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Przedkładam zgłoszony przez:
Ministra Środowiska nowy tekst II  projektu dokumentu 
rządowego przeznaczonego do rozpatrzenia na posiedzeniu 
SKRM z terminem zgłaszania uwag do dnia 19 kwietnia
2019 r.
Merytorycznie prowadzącym sprawę w Departamencie Koordynacji Procesu 
Legislacyjnego jest:

p. W. Skalmowski, tel. 694 6990, e-mail: Wojciech.SkalntowskKjdkprm.gov.pl 

(-) M. Skowroński -  Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów

Pan
Mariusz Skowroński
Sekretarz
Stałego Komitetu rady Ministrów

Stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -
Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz zgodnie z ustaleniami 
Stałego Komitetu Rady Ministrów w załączeniu przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD332), z uprzejmą 
prośbą o skierowanie go do potwierdzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekt uwzględnia ustalenia SKRM oraz komisji 
prawniczej, która odbyła się w dniach 26-29 marca 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących 
postępowania z osadami z przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie prac komisji prawniczej 
powstały bowiem wątpliwości co do konieczności notyfikacji technicznej projektowanej ustawy 
ze względu na te właśnie przepisy, co z kolei wiązałoby się z przedłużeniem procedury legislacyjnej. 
Zgodnie z propozycją pana Jacka Sasina, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, przedstawioną w piśmie z dnia 5 kwietnia 
2019 r., z projektu wykreślono te przepisy. Kwestie te zostaną uregulowane w późniejszym terminie.

Informuję także, że w stosunku do projektu rozpatrzonego przez SKRM, oprócz poprawek 
wynikających z ustaleń komisji prawniczej oraz poprawek o charakterze legislacyjno-redakcyjnym, 
projekt zawiera także następujące zmiany:
1) w projektowanym art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminie, dalej jako „u.u.cz.p.g.” (art. 1 pkt 2 projektu):
a) w pkt 6 do listy odpadów zbieranych w punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych dodano odpady niebezpieczne, w celu umożliwienia selektywnego zbierania 
ww. odpadów oraz wdrożenia przepisów UE,

b) w pkt 9 lit. f  zmodyfikowano wymóg dotyczący podawania przez gminy informacji o punktach 
przyjmujących określone rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach rolnych. Projekt 
przyjęty przez SKRM zakładał obowiązek informowania o punktach funkcjonujących na 
terenie danej gminy. W praktyce może się okazać, że na terenie danej gminy nie ma takich 
punktów, lecz znajdują się one na terenie gmin sąsiednich. Z tego względu ww. obowiązek 
informacyjny powinien dotyczyć ogólnie takich punktów, a nie tylko punktów 
funkcjonujących na terenie danej gminy;

2) w projektowanym art. 3b ust. 1 i 2 u.u.cz.p.g. (art. 1 pkt 3 projektu) doprecyzowano okresy, 
w jakich będą obowiązywać dane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku;

3) w projektowanym art. 6c u.u.cz.p.g. (art. 1 pkt 8 projektu) wprowadzono rozwiązania będące 
wynikiem kompromisu ze stroną samorządową dotyczące objęcia systemem gminnym odbierania 
odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych. W projekcie przyjętym przez SKRM 
założono, że objęcie takich nieruchomości tym systemem wymaga zgody ich właścicieli. 
Przekazany projekt zastępuje zgodę oświadczeniem o wyłączeniu się właściciela niezamieszkałej 
nieruchomości z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych. Oświadczenie takie



będzie składane po ogłoszeniu uchwały rady gminy o objęciu nieruchomości niezamieszkałych 
gminnym systemem albo, jeżeli taka uchwała już obowiązuje, przed ogłoszeniem kolejnego 
postępowania w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli niezamieszkałych nieruchomości;

4) w projektowanym art, 6d u.u.cz.p.g. (art. 1 pkt 9 projektu) uwzględniono postulaty strony 
samorządowej i zrezygnowano z obligatoryjnej rozdzielności zamówień publicznych na 
odbieranie i na zagospodarowanie odpadów komunalnych, pozostawiając istniejącą już 
możliwość udzielania łącznego zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych 
odpadów; jednocześnie uszczegółowiono przepisy (art. 6d ust. la) dotyczące możliwości 
udzielania łącznego zamówienia publicznego na odbieranie odpadów z nieruchomości 
zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych;

