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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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Prezes Rady Ministrów  

RM 10-38-05  
 
 Pan  
 Włodzimierz Cimoszewicz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku, 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw wraz z 
projektami aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Środowiska. 

 

           Z szacunkiem 
 

(-) Marek Belka 



          PROJEKT 

 

U S T A W A 

z dnia                              

 

o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) 

 

 

Art. 1.  W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach2) (Dz. U. Nr 62, 

poz. 628, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 2: 

a)  w ust. 2: 

–  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo 

przemieszczanych w związku z realizacją 

inwestycji, jeżeli miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego, decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja 

o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót 

budowlanych określają warunki i sposób ich 

zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spo-

woduje przekroczeń wymaganych standardów 

jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska,”, 

–  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo 

przemieszczanych w związku z wydobywaniem 

kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem, jeżeli 

koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż 

udzielona na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
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Nr 27, poz. 96, z późn. zm.4)) lub miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

górniczego określają warunki i sposób ich 

zagospodarowania,”, 

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) mas ziemnych pochodzących z pogłębiania 

akwenów morskich w związku z utrzymywaniem 

infrastruktury zapewniającej dostęp do portów 

oraz infrastruktury portowej, a także z pogłębia-

nia zbiorników wodnych, stawów, cieków natu-

ralnych, kanałów i rowów w związku z utrzy-

mywaniem i regulacją wód, stanowiących nie-

zanieczyszczony urobek,”, 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisy ustawy nie naruszają w zakresie postępo-

wania z odpadami przepisów: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geolo-

giczne i górnicze, 

2) ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu 

zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. 

Nr 47, poz. 243, z późn. zm.5)), 

3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, 

poz. 622, z późn. zm.6)), 

4) ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zaka-

zie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.7)), 

5) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta-
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łości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, 

poz. 1361 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), 

6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i  Rady 1774/2002/WE z dnia 3 października 

2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne doty-

czące produktów ubocznych pochodzenia zwie-

rzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi (Dz.Urz. WE L 273 z 10.10.2003, str. 1 

i  L 19 z 19.01.2005, str. 27 oraz str. 34), 

7) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób za-

kaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz 

z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289), 

8) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, 

poz. 1263), 

9) ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzyna-

rodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, 

poz. 1956).”; 

2)  w art. 3 w ust. 3: 

a)  po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) odpadach z wypadków – rozumie się przez to 

odpady powstające podczas prowadzenia akcji 

ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem odpadów 

powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej 

awarii przemysłowej,”, 

b)  pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) spalarni odpadów – rozumie się przez to instalację 

przeznaczoną do termicznego przekształcania od-

padów, z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej 
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energii cieplnej; obejmuje to spalanie przez utle-

nianie odpadów, jak również inne procesy ter-

micznego przekształcania odpadów, w tym takie jak 

piroliza, zgazowanie i proces plazmowy, o ile 

substancje powstające podczas innych procesów 

termicznego przekształcania odpadów są następnie 

spalane,”, 

c)  pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) termicznym przekształcaniu odpadów – rozumie się 

przez to procesy utleniania odpadów, w tym spa-

lania, zgazowania, lub rozkładu odpadów, w tym 

rozkładu pirolitycznego; recykling organiczny nie jest 

traktowany jako termiczne przekształcanie odpa-

dów,”, 

d)  po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: 

„21a)  współspalarni odpadów – rozumie się przez to 

instalację, której głównym celem jest wytwarzanie 

energii lub produktów, w której wraz z paliwami 

termicznie są przekształcane odpady w celu 

odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich 

unieszkodliwienia; obejmuje to spalanie przez 

utlenianie odpadów, jak również inne procesy 

termicznego przekształcania odpadów, w tym takie 

jak piroliza, zgazowanie i proces plazmowy, o ile 

substancje powstające podczas innych procesów 

termicznego przekształcania odpadów są następ-

nie spalane,”; 

3)  w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw: gospodarki, budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gospodarki 

morskiej, łączności, transportu, zdrowia, rolnictwa, wew-
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nętrznych, obrony narodowej, każdy w zakresie swoich 

kompetencji, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw środowiska może określić, w drodze rozporzą-

dzeń, szczegółowy sposób postępowania z niektórymi 

rodzajami odpadów, kierując się potrzebą zapewnienia 

prawidłowego postępowania z odpadami.”; 

4)  w art. 9 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

„3. Niesegregowane odpady komunalne oraz komunalne 

osady ściekowe powinny być poddane odzyskowi lub 

unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na 

którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających 

wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, 

o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub w miejscach 

najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia. 

4. Niesegregowane odpady komunalne oraz komunalne 

osady ściekowe mogą być poddawane odzyskowi lub 

unieszkodliwianiu na obszarze województwa innego niż 

wymienione w ust. 3, jeżeli odległość od miejsca wytwa-

rzania odpadów do instalacji przeznaczonej do odzysku 

lub unieszkodliwiania, spełniającej wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologii, o której mowa 

w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska, lub miejsca przeznaczonego do tego 

samego odzysku jest mniejsza niż odległość do instalacji 

lub miejsca, położonego na obszarze tego samego 

województwa. 

5.  Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do unieszko-

dliwiania odpadów medycznych o właściwościach za-

kaźnych, zwanych dalej „zakaźnymi odpadami medycz-

nymi”, oraz do unieszkodliwiania odpadów weteryna-
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ryjnych o właściwościach zakaźnych, zwanych dalej 

„zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi”.”; 

5)  w art. 13: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi 

określone wymagania.”, 

b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a.  Minister właściwy do spraw środowiska określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku 

w procesach odzysku R14 i R15, wymienionych 

w załączniku nr 5 do ustawy, 

2) rodzaje odpadów i warunki unieszkodliwiania 

odpadów w procesie unieszkodliwiania D2, wy-

mienionym w załączniku nr 6 do ustawy,  

poza instalacjami i urządzeniami, uwzględniając 

właściwości tych odpadów. 

 2b.  Minister właściwy do spraw środowiska może 

określić, w drodze rozporządzenia, warunki odzysku 

za pomocą procesu odzysku R10, wymienionego 

w  załączniku nr 5 do ustawy, i rodzaje odpadów 

dopuszczonych do takiego odzysku, uwzględniając 

potrzebę ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony 

środowiska.”, 

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości 

roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli 

gmina nie prowadzi selektywnego zbierania lub 
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odbierania odpadów ulegających biodegradacji, a ich 

spalanie nie narusza odrębnych przepisów.”; 

6)  w art. 14: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Plany gospodarki odpadami określają: 

1)  opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, za-

wierający informacje dotyczące: 

a) rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, 

które mają być poddane procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania, 

b) wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowa-

dzących działalność w zakresie zbierania, od-

zysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

c) rozmieszczenia istniejących instalacji do zbie-

rania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

d) identyfikacji problemów w zakresie gospoda-

rowania odpadami, 

2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem 

terminów ich osiągania, 

3) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania 

i  gospodarowania odpadami, 

4) zadania, których realizacja zapewni poprawę 

sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 

5) rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, 

6) instrumenty finansowe służące realizacji celów 

w  zakresie gospodarki odpadami, zawierające na-

stępujące elementy: 

a)  wskazanie źródeł finansowania planowanych 

działań, 
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b) harmonogram rzeczowo-finansowy planowa-

nych działań zmierzających do zapobiegania 

powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko oraz prawidłowego gospodaro-

wania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów 

ulegających biodegradacji zawartych w odpa-

dach komunalnych kierowanych na składo-

wiska,  

7)  system gospodarowania odpadami, 

8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów 

w  zakresie gospodarki odpadami.”, 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Krajowy plan gospodarki odpadami jest opracowy-

wany przez ministra właściwego do spraw śro-

dowiska, a w zakresie związanym z ochroną wód 

w  porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki wodnej, a uchwalany przez Radę 

Ministrów.”, 

c)  w ust. 7 pkt 1-4 otrzymują brzmienie: 

