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DeL nicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
wprowadzona do ustawy o odpadach przez nowelizacj4 ustawy 
o utrzymaniu czysto0ci i porz#dku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
budzi wiele w#tpliwo0ci interpretacyjnych. PoniNszy artyku" stanowi prób4 
odpowiedzi na niektóre z nich.

DEFINICJA 
REGIONALNEJ INSTALACJI 
DO PRZETWARZANIA ODPADÓW

Z
godnie z5art. 3 ust. 3 pkt 15c ustawy 
o5odpadach regionalna instalacja do 
przetwarzania odpadów komunal-
nych to zakCad zagospodarowania 
odpadów o5mocy przerobowej wy-

starczaj>cej do przyjmowania i5przetwarzania od-
padów z5obszaru zamieszkaCego przez co najmniej 
120 tys. mieszkaIców, speCniaj>cy wymagania naj-
lepszej dostFpnej techniki lub technologii, o5której 
mowa w5art. 143 ustawy z5dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony ?rodowiska oraz zapewniaj>cy ter-
miczne przeksztaCcanie odpadów lub:

• mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmie-
szanych odpadów komunalnych i5wydzielanie ze 
zmieszanych odpadów komunalnych frakcji na-
daj>cych siF w5caCo?ci lub w5czF?ci do odzysku,

• przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i5innych bioodpadów oraz wytwarzanie 
z5nich produktu o5wCa?ciwo?ciach nawozowych 
lub ?rodków wspomagaj>cych uprawF ro?lin, 
speCniaj>cego wymagania okre?lone w5przepi-
sach odrFbnych,

• skCadowanie odpadów powstaj>cych w5proce-
sie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz po-
zostaCo?ci z5sortowania odpadów komunalnych 
o5pojemno?ci pozwalaj>cej na przyjmowanie 
przez okres nie krótszy ni@ 15 lat odpadów w5ilo-
?ci nie mniejszej ni@ powstaj>ca w5instalacji do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmie-
szanych odpadów komunalnych.

Jedna czy trzy metody?
Jedn> z5podstawowych i5powszechnie podno-
szonych w>tpliwo?ci jest kwestia, czy dla zakwa-
lifikowania jako instalacji regionalnej zakCadu 



  ZIELONE TECHNOLOGIE  

stycze,-marzec 2012   Przemys" Zarz#dzanie $rodowisko 115

zagospodarowania odpadów, który nie zapewnia 
termicznego ich przetwarzania, (przy zaCo@eniu speC-
nienia pozostaCych przesCanek) konieczne jest, aby 
taki zakCad zapewniaC C>cznie:

• mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpa-
dów komunalnych i

• przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów 
zielonych oraz

• skCadowanie odpadów powstaj>cych w5procesie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmie-
szanych odpadów komunalnych. 

Czy te@ wystarczy stosowanie przez zakCad jed-
nej z5tych metod.
Ustawodawca oddzieliC bowiem punkty wskazuj>ce 
poszczególne metody przetwarzania przecinkami, 
rezygnuj>c z5u@ycia spójników, które w5sposób jed-
noznaczny wskazuj> na alternatywF lub koniunkcjF. 
Mimo @e w5logice, w5szczególno?ci w5logicznym ra-
chunku zdaI, u@ycie przecinka równoznaczne jest 
z5koniunkcj>, to w5jFzyku prawniczym nie jest to ju@ 
tak jasne. Potwierdza to orzecznictwo S>du Najwy@-
szego oraz orzecznictwo s>dów administracyjnych. 
W5jFzyku prawniczym u@ycie przecinka wymaga 
w5ka@dym przypadku rozwa@enia, jak> funkcjF peCni 
on w5konkretnym zdaniu – tzn. czy jest spójnikiem 
koniunkcji czy alternatywy.
Ponadto pamiFtaK nale@y, i@ w5d>@eniu do mak-
symalnego skracania tekstów prawnych unika siF 
wielokrotnego powtarzania tych samych spójników 
i5zastFpuje siF je przecinkami; przyjmuje siF wów-
czas, @e przecinki zastFpuj> ten ze spójników, który 
zamieszczony jest na koIcu danego ci>gu zwrotów 
przedzielonych przecinkami. Argument ten przema-
wia za przyjFciem, i@ w5przypadku przepisu art. 3 
ust. 3 pkt 15c lit. a, b i5c mamy do czynienia z5alter-
natyw> rozC>czn>.
W5naszej ocenie oparcie twierdzenia o5konieczno?ci 
zapewnienia przez zakCad zagospodarowania odpa-
dów wszystkich metod przetwarzania wymienionych 
w5art. 3 ust. 3 pkt 15 lit. a, b i5c ustawy o5odpadach 
dla jego kwaliD kacji jako instalacji regionalnej jedy-
nie na fakcie, i@ punkty a, b i5c oddzielone s> prze-
cinkiem jest nieuzasadnione. Co wiFcej, jeste?my 
zdania, i@ nie ma podstaw do uznania, @e zakCad 
zagospodarowania odpadów powinien zapewniaK 
wszystkie trzy metody przetwarzania. W5tym zakre-
sie podzielamy stanowisko Ministerstwa Qrodowiska 
wyra@one w5tzw. interpretacji opublikowanej na jego 
stronie internetowej. Nale@y bowiem zaCo@yK, i@ usta-
wodawca, d>@>c do oparcia systemu gospodarki od-
padami na instalacjach regionalnych, wzi>C pod uwa-
gF fakt, i@ istniej>ce obecnie instalacje co najmniej  
w istotnej czFsci nie zapewniaj> C>cznie wszystkich 
metod przetwarzania wskazanych w5art. 3 ust. 3 pkt 
15 lit. a, b i5c ustawy o5odpadach.
Na marginesie wskazujemy, i@ deD nicja instalacji re-
gionalnej zawarta w5projekcie nowej ustawy o5odpa-
dach (wersja z55 stycznia 2012 r.) przewiduje u@ycie 
spójnika „lub”, co wykluczy jakiekolwiek w>tpliwo?ci 
w5powy@szym zakresie. 
Nie ulega natomiast w>tpliwo?ci, i@ w5zakresie me-
tody mechniczno-biologicznego przeksztaCcania 

