
Gospodarka odpadami  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  ( Dz. U. 2020, poz. 797) określa środki 

służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny 

wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów  

i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające 

efektywność takiego użytkowania. 

Odpady zgodnie z w/w ustawą klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, 

podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając: 

1) źródło ich powstawania; 

2) właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone  

w rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 3 ust. 5; 

3) składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji 

niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. 

 

Minister właściwy do spraw klimatu określił, w drodze (Rozporządzenia Ministra Klimatu 

 z dnia 2 stycznia 2020 roku w Sprawie katalogu odpadów), katalog odpadów z podziałem  

na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, kierując się źródłem 

powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

Ustawa o odpadach wprowadza następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowywanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 

 

Polski system zagospodarowania odpadów regulowany jest przede wszystkim ustawą z 

14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. Przepisy tej ustawy zobowiązują wytwórców odpadów 

do zagospodarowania wytworzonych odpadów. W większości przypadków wytwórcy 

przekazują odpady uprawnionym podmiotom do ich zagospodarowania. Wymaga to 

zazwyczaj transportu odpadów, którego prowadzenie i zagospodarowanie podlega w głównej 

mierze przepisom ustawy o odpadach. 

Obecnie przedsiębiorcy transportujący odpady nie mają już obowiązku uzyskania zezwolenia 

na transport odpadów. Zezwolenie zostało zastąpione wpisem do rejestru BDO, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 u.o. Wpisu dokonuje, na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy 

transportującego odpady, marszałek województwa właściwy dla siedziby transportującego. 
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Jednocześnie w art. 51 ust. 2 pkt 4 u.o. zwolniono z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru 

transportujących wytworzone przez siebie odpady. 

Zgodnie z ustawą o odpadach prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania 

odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. 

 

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze 

decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania 

odpadów. 

 

Zgodnie z ustawą o odpadach organem właściwym jest: 

1) marszałek województwa: 

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, 

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku 

polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość 

umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub 

całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, 

c) dla instalacji komunalnych, 

d) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa 

wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg; 

2) starosta - w pozostałych przypadkach. 

Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2020, 

poz. 1219 tj. ze zmianami)  pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do 

wytwarzania odpadów: 

1)  o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 

2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne  

w związku z eksploatacją instalacji.  

 

Plan zamykania składowisk odpadów  na terenie powiatu łukowskiego zgodnie z Planem 

gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022.  

Lp.  Nazwa i adres składowiska  Gmina  Planowany rok zamknięcia 

na podstawie terminu 

obowiązywania decyzji na 

unieszkodliwianie odpadów 

i zamkniecie 

Harmonogram 

rekultywacji 

składowisk  

1. Wola Mysłowska,  

21-426 Wola Mysłowska  

Wola Mysłowska  31.12.2016r.  

2. Stoczek Łukowski,  

21-450 Stoczek Łukowski  

Stoczek Łukowski  Nie składują odpadów do 

zamknięcia  

 

3.  Adamów , 21-412 Adamów  Adamów  2020r. Instalacja zastępcza 

do końca czerwca 2018 roku  

Po uzyskaniu decyzji 

na zamkniecie 
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składowiska  

4.  Krzywda, 21-470 Krzywda Krzywda  Decyzja Marszałka 

Województwa Lubelskiego  

Znak  

DŚ-III.7241.10.2019.EWF z 

dnia 23 kwietnia 2020 roku 

na zamkniecie składowiska 
odpadów 

Zezwolenie Starosty 

Łukowskiego Znak 

ROŚ.6233.33.202-9 

z dnia 28.01.2021 na 

przetwarzanie 

odpadów (w procesie 

odzysku), 

wykorzystywanych 

w procesie 

rekultywacji 

zamkniętego 

składowiska 

odpadów  innych niż 

niebezpieczne  

i obojętne.  

5. Niedźwiadka, 21-422 Stanin 

 

  

Stanin 2016r. Nie składują 

odpadów  

 

( Stan na dzień 2016 rok) 

Ze wszystkich Gmin Powiatu Łukowskiego pięć z nich należy do Związku Komunalnego 

Gmin Powiatu Radzyńskiego (tj. Miasto Łuków, Gmina Łuków, Gmina Serokomla, Gmina 

Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków), pięć z nich nie należy (tj. Miasto Stoczek 

Łukowski, Gmina Adamów, Gmina Stanin, Gmina Wola Mysłowska, Gmina Krzywda). 

Natomiast Gmina Trzebieszów znajdująca się w obrębie powiatu łukowskiego należy do 

Regionu Bialskiego gospodarki odpadami komunalnej, toteż nie może dostarczać swoich 

odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Adamkach k/Radzynia Podlaskiego. 

Gmina Trzebieszów dostarcza swoje odpady do Zakładu Zagospodarowania odpadów ul. 

Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska. Na terenie gmin/miast Powiatu Łukowskiego 

funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

 