„1)  projekt planu krajowego – przez organy wykonawcze 

województw, 

 2)  projekt planu wojewódzkiego – przez ministra 

właściwego do spraw środowiska, organy wyko-

nawcze powiatów i gmin z obszaru województwa, 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, 

a w zakresie związanym z ochroną wód –  przez 

właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospo-

darki wodnej oraz w zakresie związanym z portami 

i  wodami morskimi – przez dyrektora właściwego 

urzędu morskiego, 
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 3) projekt planu powiatowego – przez organ wy-

konawczy województwa oraz organy wykonawcze 

gmin z obszaru powiatu, 

 4) projekt planu gminnego – przez organ wykonawczy 

województwa oraz powiatu.”, 

d)  po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 

„12a. Sprawozdania z realizacji planu gospodarki od-

padami, obejmujące okres dwóch lat kalenda-

rzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

kończącego ten okres, zwany dalej „okresem 

sprawozdawczym”, przygotowują: 

1) minister właściwy do spraw środowiska – z re-

alizacji planu krajowego, 

2) organ wykonawczy województwa – z realizacji 

planu wojewódzkiego, 

3) organ wykonawczy powiatu – z realizacji planu 

powiatowego, 

4) organ wykonawczy gminy – z realizacji planu 

gminnego.”, 

e)  ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13.  Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki od-

padami: 

1) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie 

gminy i organowi wykonawczemu powiatu w ter-

minie do dnia 31 marca po upływie okresu spra-

wozdawczego, 

2) organ wykonawczy powiatu przedkłada radzie 

powiatu i organowi wykonawczemu województwa 

w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu 

sprawozdawczego, 
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3) organ wykonawczy województwa przedkłada 

sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu 

do spraw środowiska w terminie do dnia 

30 września po upływie okresu sprawozdaw-

czego, 

4) minister właściwy do spraw środowiska przed-

kłada Radzie Ministrów w terminie do dnia 

31 grudnia po upływie okresu sprawozdaw-

czego.”; 

7)  w art. 15: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być 

zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami, 

powiatowy plan gospodarki odpadami powinien być 

zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpa-

dami, gminny plan gospodarki odpadami powinien 

być zgodny z  powiatowym planem gospodarki 

odpadami.”, 

b)  uchyla się ust. 3 i 4, 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Krajowy plan gospodarki odpadami może określać 

przedsięwzięcia priorytetowe, które stanowią insta-

lacje o znaczeniu ponadwojewódzkim, służące do 

unieszkodliwiania odpadów i spełniające następujące 

kryteria: 

1) potrzeba ich realizacji wynika z krajowego planu 

gospodarki odpadami, 

2) w instalacjach są unieszkodliwiane odpady z ob-

szaru większego niż obszar jednego województwa, 

 



 
 

11

 
 

3) istnienie tych instalacji jest niezbędne do utwo-

rzenia i  utrzymania w kraju zintegrowanej i wystar-

czającej sieci instalacji i urządzeń do unieszkodli-

wiania odpadów.”, 

d)  uchyla się ust. 6, 

e)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Krajowy, wojewódzki lub powiatowy plan gospodarki 

odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów pow-

stających na obszarze danej jednostki administra-

cyjnej oraz przywożonych na jej obszar, a w szcze-

gólności odpady komunalne z uwzględnieniem 

odpadów ulegających biodegradacji, odpady opako-

waniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, 

opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy 

wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny 

i  elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne 

i  weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumula-

tory.”, 

f)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady 

komunalne powstające na obszarze danej gminy 

oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w od-

padach komunalnych.”; 

8)  po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 
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„Rozdział 3a 

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi 

 

Art. 16a. Do obowiązkowych zadań własnych gmin w za-

kresie gospodarki odpadami komunalnymi należy: 

1)  zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców 

gminy zorganizowanym systemem odbierania 

odpadów komunalnych, 

2) zapewnianie funkcjonowania systemu selektyw-

nego zbierania i odbierania odpadów komu-

nalnych, aby było możliwe: 

a)  ograniczenie składowania odpadów komu-

nalnych ulegających biodegradacji,  

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z od-

padów komunalnych, 

c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych, 

3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji 

własnych lub wspólnych z innymi gminami lub 

przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do od-

zysku i unieszkodliwiania odpadów komunal-

nych, z wyłączeniem odpadów, za których 

zagospodarowanie są odpowiedzialni przed-

siębiorcy na podstawie przepisów odrębnych, 

4)  zapewnianie ograniczenia masy odpadów ko-

munalnych ulegających biodegradacji kiero-

wanych do składowania: 
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a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej 

niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej 

niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, 

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej 

niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

w stosunku do masy tych odpadów wytwo-

rzonych w  1995 r. 

Art. 16b. Do obowiązkowych zadań własnych województwa 

w  zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

należy zapewnianie budowy, utrzymania i eksplo-

atacji instalacji i urządzeń do odzysku i uniesz-

kodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzie-

lonych z odpadów komunalnych, z wyłączeniem 

odpadów, za których zagospodarowanie są 

odpowiedzialni przedsiębiorcy na podstawie prze-

pisów odrębnych.”; 

9)  w art. 17: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-

nie: 

„Wytwórca jest obowiązany do:”, 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do odpadów komu-

nalnych, odpadów z wypadków, odpadów powstałych 

w wyniku klęsk żywiołowych oraz odpadów powsta-

łych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii 

przemysłowej.”; 
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10) po art. 17 dodaje się art. 17a i 17b w brzmieniu: 

„Art. 17a.  1.  Wytwórca odpadów powstałych w wyniku po-

ważnej awarii lub poważnej awarii przemysło-

wej jest obowiązany do przedłożenia staroście 

właściwemu ze względu na miejsce powstania 

odpadów z tych awarii informacji o wytwo-

rzonych odpadach oraz o sposobach gospoda-

rowania wytworzonymi odpadami, bez względu 

na ich ilość, w terminie 30 dni od dnia wystą-

pienia awarii. 

2.  Informacja ta powinna zawierać: 

1) wyszczególnienie ilości i rodzaju odpadów 

powstałych w wyniku awarii, 

2) wskazanie miejsca i sposobu magazyno-

wania odpadów powstałych w wyniku awarii, 

3) opis dalszego sposobu gospodarowania 

tymi odpadami. 

 Art. 17b.  1. Jeżeli wymagają tego względy ochrony życia 

lub zdrowia ludzi lub względy ochrony śro-

dowiska, starosta właściwy ze względu na 

miejsce powstania odpadów z wypadków, 

w drodze decyzji wydanej z urzędu, może 

nałożyć na wytwórcę tych odpadów obowiązki 

dotyczące gospodarowania odpadami z wypad-

ków, w tym obowiązek przekazania ich wska-

zanemu posiadaczowi odpadów, z tym że za 

wytwórcę odpadów z wypadków uważa się 

sprawcę wypadku, a w przypadku jego braku 

lub niemożności ustalenia – władającego 

powierzchnią ziemi; w przypadku odpadów 

z  wypadków powodujących zanieczyszczenie 
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morza – wytwórcą odpadów jest armator statku, 

który spowodował powstanie odpadu, o ile 

statek jest znany. 

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, może być 

nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. W sprawach odpadów z wypadków powo-

dujących zanieczyszczenie morza decyzję, 

o  której mowa w ust. 1, wydaje właściwy ze 

względu na miejsce wypadku dyrektor urzędu 

morskiego. 

4. Starosta dokonuje gospodarowania odpadami 

z  wypadków, jeżeli: 

1)  nie można wszcząć postępowania egzeku-

cyjnego dotyczącego obowiązku zagospo-

darowania odpadów z wypadków albo 

egzekucja okazała się bezskuteczna lub 

2) jest konieczne natychmiastowe zagospo-

darowanie tych odpadów ze względu na 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub 

możliwość zaistnienia nieodwracalnych 

szkód w środowisku. 

