– minimalizacja iloœci odpadów,
– recykling,
– utylizacja, unieszkodliwianie,
– sk³adowanie,
– monitoring.

PODSUMOWANIE

Problematyka gospodarki odpadami jest traktowana priorytetowo w polityce ekologicz-
nej Unii Europejskiej. Pierwsze dokumenty tworz¹ce ramy prawne gospodarki odpadami
powsta³y w po³owie lat 70. XX wieku. Od tego czasu obserwujemy ewolucjê regulacji
prawnych w tym zakresie, w celu wprowadzenia spójnych i bardziej przemyœlanych roz-
wi¹zañ systemowych.

Polska jako cz³onek Unii Europejskiej zobowi¹zana zosta³a do przestrzegania wy-
tycznych unijnych oraz wprowadzenia ich w swoje ustawodawstwo. Nowelizacja i rozbu-
dowa polskiego prawa ochrony œrodowiska w celu pe³nej implementacji wymagañ prawa
wspólnotowego by³a pod koniec 2001 roku znacznie zaawansowana, a na poziomie ustawo-
wym praktycznie zakoñczona. W toku pojawiania siê kolejnych generacji ustaw dotycz¹-
cych odpadów mo¿na dostrzec wyraŸn¹ ewolucjê w kierunku wyznaczonym przez usta-
wodawcê. Ewolucja ta dotyczy zarówno samego pojêcia odpadów, polityki postêpowania
z nimi, jak i szczegó³owoœci oraz komplementarnoœci regulacji prawnych.
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Summary

Problems connected with the issue of waste management take priority in European
Union’s environmental politics. The first documents dealing with the subject were created
in the mid 70’s of the XX century. Since then, in an effort to attain more coherent and
thought out systematic solutions, one can observe continuous changes in the legislation
concerning waste management aspects. Poland as an EU member was obligated to imple-
ment EU legislation and to obey EU guidelines. By the end of 2001, in an effort to com-
pletely transpose the union’s legal requirements, goals such as the creation of amendments
and the expansion of Polish law with respect to environmental protection were not only al-
most achieved but also practically fully realized on the legislative level (Wladarz 2003:
124). As new incarnations of laws concerning waste start to come about one can observe a
distinct evolution of the direction established by the legislative body. This is an evolution
of the very definition of waste, the politics of waste management, and particularly as well
as complementarily of legal regulations.
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