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WYCIĄG 

z protokołu ustaleń nr 11/2019 

posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów 

w dniu 14 marca 2019 r. 

 

 

Pkt 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(UD332) – przedłożył Minister Środowiska 

KRM-10-5-19 
 

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął dokument (nowy tekst)  
ze zmianami i rekomendował go Radzie Ministrów. 

Jednocześnie Komitet zobowiązał Ministra Środowiska do: 
 niezwłocznego przekazania projektu ustawy do rozpatrzenia przez 

Komisję Prawniczą (nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
posiedzenia), 

 przekazania tekstu projektu uwzględniającego ustalenia Komitetu  
i Komisji Prawniczej do potwierdzenia przez Stały Komitet Rady 
Ministrów w trybie obiegowym (Przewodniczący Komitetu przypomniał, 
że zgodnie z § 80a Regulaminu pracy Rady Ministrów projekt ustawy 
przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu, organ 
wnioskujący wnosi do potwierdzenia przez Komitet, nie później  
niż w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia projektu przez Komisję 
Prawniczą). 

 
Ponadto Komitet przyjął następujące ustalenia: 

 uwaga zgłoszona przez Przewodniczącego Stałego Komitetu 
Rady Ministrów, dot. wątpliwości odnośnie do definicji „nieczystości 
ciekłych” i „zbiorników bezodpływowych” – zostanie uwzględniona 
(Minister Środowiska przyjęcie uwagi zadeklarował na posiedzeniu 
Komitetu. Odpowiednia zmiana definicji, uwzględniająca potrzebę 
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określenia sposobu postępowania z osadami ściekowymi  
w przydomowych oczyszczalniach ścieków, zostanie wypracowana  
w trakcie prac Komisji Prawniczej); 

 uwagi zgłoszone przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów – 
Szefa Centrum Analiz Strategicznych, dot. Oceny Skutków 
Regulacji – zostały uwzględnione/wyjaśnione zgodnie z pisemnym 
stanowiskiem (Minister Środowiska sposób uwzględnienia 
przyjętych uwag przedstawił w załączonym do stanowiska nowym 
tekście Oceny Skutków Regulacji); 

 uwagi Ministra Finansów zgłoszone do wycofanej przez Ministra 
Środowiska autopoprawki nie zostały na posiedzeniu Komitetu 
rozpatrzone (ministrowie kwestie wskazane przez MF mogą 
przeanalizować w kontaktach bilateralnych); 

 uwaga zgłoszona przez Ministra Infrastruktury, dot. projektowanego 
art. 27 ust. 3b ustawy o odpadach – zostanie uwzględniona (Minister 
Środowiska w pisemnym stanowisku poinformował, że w ww. przepisie 
wyrażenie „z chwilą przyjęcia” zostanie zastąpione wyrażeniem  
„z chwilą przekazania”); 

 w zakresie uwag zgłoszonych przez Ministra Sprawiedliwości: 

 uwaga dot. art. 17 projektu ustawy (w ocenie MS przedmiotowa 
regulacja – w zakresie w jakim reguluje kwestie przejściowe  
w stosunku do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie projektowanej ustawy dotyczących penalizacji  
za wykroczenie, czy też w zakresie stosowania dotychczasowych 
regulacji zawartych w art. 173 i 174 ustawy o odpadach  
– pozostaje w sprzeczności z art. 2 Kodeksu wykroczeń,  
z którego wynika, że jeśli w czasie orzekania obowiązuje ustawa 
inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się ustawę 
nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą 
poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy) – po dyskusji, 
została kierunkowo przyjęta (zarówno Minister Sprawiedliwości 
jak i Minister Środowiska oraz Prezes Rządowego Centrum 
Legislacji na posiedzeniu Komitetu zapewnili, że ich intencją jest,  
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aby do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 
w życie ustawy, stosowane były kary/sankcje mniej dolegliwe dla 
strony. Powyższy przepis zostanie dodatkowo przeanalizowany  
i wypracowane/przyjęte zostanie stosowne rozwiązanie w tym 
zakresie), 

 uwaga dot. projektowanego art. 175a ustawy o odpadach (błędnie 
oznaczonego w projekcie jako art. 175) – zostanie uwzględniona 
(Minister Środowiska o przyjęciu uwagi poinformował w pisemnym 
stanowisku); 

 w zakresie uwag zgłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji: 

 uwaga nr 1, dot. projektowanego art. 24a ust. 6-9 ustawy  
o odpadach (kwestia postępowania w przypadku zatrzymania 
pojazdu z odpadami) – zostanie uwzględniona (Minister 
Środowiska o sposobie uwzględnienia uwagi poinformował  
w pisemnym stanowisku. Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji na posiedzeniu Komitetu sposób uwzględnienia 
uwagi zaakceptował), 

 uwaga nr 2, dot. wzmocnienia kadrowego Państwowej Straży 
Pożarnej – nie zostanie uwzględniona (Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na posiedzeniu Komitetu 
zapowiedział zgłoszenie rozbieżności w tym zakresie do 
rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów), 

 uwaga nr 3, dot. dokonania zmian w pkt 4 Oceny Skutków 
Regulacji „Podmioty, na które oddziałuje projekt” – zostanie 
uwzględniona (Minister Środowiska o przyjęciu uwagi 
poinformował w pisemnym stanowisku); 