5. W przypadku braku możliwości ustalenia 

sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec 

sprawcy lub władającego powierzchnią ziemi 

koszty gospodarowania odpadami z wypadków, 

z wyjątkiem odpadów z wypadków powodu-

jących zanieczyszczenie morza, są pokrywane 

ze środków finansowych wojewódzkiego fun-

duszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

na wniosek starosty.”; 
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11)  w art. 18: 

a)  w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, 

z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, 

 5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazyno-

wanych odpadów.”, 

b)  w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, 

z  uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku 

i  unieszkodliwiania odpadów, 

 3) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazyno-

wanych odpadów.”, 

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kopię wydanego pozwolenia na wytwarzanie odpa-

dów wojewoda albo starosta przekazuje właściwemu 

ze względu na miejsce wytwarzania odpadów mar-

szałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta.”; 

12)  w art. 19: 

a)  uchyla się ust. 4 i 5, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kopię wydanej decyzji wojewoda albo starosta 

przekazuje właściwemu ze względu na miejsce 

wytwarzania odpadów niebezpiecznych marszałkowi 

województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezy-

dentowi miasta.”; 
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13)  w art. 20 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami nie-

bezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

 5)  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazyno-

wanych odpadów niebezpiecznych.”; 

14)  w art. 21: 

a)  dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazyno-

wanych odpadów niebezpiecznych,”, 

c)  dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

 „2. Decyzję zatwierdzającą program gospodarki od-

padami niebezpiecznymi wydaje się po uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie obiektu albo po 

zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia 

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016, z późn. zm.8)), jeżeli są wymagane.”; 

15)  w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Kopię wydanej decyzji wojewoda albo starosta prze-

kazuje właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania 

odpadów marszałkowi województwa, wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, bur-

mistrzowi lub prezydentowi miasta.”; 

16) w art. 24: 

a)  w ust. 1 część zdania po średniku otrzymuje brzmienie: 

„informację przedkłada się w czterech egzemplarzach.”, 
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b) w ust. 4 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, 

z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku 

i  unieszkodliwiania odpadów, 

 5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazy-

nowanych odpadów.”, 

c)  ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9.  Jeden egzemplarz informacji o wytwarzanych od-

padach oraz o sposobach gospodarowania wytwo-

rzonymi odpadami, a także kopie decyzji, o których 

mowa w ust. 5, 6 i  8, wojewoda albo starosta 

przekazuje właściwemu ze względu na miejsce 

wytwarzania odpadów marszałkowi województwa, 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.”; 

17) w art. 25: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, 

przekazuje odpady następnemu posiadaczowi od-

padów, który ma zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania, od-

zysku, unieszkodliwiania odpadów lub koncesję na 

składowanie odpadów w górotworze, w tym w pod-

ziemnych wyrobiskach górniczych, lub jest wpisany do 

rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, odpo-

wiedzialność za gospodarowanie odpadami przenosi 

się na tego następnego posiadacza odpadów.”, 

b)  dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: 

„4. Posiadacz odpadów zlecający usługę transportu 

odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu 
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działalność w  zakresie transportu odpadów posia-

dacza odpadów, do którego należy dostarczyć te 

odpady; prowadzący działalność w zakresie tran-

sportu odpadów jest odpowiedzialny wyłącznie za 

wykonanie tej usługi. 

5.  Prowadzący działalność w zakresie transportu od-

padów jest obowiązany dostarczyć te odpady do 

posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez 

posiadacza odpadów pozbywającego się tych od-

padów. 

6.  Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność 

w  zakresie odbierania odpadów komunalnych, jest 

obowiązany dostarczyć je do miejsca odzysku lub 

unieszkodliwiania wskazanego w zezwoleniu na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach.”; 

18)  w art. 26: 

a)  uchyla się ust. 5 i 6, 

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Kopię wydanej decyzji wojewoda albo starosta 

przekazuje właściwemu ze względu na miejsce 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów marszałkowi 

województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezy-

dentowi miasta.”; 

19) w art. 27: 

a)  w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazyno-

wanych odpadów,”, 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydaje się po 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po 

zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia 

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane, jeżeli są wymagane, 

a w przypadku zezwolenia na prowadzenie działal-

ności w zakresie unieszkodliwiania odpadów nie-

bezpiecznych dodatkowo po kontroli przez woje-

wódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjo-

nowania instalacji i urządzeń służących do unieszko-

dliwiania odpadów.”; 

20) w art. 28: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania od-

padów oraz prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, 

z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 oraz 

art. 33 ust. 1a i 4.”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania lub transportu odpadów wydaje starosta.”, 

c)  w ust. 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – 

w przypadku transportu odpadów lub miejsca pro-
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wadzenia działalności – w przypadku zbierania 

odpadów, 

 3) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazyno-

wanych odpadów,”, 

d)  w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – 

w  przypadku transportu odpadów lub miejsca pro-

wadzenia działalności – w przypadku zbierania 

odpadów,”, 

e)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Kopię wydanej decyzji starosta przekazuje mar-

szałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta właściwemu: 

1)  w przypadku zezwolenia na prowadzenie działal-

ności w zakresie zbierania odpadów – ze względu 

na miejsce zbierania odpadów, 

2) w przypadku zezwolenia na prowadzenie działal-

ności w zakresie transportu odpadów – ze względu 

na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza 

odpadów.”, 

f)  dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu: 

„9.  Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie 

dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytwo-

rzone przez siebie odpady lub zbiera wytworzone 

przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia. 

  10. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania lub transportu wydaje się po uzyskaniu po-

zwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu 

postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu 
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użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

w  rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane, jeżeli są wymagane.”; 

21)  w art. 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Kopię wydanej decyzji wojewoda albo starosta prze-

kazuje marszałkowi województwa, wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, bur-

mistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze 

względu na miejsce zbierania, odzysku lub uniesz-

kodliwiania odpadów, a w przypadku transportu od-

padów – właściwemu ze względu na miejsce siedziby 

lub zamieszkania posiadacza odpadów.”; 

22)   w art. 31 uchyla się ust. 4; 

23) w art. 33: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Transport odpadów, o których mowa w ust. 1,  przez 

osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami do miejsca wykorzystania tych 

odpadów nie wymaga zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów.”, 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w dro-

dze rozporządzenia, listę rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebę-

dącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalne metody 

ich odzysku, kierując się właściwościami odpadów 

oraz możliwościami bezpiecznego ich wykorzystania.”, 

c)  w ust. 5a w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem 

i  dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
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„3) śmierci posiadacza odpadów będącego osobą fizycz-

ną albo likwidacji posiadacza odpadów będącego 

jednostką organizacyjną.”, 

d) ust. 5b otrzymuje brzmienie: 

„5b.  Skreślenia, o którym mowa w ust. 5a pkt 2, dokonuje 

się w drodze decyzji.”; 

24)  w art. 36: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, o której 

mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórców odpadów 

komunalnych.”, 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Prowadzący działalność w zakresie transportu 

odpadów prowadzi ewidencję z zastosowaniem tylko 

karty przekazania odpadu.”, 

c)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Prowadzący działalność w zakresie transportu 

odpadów jest obowiązany do poświadczenia na 

karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi.”, 

d)  w ust. 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

zdanie w brzmieniu: 

„prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów 

otrzymuje kopię karty przekazania odpadu od posiadacza 

odpadów, który przyjął odpad.”, 

e)  ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9.  Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty prze-

kazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju 

przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca 

kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego 
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prowadzącego działalność w zakresie transportu 

odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.”, 

f)  ust. 10-12 otrzymują brzmienie: 

„10. Posiadacz odpadów lub prowadzący działalność 

w  zakresie transportu odpadów jest obowiązany do 

przechowywania dokumentów sporządzonych na 

potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym sporządzono te 

dokumenty, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 4. 

 11. Posiadacz odpadów lub prowadzący działalność 

w zakresie transportu odpadów jest obowiązany do 

udostępniania dokumentów ewidencji odpadów na 

żądanie organów przeprowadzających kontrolę. 