5) w projektowanym art. 6ka u.u.cz.p.g. (art. 1 pkt 14 projektu) dodano, wychodząc również 
naprzeciw postulatom strony samorządowej, fakultatywne upoważnienie ustawowe dla ministra 
właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych 
kryteriów stwierdzenia, że odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny;

6) w projektowanym art. 6m ust. lca u.u.cz.p.g. (art. 1 pkt 15 projektu) wyrażenie „altanki 
śmietnikowe” zastąpiono wyrażeniem „miejsca gromadzenia odpadów komunalnych”, w celu 
uspójnienia z przepisami ustawy - Prawo budowlane;

7) w projektowanym art. 6r ust. 2aa u.u.cz.p.g. (art. 1 pkt 17 projektu) doprecyzowano kwestie 
tworzenia miejsc, gdzie możliwa będzie naprawa produktów, przez zamianę wyrazów „sieci 
napraw” na wyrazy „punków napraw”; w konsekwencji tej zmiany odpowiednio zmodyfikowano 
również odpowiednio projektowany art. 3 ust. 2 pkt 6a u.u.cz.p.g.;

8) w art. 9e u.u.cz.p.g. dodano ust. Id, który dopuszcza przekazywanie niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, jeżeli odpady pochodzą 
z obszaru gminy, która wdrożyła zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4a tej ustawy; konsekwencją tej zmiany 
jest uzupełnienie w projektowanych art. 9j ust. 2 pkt 4 oraz art. 9k w ust. 1 pkt 2 u.u.cz.p.g. 
dodatkowego zastrzeżenia uwzględniającego ten wyjątek;

9) w projektowanym art. 23 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dalej jako 
„u.o.” (art. 5 pkt 4 projektu) w skrócie pojęcia „instalacji komunalnej” (wcześniej skrót ten był 
wprowadzony w projektowanym art. 35 ust. 6 u.o.) w wyrażeniu „do przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pozostałości z przetwarzania z tych 
odpadów” spójnik „i” zastąpiono spójnikiem „lub”, ponieważ podmiot prowadzący instalację 
komunalną może prowadzić tylko jeden typ działalności albo oba łącznie;

10) w projektowanym art. 24a ust. 9 u.o. (art. 5 pkt 5 projektu) wskazano, że zwrot pojazdu następuje 
z miejsca wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, do którego zatrzymany 
pojazd został skierowany. Pozostawienie w projektowanym przepisie wyrażenia 
„z miejsca zatrzymania pojazdu z odpadami” mogłoby bowiem być intepretowane w ten sposób, 
że zatrzymany pojazd przed jego odbiorem należy z powrotem odholować do miejsca, w którym 
został zatrzymany;

11) w projekcie wprowadzono także zmiany w art. 25 u.o. polegające na:
a) zmianie dopuszczalnych okresów magazynowania -  zmiana uwzględnia postulat Ministra 

Energii i oznacza, że rocznym okresem magazynowania będą objęte tylko odpady 
niebezpieczne, odpady palne, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady 
pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych; w konsekwencji tej zmiany zbędny stał 
się obowiązujący art. 25 ust. 4b oraz wprowadzono przepis przejściowy (art. 21 projektu),

b) doprecyzowaniu w ust. 6a, że wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub 
składowania odpadów prowadzi się zgodnie z przepisami art. 25 z ust. 6b-6i oraz przepisami 
wydanymi na podstawie art. 25 ust. 8a -  zmiana ta wynika z faktu, że projektowany art. 194 
ust. 1 pkt 2c sankcjonuje m.in. prowadzenie tego wizyjnego systemu niezgodnie z 
wymaganiami określonymi w ustawie. Tymczasem dotychczasowy art. 25 ust. 6a nakładał 
jedynie obowiązek prowadzenia tego systemu bez wyraźnego odniesienia do wymagań, 
co w praktyce mogłoby utrudniać wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych na 
podstawie art. 194 ust. 1 pkt 2c u.o.,



e£

c) dodaniu ust. 6 f—6i w celu umocowania na poziomie przepisów ustawy możliwości takiego 
prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, 
aby wgląd w obraz w czasie rzeczywistym miał wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 
Podgląd obrazu „na żywo” będzie dotyczył wyłącznie odpadów palnych wymienionych w ust. 
6f. Natomiast utrwalony obraz dotyczy wszystkich rodzajów odpadów;

