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Szanowny Panie ,

odpowiadając na pismo z dnia 5 lutego 2016 r. (znak: PZ-I.700.1.2016.UR) w sprawie 
wprowadzenia przepisów wykonawczych regulujących warunki funkcjonowania instalacji 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, poniżej przedstawiam następujące 
wyjaśnienia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie 
art. 250 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. 
zm.) straciło moc obowiązywania z dniem 23 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 33 ust. 3 
ustawy o odpadach został opracowany nowy projekt rozporządzenia, do którego zgłoszono 
liczne uwagi, zastrzeżenia, obawy m.in. w zakresie konieczności poniesienia dodatkowych 
nakładów finansowych na modernizację instalacji oraz podniesienia kosztów funkcjonowania 
instalacji. Dodatkowe wymagania mogłyby przełożyć się na podniesienie opłat za odbiór 
odpadów i tym samym zwiększenie kosztów dla mieszkańców. Do projektu zgłoszono 
również zarzuty dotyczące jego negatywnego wpływu na szczelność systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę, iż 
upoważnienie ustawowe do wydania przedmiotowego aktu prawnego ma charakter 
fakultatywny, została podjęta decyzja o niepublikowaniu rozporządzenia w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

Obecnie ogólne wymagania dla instalacji MBP określone są w ustawie o odpadach 
poprzez definicję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 
Jednocześnie instalacje podlegające obowiązkom uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
(większość instalacji MBP o statusie RIPOK) zobowiązane są do spełnienia wymagań, jakie 
w stosunku do instalacji i ich prowadzących określone zostały w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz 
w przepisach wykonawczych. Źródłem informacji o technikach, jakie są stosowane w danej 



branży przemysłowej, w tym również w obszarze przetwarzania odpadów, są m. in. 
dokumenty referencyjne tzw. BREF-y. Obecnie trwa proces rewizji dokumentu 
referencyjnego BAT dla przetwarzania odpadów, a przewidywany czas jego zakończenia i 
publikacji Konkluzji BAT (publikowanych w formie decyzji wykonawczych Komisji, które 
będą obowiązywać wprost wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej) to koniec 2017 r. 
Do tego czasu warunki pozwoleń zintegrowanych dla prowadzących instalacje 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów określane są na podstawie art. 188 
i 211 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych określające 
przepisy prawne dla instalacji MBP obejmowało przede wszystkim istniejące już wymagania. 
Dostosowanie do tych wymagań zostaje ostatecznie odzwierciedlone w warunkach 
prowadzenia działalności zawartych w decyzjach administracyjnych. Oczekuje się, aby w 
oparciu o istniejące przepisy prawne, funkcjonowały instalacje spełniające wysokie standardy 
ochrony środowiska oraz o wysokiej efektywności przetwarzania odpadów. Standardy te 
powinny zapewniać warunki zawarte w decyzjach administracyjnych oraz kontrole Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz, opcjonalnie, kontrole organu, który taką decyzję wydał. 

Przed Polską jako krajem członkowskim Unii Europejskiej postawione zostały do 
realizacji cele w zakresie ograniczenia składowania odpadów oraz osiągnięcia wyznaczonych 
poziomów recyklingu i odzysku wybranych frakcji odpadów komunalnych. Dodatkowo na 
szczeblu Unii Europejskiej prowadzone są prace nad nowymi wyzwaniami w zakresie 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Circural economy 
package). 

Jednocześnie z pożądanym wzrostem masy odpadów selektywnie zbieranych 
w gospodarstwach domowych, zaistnieje konieczność dostosowania infrastruktury do nowych 
warunków, czyli transformacji z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
w procesie MBP w instalacje do doczyszczania odpadów recyklingowych selektywnie 
zebranych (część mechaniczna) oraz przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów 
(część biologiczna) celem wytworzenia materiału o właściwościach rekultywacyjnych 
lub nawozowych. Transformacja instalacji MBP będzie następowała stopniowo i będzie 
uzależniona od efektywności gminnych systemów selektywnego zbierania odpadów. 
Jednostki samorządowe odpowiedzialne za gospodarkę odpadami komunalnymi przekazujące 
odpady do przetworzenia w instalacjach MBP o wyższym zaawansowaniu techniczno-
technologicznym, będą miały większą szansę na osiągnięcie zarówno istniejących jak 
i nowych celów oraz tym samym unikną kar za ich niewypełnienie. 

W odniesieniu do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz 
zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku, wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska na podstawie rocznego planu kontroli sporządza programy kontroli planowych, 
obejmujące częstotliwość kontroli w terenie dla różnych rodzajów zakładów i instalacji. 
Inspekcja ochrony środowiska przeprowadza również pozaplanowe kontrole w szczególności 
w celu jak najszybszego zbadania skarg i wniosków o interwencje, wystąpienia poważnych 



awarii, stwierdzenia naruszeń wymogów określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz 
w stosownych przypadkach, przed udzieleniem lub zmianą pozwolenia zintegrowanego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Ministerstwo Środowiska dokona analizy 
potrzeb legislacyjnych w tym obszarze.
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