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Szanowni Państwo,

nawiązując do pisma z dnia 8 czerwca 2022 r. przekazującego propozycje zmian przepisów z zakresu 

gospodarki odpadami, w pierwszej kolejności pragnę podziękować za przesłanie spostrzeżeń 

dotyczących stosowania powyższych przepisów.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie rozważa zmiany przepisów 

w zakresie wydawania decyzji zezwalających na zbieranie lub przetwarzanie odpadów na czas 

nieokreślony. Okres 10 lat na jaki wydawane są zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów 

wprowadzono, m.in. na potrzeby objęcia szczególnym nadzorem gospodarki odpadami w Polsce. Istotną 

kwestią w uzyskaniu kolejnego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest weryfikacja 

zasadności złożonego wniosku o wydanie takiego zezwolenia przez właściwy organ administracji, jak 

również wydane opinie i postanowienia stanowiące integralną część tego wniosku. W oparciu m.in. 

o opinię wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, do którego należą kompetencje w zakresie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ administracji może zbadać czy wydawane 

przez niego zezwolenie nie naruszy przepisów prawa miejscowego, tj. w przypadku gdy miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego mógł ulec zmianie lub w przypadku jego braku, mógł zostać 

uchwalony. Powyższe mogłoby być podstawą do odmowy wydania zezwolenia. 

Obecnie trwa etap dostosowywania się podmiotów gospodarujących odpadami do przepisów 

wprowadzonych do ustawy o odpadach w 2018 r. Podmioty posiadające zezwolenia na zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów zobligowane były do złożenia wniosków o zmianę tych zezwoleń do dnia 5 

marca 2020 r. Powyższe spowodowało nagromadzenie obowiązków po stronie organów administracji, 

a co za tym idzie wydłużenie prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji zmieniających 

zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów. Zatem problem ten powinien mieć charakter 

tymczasowy. Niemniej jednak, niezależnie są rozważane w resorcie klimatu i środowiska zmiany 

obowiązujących przepisów prawa. Rozważana zmiana ma na celu usunięcie obaw wyrażanych przez 

część przedsiębiorców, związanych z upływem ważności posiadanych przez nich decyzji w zakresie 

gospodarowania odpadami.
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Natomiast odnosząc się do pozostałych propozycji zmian przepisów przedstawionych w piśmie 

uprzejmie informuję, że zostaną one również rozważone w ramach przyszłych prac legislacyjnych w  

Ministerstwie Klimatu i Środowiska.  
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