 12.  Marszałek województwa właściwy ze względu na 

miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, w  drodze decyzji, może zobowiązać 

posiadacza odpadów lub prowadzącego działalność 

w zakresie transportu odpadów do przedłożenia 

dokumentów ewidencji odpadów.”, 

g)  ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Minister właściwy do spraw środowiska określi, 

w  drodze rozporządzenia, wzory dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, 

z  wyodrębnieniem ewidencji komunalnych osadów 

ściekowych stosowanych w celach, o których mowa 

w art. 43 ust. 1.”; 

25)  w art. 41: 

a)  ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1.  Odpady w postaci baterii lub akumulatorów zbiera się 

oddzielnie od innych rodzajów odpadów. 
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 2.  Posiadacz odpadów w postaci baterii lub aku-

mulatorów, powstałych w wyniku prowadzonej przez  

niego działalności gospodarczej, jest obowiązany do 

ich selektywnego zbierania, umożliwiającego później-

szy odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów. 

 3. Posiadacz odpadów w postaci baterii lub akumula-

torów, który jest osobą fizyczną niebędącą przedsię-

biorcą, powinien zwracać te odpady do punktów ich 

zbierania lub wrzucać do pojemników przeznaczonych 

na te odpady.”, 

b)  uchyla się ust. 4; 

26)  w art. 42 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 

medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych we 

współspalarniach odpadów.”; 

27) w art. 43: 

a)  w ust. 1: 

–  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Odzysk komunalnych osadów ściekowych polegający 

na ich stosowaniu:”, 

–  w pkt 5 skreśla się kropkę i dodaje zdanie końcowe 

w brzmieniu: 

„ – powinien się odbywać z zachowaniem warunków 

określonych w ust. 1a-7.”, 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Komunalne osady ściekowe mogą być przeka-

zywane wyłącznie przez wytwórcę tych osadów 

właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej 

nieruchomością, na której mają być stosowane.”, 
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c)  w ust. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) na obszarach ochronnych zbiorników wód podziem-

nych,”; 

28)  w art. 43a: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania 

odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu 

tych odpadów od osób fizycznych niebędących przed-

siębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia 

odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego 

odpady.”, 

b)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer 

dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdza-

jącego tożsamość osoby przekazującej odpady.”; 

29)  w art. 44: 

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1.  Termiczne przekształcanie odpadów może być pro-

wadzone w spalarniach odpadów lub we współspa-

larniach odpadów. 

 2.  Spalarnie odpadów oraz współspalarnie odpadów 

powinny być projektowane, budowane, wyposażane 

i  użytkowane w sposób zapewniający osiągnięcie 

poziomu termicznego przekształcania, przy którym 

ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla 

środowiska odpadów i innych emisji powstających 

wskutek termicznego przekształcania odpadów będzie 

jak najmniejsza.”, 

b)  uchyla się ust. 3-5, 
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c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych 

i  odpadów niebezpiecznych stanowi proces unieszko-

dliwiania D10, wymieniony w załączniku nr 6 do 

ustawy, z wyjątkiem odpadów opakowaniowych oraz 

odpadów, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 3, jeżeli 

w  procesie ich termicznego przekształcania następuje 

odzysk energii. 

 7. Termiczne przekształcanie odpadów innych niż od-

pady komunalne i odpady niebezpieczne stanowi 

proces odzysku R1, wymieniony w załączniku nr 5 do 

ustawy, o ile wytworzona energia jest wykorzystywana 

poza procesem termicznego przekształcania od-

padów.”; 

30)  w art. 45: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią 

odpadów jest obowiązany, w czasie przyjmowania 

i  termicznego przekształcania odpadów, do podej-

mowania niezbędnych środków ostrożności mających 

na celu zapobieżenie lub ograniczenie negatywnych 

skutków dla środowiska, w szczególności w od-

niesieniu do zanieczyszczeń powietrza, gleby, wód 

powierzchniowych i gruntowych, jak również zapa-

chów i hałasu, a także bezpośredniego zagrożenia 

zdrowia ludzi.”, 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią 

odpadów, przed przyjęciem odpadów do ich ter-

micznego przekształcenia, jest obowiązany również 

do: 
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1)  ustalenia masy odpadów, 

2) sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów 

z danymi zawartymi w karcie przekazania 

odpadu. 

 1b. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią 

odpadów, przed przyjęciem odpadów niebezpiecz-

nych do ich termicznego przekształcenia, jest obo-

wiązany również do: 

1)  zapoznania się z przekazywanym przez posia-

dacza odpadów opisem odpadów, który powinien 

obejmować: 

a) fizyczny i chemiczny skład odpadów niebez-

piecznych oraz informacje niezbędne do do-

konania oceny przydatności tych odpadów do 

procesu termicznego przekształcenia, 

b) właściwości odpadów, 

c) wskazanie substancji, z którymi te odpady nie 

mogą być łączone w celu ich łącznego ter-

micznego przekształcenia, 

d) niezbędne środki ostrożności związane z po-

stępowaniem z tymi odpadami, 

2) pobrania próbek, przed rozładowaniem odpadów, 

w celu zweryfikowania zgodności fizycznego 

i  chemicznego składu oraz właściwości odpadów 

z opisem, o którym mowa w pkt 1; wymóg ten nie 

dotyczy odpadów medycznych i odpadów wete-

rynaryjnych, 

3) przechowywania próbek przez okres co najmniej 

jednego miesiąca po termicznym przekształceniu 

tych odpadów.”, 
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c)  w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-

nie: 

„Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią od-

padów, przed przyjęciem odpadów do ich termicznego 

przekształcenia, jest obowiązany do:”, 

d)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Przepis ust. 1b nie ma zastosowania w przypadku 

wytwórców odpadów, którzy termicznie przekształcają 

wyłącznie własne odpady w miejscu ich powstania, 

pod warunkiem dotrzymywania wymagań dla spalarni 

odpadów lub współspalarni  odpadów.”, 

e)  uchyla się ust. 4; 

31)  uchyla się art. 46; 

32) w art. 48: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie niedopełnienia przez zarządzającego spalar-

nią odpadów lub współspalarnią odpadów obo-

wiązków, o  których mowa w art. 44 i 45, wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska może wydać decyzję 

o  wstrzymaniu działalności w zakresie termicznego 

przekształcania odpadów.”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadkach określonych w ust. 1, na wniosek 

zarządzającego spalarnią odpadów lub współspa-

larnią odpadów, wojewódzki inspektor ochrony śro-

dowiska może ustalić termin usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, a  w razie nieusunięcia ich w tym 

terminie – wstrzyma działalność w zakresie termicz-

nego przekształcania odpadów.”, 

c)  uchyla się ust. 5; 
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33) w art. 49: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciel lub inny władający spalarnią odpadów lub 

współspalarnią odpadów jest obowiązany zatrudniać 

kierownika spalarni odpadów lub współspalarni odpa-

dów posiadającego świadectwo stwierdzające kwali-

fikacje w  zakresie gospodarowania odpadami.”, 

b)  ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Kierownikiem spalarni odpadów lub współspalarni 

odpadów może być wyłącznie osoba, która posiada 

świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie 

gospodarowania odpadami.”, 

c)  uchyla się ust. 7; 

34)  po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu: 

„Art. 49a. 1.  Przepisów rozdziału 6 nie stosuje się do spa-

larni odpadów oraz współspalarni odpadów ter-

micznie przekształcających wyłącznie następu-

jące odpady: 

1)  roślinne z rolnictwa i leśnictwa, 

2)  roślinne z przemysłu przetwórstwa spożyw-

czego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną 

energię cieplną, 

3)  włókniste, roślinne z procesu produkcji 

pierwotnej masy celulozowej i z procesu 

produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te 

są spalane w miejscu produkcji, a wytwa-

rzana energia cieplna jest odzyskiwana, 

4)  korka, 
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5) drewna, z wyjątkiem drewna zanieczysz-

czonego impregnatami i powłokami ochron-

nymi, które mogą zawierać związki chloro-

wcoorganiczne lub  metale ciężkie, w skład 

których wchodzą w szczególności odpady 

drewna pochodzącego z  budowy, remon-

tów i demontażu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej, 

6)  zwłok zwierzęcych w rozumieniu ustawy 

z  dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. 