odpadów instalacja powinna zapewniaK C>cznie ob-
róbkF mechaniczn> oraz przeksztaCcenie biologicz-
ne. Wobec powy@szego sama sortownia b>de sama 
kompostownia, która nie zapewnia wytwarzania pro-
duktu o5wCa?ciwo?ciach nawozowych lub ?rodków 
wspomagaj>cych uprawF ro?lin, nie mo@e byK za-
kwaliD kowana jako instalacja regionalna. 
Na marginesie powy@szych rozwa@aI nale@y przypo-
mnieK, i@ zakCad zagospodarowania odpadów speC-
niaK powinien warunki okre?lone dla poszczególnych 
metod przetwarzania, które zapewnia lub bFdzie za-
pewniaK. W5przypadku termicznego przeksztaCcania 
odpadów oraz skCadowania od dawna istniej> akty 
prawne zawieraj>ce wymagania, które powinna speC-
niK dana instalacja. Natomiast w5przypadku metody 
mechniczno-biologicznego przeksztaCcania istnieje 
obecnie projekt rozporz>dzenia, które zostanie wy-
dane przez Ministra Qrodowiska na podstawie upo-
wa@nienia zawartego w5art. 14 ust. 10 ustawy o5od-
padach, który tak@e, ju@ na obecnym etapie prac, 
budzi szereg w>tpliwo?ci. 

Moce przerobowe instalacji
Kolejnym z5elementów definicji budz>cym du@e 
w>tpliwo?ci jest okre?lenie mocy przerobowej insta-
lacji regionalnych. Ustawa wymaga, aby zakCad zago-
spodarowania odpadów miaC moc wystarczaj>c> do 
przyjmowania i5przetwarzania odpadów z5obszaru 
zamieszkaCego przez co najmniej 120 tys. mieszkaI-
ców. Ustawa nie precyzuje jednak, czy chodzi o5?red-
ni> ilo?K odpadów produkowan> na terenie danego 
regionu gospodarki odpadami, czy te@ o5?redni> ilo?K 
wytwarzan> na 120 tys. mieszkaIców w5skali kra-
ju. Bior>c pod uwagF, i@ ustawodawcy przy?wieca-
Ca idea racjonalizacji systemu gospodarki odpadami, 
który ma byK oparty na rozwi>zaniach regionalnych, 
jeste?my zdania, i@ próba okre?lenia uniwersalnych 
minimalnych mocy przerobowych dla instalacji dane-
go typu w5skali caCego kraju mo@e okazaK siF chybio-
na. Potencjalnie prowadziK mo@e bowiem do pozba-
wienia kwaliD kacji jako regionalnych instalacji, które 
speCniaj> potrzeby lokalne, natomiast ich moce prze-
robowe odbiegaj> od „?redniej krajowej”.
WskazaK nale@y, i@ na stronach Ministerstwa Qro-
dowiska pojawiCy siF dokumenty okre?laj>ce 

minimalne moce przerobowe instalacji przygo-
towane na potrzeby aktualizacji wojewódzkich 
planów gospodarki odpadami, co jednoznacz-
nie wskazuje na sposób interpretacji cytowanych 
wy@ej zapisów ustawowych przez Ministerstwo. 
Dokument ten nie ma, co oczywiste, charakteru 
wi>@>cego, mo@e mieK jednak w5praktyce realny 
wpCyw na ksztaCt wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami, jak równie@ mo@liwo?ci wskazania da-
nej instalacji jako regionalnej w5planie i5uchwale 
o5jego wykonaniu.

Wnioski
Podsumowuj>c, zgodnie z5obowi>zuj>c> ustaw> 
o5odpadach instalacj> regionaln> mo@e byK zakCad 
zagospodarowania odpadów, który speCnia C>cznie 
nastFpuj>ce przesCanki:

• zapewnia moc przerobow> wystarczaj>c> do 
przyjmowania i5przetwarzania odpadów z5ob-
szaru zamieszkaCego przez co najmniej 120 tys. 
mieszkaIców – w5naszej ocenie moc przerobo-
wa powinna byK obliczana dla instalacji w5danym 
regionie gospodarki odpadami;

• zapewnia termiczne przeksztaCcanie odpadów lub 
alternatywnie: mechaniczno-biologiczne prze-
twarzanie odpadów komunalnych, przetwarza-
nie selektywnie zebranych odpadów zielonych, 
skCadowanie odpadów powstaj>cych w5procesie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmie-
szanych odpadów komunalnych;

• speCnia wymagania w5zakresie BAT lub wymaga-
nia technologii, o której mowa w art. 143 ustawy 
Prawo Ochrony Qrodowiska.

WokóC pojFcia instalacji regionalnej pojawi> siF dal-
sze w>tpliwo?ci, w5szczególno?ci w5zakresie mo@li-
wo?ci lokalizacji jej poszczególnych elementów na 
terenie odrFbnych zakCadów oraz w5zakresie wyma-
gaI BAT dla nowych technologii w5ramach ka@dej 
z5metod przetwarzania, ich analiza wykracza jednak 
poza ramy niniejszego artykuCu.
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