12) w projektowanym art. 26a (art. 5 pkt 9 projektu):
a) w ust. 3 w pkt 1 dodano, że decyzja skierowana do władającego powierzchnią ziemi określa 

także termin udostępnienia powierzchni ziemi, co ma umożliwić egzekucję tego obowiązku w 
razie jego niewykonania,

b) ust. 8 uzupełniony został o dodatkowe rozwiązania dotyczące sytuacji, gdy wprawdzie 
zabezpieczenie roszczeń zostało ustanowione, ale jest ono niewystarczające do pokrycia 
poniesionych przez właściwy organ kosztów usunięcia odpadów; celem tego rozwiązania jest 
zapewnienie pełnego pokrycia kosztów poniesionych przez organ;

13) w projektowanym art. 29a u.o. (art. 5 pkt 11 projektu):
a) w ust. 1 wprowadzono wyjątek, zgodnie z któiym podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości będzie mógł przekazywać niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne do termicznego przekształcania, jeżeli gmina, z której są odbierane te odpady, 
prowadzi selektywne zbieranie odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 4a,

b) ze względu na fakt, że uchwały w sprawie wykonania wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami utracą moc wskutek uchylenia podstawy prawnej do ich wydania, w ust. 3 odesłanie 
do tych uchwał zastąpiono odesłaniem do wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

14) w projektowanym art. 35 ust. 9 u.o. (art. 5 pkt 12 projektu) wprowadzono wyjątek dla instalacji 
do recyklingu odpadów, co umożliwi finansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji tych 
instalacji ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
bez ich ujęcia w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami. Ułatwi to realizację przedsięwzięć służących uzupełnieniu systemu 
selektywnego zbierania odpadów;

15) uwzględniając postulaty strony samorządowej w projektowanym art. 38b u.o. dodano ust. 3-7 
(art. 5 pkt 14 projektu), doprecyzowując zasady prowadzenia listy funkcjonujących instalacji 
spełniających wymagania dla instalacji komunalnych prowadzonych przez marszałków 
województw;

16) dodano zmianę w art. 41a ust. 8 u.o. (art. 5 pkt 16 projektu) polegającą na wyłączeniu obowiązku 
przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 
Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego w przypadku zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku zagrożenia wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. -  Prawo ochrony środowiska oraz zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na 
przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych. Konsekwencją tej zmiany 
jest dodanie ust. 7 w art. 183c ustawy -  Prawo ochrony środowiska (art. 4 pkt 1 projektu), przy 
czym przepis ten dotyczy tylko ww. zakładów, ponieważ w procedowanej ustawie o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadzana jest zmiana art. 183c ust. 6 
ustawy -  Prawo ochrony środowiska zawierająca ww. wyłączenie w odniesieniu do pozwoleń na 
wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych;

17) w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 u.o. (art. 5 pkt 17 projektu) i art. 46 ust. le u.o. (art. 5 pkt 20 projektu), 
wprowadzono zmiany, które mają na celu doprecyzowanie obowiązujących przepisów 
dotyczących składania oświadczeń o nieukaraniu za wykroczenie, o niewymierzeniu 
administracyjnej kary pieniężnej oraz o niecofnięciu decyzji z zakresu gospodarowania odpadami 
oraz skorelowanie tych przepisów z podstawami odmowy wydania zezwolenia na zbieranie 
odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Projektowane zmiany mają na celu 
złagodzenie przesłanek odmowy wydawania tych zezwoleń, tak aby mogły je otrzymać 
podmioty, które w przeszłości w zakresie gospodarki odpadami dopuściły się naruszeń mniejszej 
wagi, za które nałożono jedynie grzywnę w drodze mandatu karnego albo administracyjne kary 
pieniężne nieprzekraczające łącznie kwoty 50 000 zł. Jednocześnie wątpliwości budzi, choćby ze