2.  Przepisów rozdziału 6 nie stosuje się również 

do eksperymentalnych instalacji wykorzystywa-

nych do badań, rozwoju i testowania prowa-

dzonych w celu poprawy procesu spalania, 

w  których jest przetwarzane mniej niż 50 Mg 

odpadów rocznie, pod warunkiem że instalacje 

te są eksploatowane w okresie nie dłuższym 

niż rok. 

3.  Wymagania dotyczące termicznego przekształ-

cania odpadów niebezpiecznych nie mają 

zastosowania w  odniesieniu do następujących 

odpadów niebezpiecznych: 

1) ciekłych odpadów palnych, w tym olejów 

odpadowych spełniających łącznie nastę-

pujące warunki: 

a)  zawartość PCB i pentachlorofenolu 

(PCP) nie przekracza wartości, które 

powodowałyby, że odpady te są niebez-

pieczne, 
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b) odpady te nie stanowią odpadów niebez-

piecznych ze względu na zawartość 

innych składników wymienionych w za-

łączniku nr 3 do ustawy, 

c) ich wartość kaloryczna netto wynosi co 

najmniej 30 MJ (megadżuli) na kilogram, 

2) palnych odpadów płynnych, które nie po-

wodują w  gazach odlotowych powstających 

bezpośrednio z ich spalania innych emisji 

niż emisje powstające w wyniku spalania 

oleju napędowego, o których mowa 

w art. 169 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska.”; 

35)  w art. 51 uchyla się ust. 6; 

36)  po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu: 

„Art. 51a. 1. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia 

na budowę składowiska odpadów wymaganego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, wnioskodawca jest obo-

wiązany uzyskać pozwolenie na wykonanie 

składowiska odpadów. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje 

wojewoda.”; 

37)   w art. 52: 

a)  w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie skła-

dowiska odpadów powinien zawierać:”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Wojewoda właściwy do wydania pozwolenia na 

wykonanie składowiska odpadów określa w nim 

wymagania zapewniające ochronę życia i zdrowia 

ludzi, ochronę środowiska oraz ochronę uzasad-

nionych interesów osób trzecich.”, 

c)  dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, zwrotu 

ustanowionego zabezpieczenia oraz orzeczenia 

o  przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie nega-

tywnych skutków w środowisku stosuje się odpo-

wiednio art. 187 ust. 2-4 oraz art. 198 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

 5. Wojewoda odmawia wydania pozwolenia na wyko-

nanie składowiska odpadów, jeżeli wykonanie skła-

dowiska odpadów nie jest określone w wojewódzkim 

planie gospodarki odpadami.”; 

38)  w art. 53 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sposób eksploatacji jest sprzeczny z założeniami przy-

jętymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-

rowania terenu, w pozwoleniu na wykonanie skła-

dowiska odpadów lub w decyzji o pozwoleniu na 

budowę,”; 

39) w art. 54:  

a)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów, 

o  której mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jeżeli 

potrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika 

z  zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego in-

spektora ochrony środowiska.”, 

b)  w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
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„1a)  datę zaprzestania przyjmowania odpadów do skła-

dowania na składowisku odpadów,”, 

c)  w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do skła-

dowania na składowisku odpadów,”; 

40) po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu: 

„Art. 54a.  1.  Odpady składowane na składowisku odpadów 

mogą być z niego wydobyte. 

 2. Wydobycie odpadów ze składowiska odpadów 

wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów. 

 3. Przed uzyskaniem pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów ze składowiska odpadów wytwórca 

odpadów zainteresowany wydobyciem jest 

obowiązany do przedłożenia raportu o oddzia-

ływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, 

o  którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska; raport 

o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środo-

wisko powinien zawierać ustalenia dotyczące 

warunków technicznych i organizacyjnych zwią-

zanych z wydobyciem tych odpadów ze skła-

dowiska odpadów. 

 4. Przepisy ust. 1-3 dotyczą również wydobywania 

odpadów ze zwałowisk odpadów, dla których 

nie było wymagane uzyskanie decyzji loka-

lizacyjnych lub decyzji o pozwoleniu na bu-

dowę.”; 

41) w art. 60: 

a)  dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 
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b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Jeżeli z przeglądu ekologicznego lub dokumentacji 

hydrogeologicznej wynika brak możliwości monito-

rowania wód powierzchniowych, podziemnych lub 

gazu składowiskowego, właściwy organ może określić 

odrębny zakres prowadzenia monitoringu danego 

składowiska odpadów, odstępując od wymogów, 

o  których mowa w ust. 1.”;  

42)  tytuł rozdziału 9 otrzymuje brzmienie:  

„Przepisy karne i opłaty sankcyjne”; 

43)  w art. 71: 

a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca od-

pady poza spalarniami odpadów lub współspa-

larniami odpadów lub”, 

b)  uchyla się pkt 2; 

44)  art. 77 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 77.  Kto, zarządzając spalarnią odpadów lub współ-

spalarnią odpadów: 

1) przed przyjęciem odpadów do ich termicznego 

przekształcenia nie ustala masy odpadów lub 

nie sprawdza zgodności przyjmowanych odpa-

dów z danymi zawartymi w karcie przekazania 

odpadu lub 

2) przed przyjęciem odpadów niebezpiecznych do 

ich termicznego przekształcenia nie zapoznaje 

się z  opisem odpadów lub nie pobiera lub nie 

przechowuje próbek tych odpadów 

podlega karze aresztu albo grzywny.”; 
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45) po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu: 

„Art. 77a.  Kto unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne 

i  zakaźne odpady weterynaryjne we współspa-

larni odpadów 

podlega karze aresztu albo grzywny.”; 

46)  po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu: 

„Art. 79a. 1. Stwierdzając naruszenie przez podmiot do tego 

obowiązany obowiązku w zakresie ograni-

czenia masy odpadów komunalnych ulega-

jących biodegradacji kierowanych do składo-

wania, wojewoda na wniosek wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska nakłada na 

podmiot do tego obowiązany, w drodze decyzji, 

opłatę sankcyjną w wysokości od 40 tysięcy do 

200 tysięcy złotych, ustalając wysokość opłaty 

w zależności od stopnia niewykonania obo-

wiązku. 

2. Stwierdzając naruszenie przez podmiot do tego 

obowiązany obowiązku zorganizowania syste-

mu selektywnego zbierania odpadów, woje-

woda na wniosek wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska nakłada na podmiot do 

tego obowiązany, w drodze decyzji, opłatę 

sankcyjną w wysokości od 10 tysięcy do 

40 tysięcy złotych. 

3. Termin płatności opłaty sankcyjnej w przypadku 

decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 

14 dni od dnia, w którym decyzje stały się 

ostateczne. 

4. W sprawach dotyczących opłat sankcyjnych, 

o  których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się 

 



 
 

37

 
 

odpowiednio  przepisy działu III ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), z wyłączeniem 

art. 67, z tym że uprawnienia organów podat-

kowych przysługują wojewodzie. 

5. Termin płatności opłat sankcyjnych, o których 

mowa w ust. 1 i 2, może zostać odroczony na 

wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 

i  2, jeżeli podejmą one działania zapewniające 

usunięcie przyczyny nałożenia opłaty, w okre-

sie nie dłuższym niż 2 lata od dnia złożenia 

wniosku. 

6. Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty 

sankcyjnej, zawierający harmonogram realizacji 

działania zapewniającego usunięcie przyczyny 

nałożonej opłaty, powinien zostać złożony do 

wojewody przed upływem terminu, w którym 

opłata powinna być uiszczona. 

7. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty 

sankcyjnej ustala: 

1)  wysokość opłaty, której termin został odro-

czony, 

2) opis działania realizowanego przez podmiot 

do tego obowiązany, 

3)  harmonogram realizacji działania, 

4) termin odroczenia opłaty uwzględniający 

okres niezbędny do zrealizowania działania. 

8. W przypadku terminowego zrealizowania dzia-

łania będącego podstawą odroczenia terminu 
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płatności opłaty sankcyjnej, wojewoda orzeka 

o  umorzeniu opłaty. 