 uwagi zgłoszone przez Ministra Energii, dot. propozycji zmian  
w ustawie o odpadach w zakresie materiałów niepalnych – zostały 
wyjaśnione bez wpływu na treść dokumentu (w związku z tym,  
że propozycje ME wykraczają poza zakres projektowanej ustawy,  
a ich wprowadzenie wymagałyby aktualizacji wpisu do Wykazu prac 
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legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, postanowiono nie 
rozpatrywać uwagi, proponując jednocześnie Ministrowi Energii 
przygotowanie odrębnego projektu ustawy regulującej postępowanie  
z tego typu odpadami. Minister Energii na posiedzeniu powyższe 
zaakceptował); 

 uwaga zgłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, dot. zmiany brzmienia art. 1 pkt 3 lit. „c” projektu 
ustawy – zostanie uwzględniona (Minister Środowiska o przyjęciu 
uwagi poinformował w pisemnym stanowisku); 

 uwagi zgłoszone przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji 
zostały uwzględnione/wyjaśnione (Minister Środowiska wyjaśnienia  
i sposób uwzględnienia uwag przedstawił w pisemnym stanowisku. 
Prezes Rządowego Centrum Legislacji na posiedzeniu Komitetu 
poinformował, że projekt ustawy został z RCL uzgodniony); 

 w zakresie uwag zgłoszonych przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów: 

 uwaga nr 1, dot. doprecyzowania projektowanego art. 6c ust. 2a 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – zostanie 
uwzględniona (Minister Środowiska o uwzględnieniu uwagi 
poinformował w pisemnym stanowisku), 

 uwaga nr 2, odnosząca się do projektowanego art. 6r ust. 2e 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  
(dot. dodatkowego określenia wzorów klasyfikacji wydatków,  
np. w drodze rozporządzenia wykonawczego, włączenia kwestii 
finansowych w sprawozdawczość Bazy Danych o Odpadach oraz 
powołania regulatora lub nadania już istniejącej instytucji rolę 
organu zatwierdzającego przede wszystkim taryfy instalacji 
przyjmujących odpady komunalne, tj. dotychczas „regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych” – RIPOK-ów) 
– została wyjaśniona/nie zostanie uwzględniona (Minister 
Środowiska wyjaśnienia przedstawił w pisemnym stanowisku. 
Prezes UOKiK, po dyskusji, na posiedzeniu Komitetu wyjaśnienia 
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przyjął, w tym odnoszące się do kwestii powołania regulatora cen  
i nadania uprawnień organowi zatwierdzającemu ceny), 

 uwaga nr 3, odnosząca się do projektowanego art. 9m ustawy  
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (dot. dodatkowego 
określenia wzorów klasyfikacji kosztów, np. w drodze 
rozporządzenia wykonawczego, włączenia kalkulacji kosztów 
RIPOK-ów w sprawozdawczość Bazy Danych o Odpadach oraz 
powołania regulatora lub nadania już istniejącej instytucji rolę 
organu zatwierdzającego taryfy instalacji przyjmujących odpady,  
w szczególności „instalacji komunalnych”) – została wyjaśniona/ 
nie zostanie uwzględniona (Minister Środowiska wyjaśnienia 
przedstawił w pisemnym stanowisku. Komitet, po dyskusji, 
przychylił się do stanowiska Ministra Środowiska, w tym 
odnoszącego się do kwestii włączenia kalkulacji kosztów RIPOK-
ów w sprawozdawczość Bazy Danych o Odpadach. Prezes 
UOKiK na posiedzeniu Komitetu uwag nie podtrzymał); 

 uwaga zgłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dot. 
możliwości włączenia selektywnej zbiórki niektórych odpadów 
wytworzonych w wyniku działalności rolniczej do funkcjonujących 
systemów zbierania odpadów komunalnych – została wyjaśniona bez 
wpływu na treść dokumentu/nie zostanie uwzględniona (Minister 
Środowiska wyjaśnienia przedstawił na posiedzeniu Komitetu, 
informując jednocześnie o planowanej w tym roku zbiórce odpadów 
wytworzonych w wyniku działalności rolniczej, m.in worków po 
nawozach i folii po kiszonkach, która ma zostać zorganizowana 
wspólnie z MRiRW, przy zaangażowaniu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej); 

 uwaga ustnie zgłoszona na posiedzeniu Komitetu przez Sekretarza 
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasza Schreibera, 
odnosząca się do projektowanego art. 158 ust. 3 ustawy o odpadach 
stanowiącego o zakazie termicznego przekształcania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  
jeżeli gmina z której są odbierane te odpady nie wprowadziła 
selektywnego zbierania odpadów (wątpliwości odnośnie do powyższej 
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regulacji sygnalizują samorządy) – została omówiona/wyjaśniona 
(Minister Środowiska poinformował, że projekt zostanie przekazany do 
zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. W przypadku dalszych wątpliwości Minister 
Środowiska wspólnie z Ministrem Spraw Zagranicznych 
przeanalizuje/rozważy możliwość przesunięcie terminu wejścia 
przepisu w życie).   