względu na zasadę niedziałania prawa wstecz, kwestia możliwości uwzględnienia przy odmowie 
wydania ww. zezwoleń naruszeń, za które posiadacze odpadów zostali ukarani przed dniem 
5 września 2019 r., to jest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592). Z tego względu w 
projektowanej ustawie dodano art. 19, zgodnie z którym przy odmowie wydania ww. zezwoleń 
należy wziąć jedynie pod uwagę prawomocne skazanie za określone wykroczenia oraz ostateczne 
decyzje nakładające określone kary pieniężne, wydane po 5 września 2018 r. Decyzje o odmowie 
wydania ww. zezwoleń, wydane po dniu 5 września 2018 r., których podstawą było 
uwzględnienie ukarania przed tą datą, zostaną uchylone na wniosek posiadacza odpadów;

18) w art. 48a u.o. (art. 5 pkt 22 projektu):
a) w ust. 2 wprowadzono zmianę mającą na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących 

pojęcia odpadów obojętnych dla potrzeb wyłączenia z obowiązku ustanawiania 
zabezpieczenia roszczeń,

b) dodano ust. 3a i 3b, dotyczące sposobu obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń dla 
odzysku polegającego na wypełnianiu terenu niekorzystnie przekształconego. 
W konsekwencji tej zmiany w art. 20 projektu dodano przepisy przejściowe w zakresie 
ustanawiania zabezpieczenia roszczeń dla posiadaczy odpadów prowadzących taką 
działalność;

19) w projektowanym art. 158 ust. 3 u.o. (art. 5 pkt 26 projektu) zakaz termicznego przekształcania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów zastąpiono zakazem przekazywania tych odpadów 
do termicznego przekształcania. Jednocześnie ust. 3 rozbito na 2 ustępy -  ust. 3 wprowadza 
ww. zakaz, a ust. 4 wyjątek od tego zakazu, jeżeli odpady te pochodzą z obszaru gminy, która 
wdrożyła zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 4a u.u.cz.p.g. wprowadzający odstępstwo od zakazu termicznego 
przekształcania. Jednocześnie odpowiednio zmieniono projektowany art. 191a u.o. (art. 5 pkt 30 
projektu). Podkreślenia wymaga, że pozostawienie zakazu termicznego przekształcania tych 
odpadów oznaczałoby, że podmiot prowadzący takie przekształcanie musiałby za każdym razem, 
w celu uniknięcia popełnienia wykroczenia określonego w art. 191a u.o., weryfikować, czy 
przekazane odpady rzeczywiście pochodzą z obszaru gminy, która wdrożyła zasady określone w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4a u.u.cz.p.g.;

20) dodano zmiany w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw (projektowany art. 7) -  obowiązujące przepisy art. 9 ust. 1 i 2 mogą 
być interpretowane w ten sposób, że jeśli postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji 
wymienionych w tej sprawie toczy się na etapie postępowania odwoławczego, to organ 
odwoławczy powinien zawiesić postępowanie i wezwać do uzupełnienia wniosku. Tymczasem 
taki sposób postępowania może naruszać zasadę dwuinstancyjności. Uzupełniony wniosek 
bowiem zawiera szereg nowych informacji, które mogą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie. 
Z tego względu konieczne jest dodanie przepisu, który nakazywałby organowi odwoławczemu 
uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w 
oparciu o wniosek uzupełniony zgodnie z nowymi przepisami. Tylko w taki sposób skutecznie 
zapewnione zostanie zachowanie zasady dwuinstancyjności. Konsekwencją tej zmiany jest 
dodanie w projektowanej ustawie art. 22.

Z poważaniem

Z  up. M inistra  
Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska 
/ -  podpisany cyfrowo/

Załącznik: i.w.