9. Jeżeli działanie będące podstawą odroczenia 

terminu płatności opłaty sankcyjnej nie zostanie 

zrealizowane w terminie, wojewoda wydaje 

decyzję, stwierdzającą wygaśnięcie decyzji 

o  odroczeniu terminu płatności. 

 10. W przypadku wydania decyzji, o której mowa 

w ust. 9, opłata sankcyjna podlega uiszczeniu 

wraz z  odsetkami liczonymi od dnia terminu 

płatności opłaty.”; 

47) w załączniku nr 5: 

a)  proces odzysku R14 otrzymuje brzmienie: 

„R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpa-

dów w całości lub części”, 

b)  dodaje się proces R15 w brzmieniu: 

„R15 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wy-

twarzane odpady przydatne do odzysku”; 

48)  w załączniku nr 6: 

a)  proces D3 otrzymuje brzmienie: 

„D3 Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatła-

czanie odpadów, które można pompować)”, 

b)  dodaje się proces unieszkodliwiania D16 w brzmieniu: 

„D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wy-

twarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania”. 

 

Art.  2. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i  porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.6)) wprowadza się 

następujące zmiany: 
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1)  w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Zasady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów regu-

lują odrębne przepisy.”; 

2)  w art. 3: 

a)  w ust. 2: 

–  w pkt 2 uchyla się lit. a, 

– uchyla się pkt 6, 

b)  w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem 

i  dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) umów zawartych na odbieranie odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli 

wykonywania przez właścicieli nieruchomości obo-

wiązków wynikających z ustawy.”; 

3)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala 

regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regu-

lamin jest aktem prawa miejscowego. 

 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzy-

mania czystości i porządku na terenie gminy 

dotyczące: 

1)  wymagań w zakresie utrzymania czystości i po-

rządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunal-

nych, 
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b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych 

poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń prze-

znaczonych do zbierania odpadów komunal-

nych na terenie nieruchomości oraz na drogach 

publicznych, warunków rozmieszczania tych 

urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

przy uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wy-

twarzanych w gospodarstwach domowych 

bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń, 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się od-

padów komunalnych lub nieczystości ciekłych 

z  terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego, 

4)  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 

domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 

przed zanieczyszczeniem terenów przezna-

czonych do wspólnego użytku, 

5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodar-

skich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania 

na określonych obszarach lub w poszcze-

gólnych nieruchomościach, 
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6)  wyznaczania obszarów podlegających obo-

wiązkowej deratyzacji i terminów jej przepro-

wadzania.”; 

4) w art. 5 ust. 1: 

a)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w regulaminie oraz pozbywanie się tych 

odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy 

i  przepisami odrębnymi; obowiązek ma odpowiednie 

zastosowanie także w przypadku gromadzenia 

nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływo-

wych.”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) realizację innych obowiązków określonych w regula-

minie.”; 

5) w art. 6a: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1j w brzmieniu: 

„1a.  Rada gminy może odstąpić od przeprowadzenia 

referendum, o którym mowa w ust. 1, oraz zde-

cydować w  drodze uchwały o przejęciu od właści-

cieli nieruchomości obowiązków, o których mowa 

w  art. 5 ust. 1 pkt 1 i  3, jeżeli na terenie gminy nie 

są realizowane obowiązki wynikające z ustawy oraz 

przepisów odrębnych, a  w  szczególności: 

1)  nie  jest prowadzone selektywne zbieranie odpa-

dów, 

2) są tworzone nielegalne miejsca składowania 

odpadów komunalnych na terenie gminy, których 

likwidacja obciąża budżet gminy, 

 



 
 

42

 
 

3) przedsiębiorcy prowadzący działalność w  za-

kresie odbierania odpadów komunalnych nie 

usuwają, w  wyznaczonym przez wójta, bur-

mistrza lub prezydenta miasta terminie, stanu 

faktycznego lub prawnego niezgodnego z  prze-

pisami regulującymi działalność gospodarczą 

objętą zezwoleniem. 

 1b.  Rada gminy określa w uchwale, o której mowa 

w  ust. 1a, termin wejścia jej w życie, nie krótszy niż 

jeden rok od dnia podjęcia uchwały. 

 1c.  Z dniem wejścia w życie uchwały, o której mowa 

w  ust. 1 albo w ust. 1a, wykonywanie przejętych 

obowiązków staje się zadaniem własnym gminy. 

 1d. Gmina, zlecając odbieranie odpadów komunalnych 

oraz przekazywanie do miejsc ich odzysku i uniesz-

kodliwiania, stosuje przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19, poz. 177, z  późn. zm.9)). 

 1e.  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1d, 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta, podaje do 

publicznej wiadomości: 

1) obszar lub części obszaru gminy, z których będą 

odbierane odpady, 

2) wymagania, jakie powinny być spełnione przy 

wykonywaniu zleconych działań, w szczególności 

rodzaj i liczbę pojazdów służących do transportu 

odpadów, 

3) liczbę przedsiębiorców, którzy będą mogli pro-

wadzić działania na wskazanym obszarze, a przy 

dopuszczeniu możliwości działania przez więcej 
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niż jednego przedsiębiorcę – także szczegółowe 

kryteria podziału obszaru lub działań. 

 1f.  W umowie na odbieranie odpadów komunalnych 

oraz przekazywanie do miejsc ich odzysku i uniesz-

kodliwiania strony są obowiązane zawrzeć co naj-

mniej następujące postanowienia: 

1) szczegółowe określenie zakresu zleconych dzia-

łań i  obszaru gminy, na którym będą wykony-

wane, 

2) czas obowiązywania umowy, 

3) ustalenie wymagań, jakie powinny być spełnione 

przy wykonywaniu zlecanych działań, dotyczą-

cych co najmniej rodzaju urządzeń przezna-

czonych do zbierania odpadów, zasad ich roz-

mieszczania, zasad i  częstotliwości opróżniania 

oraz utrzymywania we właściwym stanie tech-

nicznym i sanitarnym, rodzaju i  liczby pojazdów 

służących do transportu odpadów, 

4) wskazanie miejsca odzysku lub unieszkodliwia-

nia odpadów, z uwzględnieniem zasady określo-

nej w art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o  odpadach i ustaleń wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami, 

5) ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia za 

wykonywanie zleconych działań, 

6) ustalenie zasad kontrolowania przez gminę 

realizacji postanowień umowy, 

7) ustalenie przyczyn upoważniających do rozwią-

zania umowy bez wypowiedzenia lub rozwią-
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zania umowy za wypowiedzeniem przez jedną ze 

stron. 

 1g. O udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie 

odpadów komunalnych oraz przekazywanie do 

miejsc ich odzysku i unieszkodliwiania mogą ubie-

gać się również przedsiębiorcy nieposiadający 

zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, jeżeli uzyskają od wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta przyrzeczenie 

wydania zezwolenia, zwanego dalej „promesą”. 

 1h. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje promesę 

przedsiębiorcy, który spełnia warunki do uzyskania 

zezwolenia; w postępowaniu o udzielenie promesy 

stosuje się przepisy dotyczące udzielenia zezwo-

lenia. 

 1i. Wydanie zezwolenia przedsiębiorcy, o którym mowa 

w  ust. 1h, uzależnia się od wyniku postępowania 

o  udzieleniu zamówienia publicznego na odbieranie 

odpadów komunalnych oraz przekazywanie do 

miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania. 

1j.  W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że 

nie może być on krótszy niż 6 miesięcy od dnia jej 

wydania.”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W uchwałach, o których mowa w ust. 1 i 1a, rada 

gminy ustala wysokość, termin i sposób uiszczania 

opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za 

wykonywanie przejętych obowiązków, którą właści-

ciele nieruchomości są obowiązani wnieść na rzecz 

gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej.”, 
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c)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu: 

„2a. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 1a, są aktami 

prawa miejscowego.  

 2b.  Opłaty, o których mowa w ust. 2, są przychodem 

gminnego funduszu ochrony środowiska i gospo-

darki wodnej. 

