dr Sergiusz Urban – prawnik, doradca w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Nowela
ustawy o odpadach
powoduje konieczność aktualizacji zezwoleń odpadowych

W dniu 21 sierpnia została opublikowana ustawa
z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592).

Szersze omówienie całokształtu zmian
przekroczyłoby z pewnością łamy niniejszego artykułu, stąd też został on
ograniczony głównie do przedstawienia
kwestii szczególnie pilnej, a związanej
z koniecznością aktualizacji posiadanych
zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami.
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Ponadto wskazano na wpływ nowelizacji na toczące się postępowania oraz na
zmianę właściwości organów administracji zaangażowanych w proces udzielania zezwoleń „odpadowych”.
1. Aktualizacja decyzji administracyjnych reglamentujących gospodarkę
odpadami
Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania będą w istotny sposób oddziaływać
na sytuację prawną podmiotów już dysponujących zezwoleniami odpadowymi,
jako że nowelizowane przepisy zobowiązują adresatów zezwoleń odpado-

wych do ich dostosowania do nowych
wymogów.
Co więcej, na dopełnienie tego wymogu
wyznaczone zostały ambitne terminy. Jako
że są one takie same dla wszystkich podmiotów gospodarujących odpadami, spodziewać się można także trudności z ich
sprawną obsługą przez organy administracji, wynikającą z nagromadzenia się wielu
spraw w zbliżonym czasie.
Wspomniane powyżej terminy są następujące:
•
1 rok na dostosowanie pozwolenia
– w odniesieniu do prowadzących

Grafika: designed by Freepik.com, materiały prasowe

Nowe rozwiązania od samego początku
budziły ogromne zainteresowanie i niemałe kontrowersje, związane zarówno
z zakresem wprowadzanych zmian, jak
i pośpiechem, który towarzyszył pracom
legislacyjnym, co rzadko sprzyja jakości
i precyzji przepisów.

instalację, którzy dysponują pozwoleniem zintegrowanym uwzględniającym zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów (art. 10 noweli);
•

12 miesięcy na dostosowanie zezwolenia – w odniesieniu do posiadaczy odpadów, już dysponujących
zezwoleniem na zbieranie odpadów
lub zezwoleniem na przetwarzanie
odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwoleniem na wytwarzanie odpadów
uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów (art. 14 noweli).

Zaniedbanie obowiązku dostosowania posiadanej decyzji „odpadowej” skutkować
będzie jej wygaśnięciem: w przypadku
pozwolenia zintegrowanego sankcja ta
obejmie jego część dotyczącą gospodarowania odpadami, a w przypadku pozostałych decyzji – wygasną ich postanowienia
dotyczące zbierania lub przetwarzania
odpadów.
Co więcej, jeżeli nie zostanie ustanowione
zabezpieczenie roszczeń lub zostanie ono
ustanowione nienależycie, to odnośne zezwolenie zostanie przez organ cofnięte.
2. Wpływ nowelizowanych przepisów
na postępowania w toku
W przypadku postępowań rozpoczętych
w okresie obowiązywania przepisów dotychczasowych, a niezakończonych przed
wejściem w życie znowelizowanych rozwiązań, to w sprawach o wydanie:
•
zezwoleń na zbieranie odpadów,
•
zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
•
pozwoleń na wytwarzanie odpadów
uwzględniających zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,

•

pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
•
decyzji zatwierdzających instrukcję
prowadzenia składowiska odpadów,
zgodnie z dyspozycją art. 9 noweli,
zastosowanie znajdą nowe przepisy.

twa (znowelizowany art. 41 ust. 3 pkt 1
ustawy o odpadach).
W przypadku postępowań wszczętych
i niezakończonych decyzją ostateczną
w sprawach dotyczących zezwoleń na
zbieranie odpadów lub zezwoleń na zbie-

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania będą
w istotny sposób oddziaływać na sytuację
prawną podmiotów już dysponujących
zezwoleniami odpadowymi.
W takiej sytuacji organ prowadzący postępowanie wezwie wnioskodawcę do
uzupełnienia dokumentacji, zawieszając
postępowanie do czasu dostarczenia wymaganych informacji, przy czym okres
ten nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

ranie i przetwarzanie odpadów, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów
odpadów magazynowanych w okresie roku
przekracza ten próg, postępowania toczyć
się będą przed nowym organem, przy czym
dokumentacja postępowania winna zostać

Nowe przepisy przewidują, że jeżeli
maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów
odpadów magazynowanych w okresie roku
przekracza 3000 Mg, to organem właściwym
do wydania zezwolenia „odpadowego” będzie
marszałek województwa.
3. Zmiana właściwości organów wydających decyzje administracyjne z zakresu reglamentacji gospodarki odpadami
Nowe przepisy przewidują, że jeżeli maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg, to organem
właściwym do wydania zezwolenia „odpadowego” będzie marszałek wojewódz-

Reklama

przekazana marszałkowi województwa
przez organ prowadzący postępowanie do
tej pory.
Na dopełnienie tego obowiązku ustawodawca przewidział termin miesiąca od
dnia wejścia w życie ustawy, przy czym
– co korzystne dla wnioskodawców –
czynności już dokonane w danym postępowaniu pozostaną w mocy i nie będzie
trzeba ich powtarzać.

