
Od września zaczęły obowiązywać nowe akty prawne1 mające wpływ na działalność 
firm odpadowych, ale nie tylko! Sprawdź, które zapisy dotyczą także przedsiębiorstw 
wytwarzających odpady.

1. ZMIANY W PRAWIE  
DOTYCZĄ TEŻ CIEBIE!

Większość przedsiębiorstw wytwarza-
jących odpady uznaje, że nowe zmiany 
prawne dotyczą wyłącznie firm odbierają-
cych od nich odpady. Tymczasem zmiany 
te odnoszą się  także do tzw. wytwórców 
czyli każdego podmiotu, którego działal-
ność wiąże się z powstawaniem odpadów 
i który ma pozwolenie na ich wytwarza-
nie. Główne elementy, które będą mia-
ły wpływ na Twoją działalność to m.in. 
obowiązek monitoringu, dostosowanie 
systemów przeciwpożarowych czy odpo-
wiedzialność za odpady niebezpieczne.

2. NOWE UPRAWNIENIA 
INSPEKTORÓW  
OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z nowelizacją, inspektorzy nie 
muszą zawiadamiać już przedsiębiorców 
o planowanej kontroli. Nie ma także wy-
mogu obecności przedsiębiorcy lub jego 
przedstawiciela podczas wizyty. Kontrole-
rzy mogą natomiast wejść na teren firmy 
przez całą dobę i wstrzymać działanie 
zakładu, jeśli wykryją naruszenie warun-
ków korzystania ze środowiska, poprzez 
np. rozlanie substancji.
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3. PRZEPISY        
PRZECIWPOŻAROWE

Nowe przepisy będą zobowiązywały 
posiadaczy pozwoleń na wytwarzanie 
odpadów, którzy magazynują odpady 
palne do sporządzenia operatu przeciw- 
pożarowego. Operat będzie wykonywany 
przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
p.poż. i wymaga uzgodnienia przez 
komendanta powiatowego PSP.  Operat 
PPOŻ jest dokumentem, w którym 
rzeczoznawca określa stopień spełnienia 
warunków ochrony przeciwpożarowej.

4. ZMIANY ZEZWOLEŃ  
FIRM, KTÓRE  
ODBIERAJĄ TWOJE 
ODPADY

Twoi partnerzy w zakresie gospodarowania 
odpadami są zobowiązani zaktualizować 
dotychczasowe pozwolenia i decyzje 
środowiskowe. Na złożenie wniosków  
mają czas do 5 września 2019 roku.

5. NOWE SANKCJE

Nowe sankcje dotyczą głownie zbierają-
cych i przetwarzających odpady. Jedynie 
sankcja za nieumieszczanie numeru reje-
strowego na dokumentach sporządzanych 
w związku z prowadzoną działalnością, 
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 
63 – kara od 5000 do 1 000 000 złotych – 
może dotyczyć także innych podmiotów,  
w tym wytwórców.

6. TO NIE KONIEC ZMIAN

Ustawodawca planuje dodać ust 3a do art. 
27 Ustawy o odpadach, który stanowi 
rozszerzenie odpowiedzialności za gospoda-
rowanie odpadami niebezpiecznymi. Zgodnie 
z tym zapisem wytwórca odpadów będzie 
odpowiedzialny za odpady niebezpieczne do 
samego końca (do momentu odzysku tych 
odpadów). Zatem przedsiębiorstwa wytwa-
rzające odpady niebezpieczne nie będą więc 
zwolnione z mocy prawa z odpowiedzial-
ności, gdy taki odpad przekażą firmom odbie-
rającym odpady.

  

Przypisy końcowe
 Akty prawne: 

• Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy oodpadach oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1592).

• Projekt z 5 czerwca 2018 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego  
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.