2c.  Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 

29  sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 8, poz. 60), z wyłączeniem art. 67, z tym 

że uprawnienia organów podatkowych przysługują 

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.”; 

6)  uchyla się art. 6b; 

7) w art. 7: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i po-

daje do publicznej wiadomości wymagania, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 

a w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości – również 

miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych wynikające z wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami, do którego odpady mają być 

przekazywane; wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

może określić obszar lub części obszaru gminy, na 

którym te usługi mają być świadczone.”, 

b)  w ust. 5 uchyla się zdanie drugie; 

8)  w art. 8: 

a)  w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-

nie:  
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„Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać 

odpowiednio:”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości powinien udokumentować gotowość 

ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc 

odzysku i unieszkodliwiania, o  których mowa w art. 7 

ust. 3.”, 

c)  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Działając na podstawie odrębnych decyzji, przed-

siębiorca, który odbiera od właścicieli nieruchomości 

odpady komunalne na podstawie zezwolenia na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, przed przekazaniem ich do miejsc 

odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w tym 

zezwoleniu, może prowadzić sortowanie lub kom-

postowanie tych odpadów w instalacjach, do których 

posiada tytuł prawny.”; 

9)  w art. 9: 

a)  w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„Zezwolenie powinno określać odpowiednio:”,  

b)  ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości powinno określać również 

miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
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komunalnych, wynikające z wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami.”, 

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: 

„1aa.  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpły-

wowych i transport nieczystości ciekłych powinno 

określać również miejsca unieszkodliwiania nie-

czystości ciekłych.”, 

d)  po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu: 

„1d. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia 

udzielenia zezwolenia albo może ograniczyć jego 

zakres w stosunku do wniosku o udzielenie zezwo-

lenia, jeżeli: 

1) przedsiębiorca nie spełnia warunków wykony-

wania działalności objętej zezwoleniem, 

2) zawarta została przez gminę umowa na prowa-

dzenie działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1, 

na obszarze, na którym przedsiębiorca ubiega 

się o wydanie zezwolenia.”, 

e)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta cofa, w drodze 

decyzji, zezwolenie bez odszkodowania, jeżeli: 

1) wydano prawomocne orzeczenie sądu zakazujące 

przedsiębiorcy wykonywania  działalności gospo-

darczej objętej zezwoleniem, 

2) przedsiębiorca przestał spełniać warunki, wyma-

gane do wykonywania działalności określonej 

w zezwoleniu,  

3)  przedsiębiorca nie usunął, w wyznaczonym przez 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta terminie, 

stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego 
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z przepisami, regulującymi działalność gospodar-

czą objętą zezwoleniem, 

4)  odrębne przepisy tak stanowią, 

5) przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania, lub za-

przestał wykonywania działalności określonej 

w zezwoleniu lub uniemożliwia przeprowadzenie 

kontroli jego działalności, o której mowa w art. 8b.”; 

10) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność w za-

kresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbior-

ników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia 

po upływie każdego miesiąca sporządzić i prze-

kazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 

miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z który-

mi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na 

odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nie-

czystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nie-

ruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu 

umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz 

zawiera imię i  nazwisko lub nazwę oraz adres 

właściciela nieruchomości oraz adres nierucho-

mości. 

2.  Prowadzący działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości lub opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych i transportu nieczystości ciekłych jest 

obowiązany do sporządzania i przekazywania 

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 
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informacji dotyczącej masy i rodzajów odebra-

nych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju 

nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy 

w  terminie do końca pierwszego kwartału za 

poprzedni rok kalendarzowy.”; 

11)  w art. 10 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a.  Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wy-

konuje obowiązków określonych w regulaminie.”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 

z  2004 r. Nr 253, poz. 2532 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.  115 i Nr 48, poz. 447) 

w  załączniku w części IV  w ust. 41  w kol. 4 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 

„10) na zbieranie przez sprzedawców odpadów opakowaniowych 

po środkach niebezpiecznych, 

 11) na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego przez sprzedawców hurtowych i przez sprze-

dawców detalicznych oraz przez gminne punkty zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.”. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska10) (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.11)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)  w art. 46 w ust. 4 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem 

i  dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z wy-

dobyciem odpadów ze składowiska odpadów.”; 

2)  w art. 406: 

a)  dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b)  dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
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„2. Środki gminnych funduszy, pochodzące z opłat wno-

szonych przez właścicieli nieruchomości za wyko-

nywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków, 

przeznacza się w całości na realizację zadania, 

o  którym mowa w  art.  6a ust. 1c ustawy z dnia 

13  września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622,  z 1997 r. 

Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, 

poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, 

poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  z  2003 r. Nr 7, 

poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i  Nr 173, 

poz. 1808).”; 

3)  w art. 409 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem 

i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, 

o  których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o  odpadach.”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych12) (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.13)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 3: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opakowaniami w rozumieniu ustawy są wprowadzone 

do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materia-

łów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, 

przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich 

produktów, od surowców do towarów przetworzonych, 

a także części opakowań i elementy pomocnicze 

połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego 

samego celu, co dane opakowanie.”, 
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b)  w ust. 3 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) środkach niebezpiecznych – rozumie się przez to 

substancje i preparaty chemiczne zaklasyfikowane 

jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze 

kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, 

działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 

2 lub niebezpieczne dla środowiska z przypisanym 

symbolem N, określone w  przepisach o substan-

cjach i preparatach chemicznych, oraz środki ochro-

ny roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne lub 

toksyczne dla ludzi, pszczół lub organizmów wod-

nych, określone w przepisach o ochronie roślin 

uprawnych,”; 

2)  w art. 5: 

a)  ust. 4g otrzymuje brzmienie: 

„4g. W przypadku zgodności opakowania lub odpadu 

opakowaniowego z normami zharmonizowanymi, 

o  których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087), wymagania określone 

w ust. 1-4a i 4c-4f uważa się za spełnione.”, 

b)  po ust. 4g dodaje się ust. 4h w brzmieniu: 

„4h. Oceny zgodności, o której mowa w ust. 4g, dokonuje 

się na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o  systemie oceny zgodności.”; 

3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:  

„5a. 1.  Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólno-

towego nabycia opakowań prowadzi działania edu-

kacyjne w zakresie właściwego gospodarowania 

odpadami opakowaniowymi. 
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2.  Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólno-

towego nabycia opakowań, o których mowa w ust. 1, 

może zlecić działania edukacyjne w zakresie właści-

wego gospodarowania odpadami opakowaniowymi 

organizacji odzysku, o której mowa w art. 5 ustawy 

z  dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsię-

biorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz.  639, z późn. 

zm.14)).”; 

4)  w art. 10: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólno-

towego nabycia środków niebezpiecznych są obo-

wiązani ustalić wysokość kaucji na opakowania jed-

nostkowe tych środków nie niższą niż 10% i nie 

wyższą niż 30% ceny środka niebezpiecznego 

zawartego w tym opakowaniu, z zastrzeżeniem 

art. 10a.”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obowiązek ustalenia kaucji nie dotyczy opakowań 

środków niebezpiecznych wprowadzonych do obrotu 

w celu prowadzenia badań naukowych lub dydaktyki 

oraz czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozu-

mieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 

laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529).”, 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu 

z  ministrem właściwym do spraw środowiska może 

określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje opakowań 

dla określonych rodzajów środków niebezpiecznych, 
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innych niż środki ochrony roślin, wobec których 

stosuje się inną wysokość kaucji niż określona 

w ust. 1, ze względu na specyfikę tych opakowań lub 

tych środków.”, 

d)  dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu 

z  ministrem właściwym do spraw środowiska może 

określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje opakowań 

dla określonych rodzajów środków ochrony roślin 

będących środkami niebezpiecznymi, wobec których 

stosuje się inną wysokość kaucji niż określona 

w ust. 1, ze względu na specyfikę tych opakowań lub 

tych środków.”; 

5) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„10a. 1. Minister właściwy do spraw środowiska może zaw-

rzeć porozumienie z producentami, importerami 

i  dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia 

środków niebezpiecznych, o których mowa w art. 10 

ust. 1, w zakresie utworzenia i utrzymania ogólno-

polskiego systemu zbierania, transportu, odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po 

środkach niebezpiecznych. 

2.  Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno: 

1) umożliwiać dostęp do systemu zbierania, tran-

sportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

opakowaniowych po środkach niebezpiecznych 

producentom, importerom i dokonującym wew-

nątrzwspólnotowego nabycia środków niebez-

piecznych, o  których mowa w art. 10 ust. 1, 

2) obejmować obszar całego kraju, 

 



 
 

54

 
 

3) określać cele i termin ich realizacji, 

4) określać sposób sprawowania kontroli nad pro-

ducentami, importerami i dokonującymi wew-

nątrzwspólnotowego nabycia środków niebez-

piecznych, 

5) określać przypadki, w jakich porozumienie ulega 

rozwiązaniu. 

3.  Minister właściwy do spraw środowiska porozu-

mienie, o  którym mowa w ust. 1, ogłasza w naj-

bliższym wydawanym Dzienniku Urzędowym 

Ministra Środowiska i  Głównego Inspektora Ochro-

ny Środowiska od dnia zawarcia porozumienia. 

4. W czasie obowiązywania porozumienia dotyczącego 

utworzenia i utrzymania ogólnopolskiego systemu 

zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów opakowaniowych po środkach niebez-

piecznych nie stosuje się przepisów o kaucji dla 

danego rodzaju środków niebezpiecznych, dla 

którego zawarto porozumienie.”; 

6)  uchyla się art. 11; 

7) w art. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym 

recyklingu,”; 

8) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15.  Jednostki handlu detalicznego o powierzchni 

handlowej powyżej 2.000 m2 są obowiązane do 

prowadzenia na własny koszt selektywnego 

zbierania odpadów opakowaniowych po produk-

tach w opakowaniach, które znajdują się w ich 

ofercie handlowej, według rodzajów odpadów 
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określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach.”; 

9) w art. 16: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obowiązek pobrania kaucji nie dotyczy opakowań 

środków niebezpiecznych wprowadzonych do obrotu 

w celu prowadzenia badań naukowych lub dydaktyki 

oraz czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumie-

niu ustawy z  dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 

laboratoryjnej.”, 

b) uchyla się ust. 4; 

10) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym 

recyklingu,”; 

11)  art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. Kto, zarządzając jednostką handlu detalicznego 

o  powierzchni handlowej powyżej 2.000 m2, nie 

prowadzi selektywnego zbierania odpadów opako-

waniowych po produktach w opakowaniach, które 

znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, 

podlega karze grzywny.”. 

 

Art. 6. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 

w  zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

i  opłacie depozytowej15) (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.14)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) opłacie depozytowej – rozumie się przez to opłatę po-

bieraną przy sprzedaży detalicznej akumulatorów 

 



 
 

56

 
 

kwasowo-ołowiowych jako osobnych produktów, której 

zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora 

sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do 

punktu systemu zbierania zużytych akumulatorów zorga-

nizowanego przez przedsiębiorcę,”; 

2)  w art. 3: 

a)  ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju 

produkty w opakowaniach, których rodzaje określa 

załącznik nr 1 do ustawy, jest obowiązany osiągnąć: 

1) do dnia 31 grudnia 2007 r. co najmniej 50% 

poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych 

łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, 

w  których wprowadził produkty, oraz 

2) do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 60% 

poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych 

łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, 

w  których wprowadził produkty.”, 

b)  po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b.  Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. osiągnąć 

docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych i poużytkowych, co najmniej 

w  wysokości określonej w  załączniku nr 4a do 

ustawy.”, 

c)  w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-

nie: 

„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu 

z  ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, 

w drodze rozporządzenia ogłoszonego na 6 miesięcy 
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przed dniem jego wejścia w życie, roczne poziomy 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i po-

użytkowych, w poszczególnych latach do końca 2007 r. 

oraz do końca 2014 r., uwzględniając:”, 

d)  w ust. 9 uchyla się pkt 1, 

e)  po ust. 9 dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu: 

„9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla 

odpadów opakowaniowych i poużytkowych do 

odzysku zalicza się procesy R1-R9, R13 i R14 

wymienione w  załączniku nr 5 do ustawy z dnia 

27  kwietnia 2001 r. o  odpadach. 

 9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu 

odpadów opakowaniowych i poużytkowych do re-

cyklingu zalicza się procesy R2-R9 i R14 

wymienione w  załączniku nr 5 do ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o  odpadach.”; 

3) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą 

na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym 

nabyciu produktów w opakowaniach, o których mowa 

w załączniku nr 1 do ustawy, lub produktów, o których 

mowa w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, jest obo-

wiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym 

fakcie marszałkowi województwa, w  terminie 30 dni od 

dnia rozpoczęcia działalności.”; 

4)  w art. 11 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich 

odzyskowi lub recyklingowi przedsiębiorca jest obo-

wiązany przedstawić również oświadczenie, że odzysk 

lub recykling odbywa się w instalacjach spełniających 
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takie same wymagania jak określone dla instalacji 

eksploatowanych na terytorium kraju.”; 

5)  w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, 

pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty 

produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od 

należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, 

w  której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty 

produktowej.”; 

6)  w art. 21 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) warunkach i trybie zwrotu zużytego akumulatora i odbioru 

opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży detalicznej 

i  punktach systemu zbierania zużytych akumulatorów, 

zorganizowanych przez przedsiębiorców, których akumu-

latory kwasowo- ołowiowe sprzedaje,”; 

7)  w art. 23: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca wytwarzający, importujący lub dokonu-

jący wewnątrzwspólnotowego nabycia akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych jest obowiązany dołączyć do 

produktu informację o warunkach i trybie zwrotu 

zużytego akumulatora oraz o własnych punktach 

systemu zbierania tego odpadu.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej w punkcie 

sprzedaży detalicznej jest niemożliwy z powodu jego 

likwidacji lub przerwy w działalności, przedsiębiorca 

wytwarzający, importujący lub wewnątrzwspólnotowo 

nabywający akumulatory kwasowo-ołowiowe jest 

obowiązany, przez własne punkty systemu zbierania, 
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do przyjęcia zużytego akumulatora wprowadzonego 

przez niego do obrotu i zwrotu opłaty depozytowej, 

w  terminie 45 dni od dnia sprzedaży produktu.”; 

8)  w art. 29 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania 

i  recyklingu odpadów opakowaniowych.”; 

9)  w art. 30 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania 

i  recyklingu odpadów poużytkowych z akumulatorów 

niklowo-kadmowych oraz baterii i ogniw galwanicznych.”; 

 10) w art. 34 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania 

i  recyklingu odpadów poużytkowych z lamp wyładow-

czych.”; 

 11)  w art. 37 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Kto, będąc przedsiębiorcą prowadzącym organizację od-

zysku lub działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie 

lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowa-

niach lub produktów, określonych w załącznikach nr 1-3 do 

ustawy:”; 

 12) w art. 38 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nie umieszcza w punkcie sprzedaży informacji o systemie 

zbierania zużytych akumulatorów,”; 

 13)  w art. 39 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nie dołącza do akumulatorów kwasowo-ołowiowych infor-

macji o warunkach i trybie zwrotu zużytych akumulatorów 

oraz o  punktach systemu zbierania odpadów,”; 
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 14)  załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„Załącznik nr 1 

 

                         RODZAJE OPAKOWAŃ 
 

 

 

Poz

. 

 

 

 

 

Symbol PKWiU 

 

 

 

Rodzaje opakowań (jednostkowych, 

transportowych i 

zbiorczych) 

 

1 2 3  

 

1 

 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

 

 

opakowania z tworzyw sztucznych 

 

 

 

2 

 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

 

 

opakowania z metali 

 

 

 

3 

 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

 

 

opakowania z papieru i tektury 

 

 

 

4 

 

 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

 

 

opakowania ze szkła gospodarczego, 

poza ampułkami 

 

 

 

5 

 

 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

 

 

 

opakowania z drewna 

                                   

 
 
 
 
 
 

"; 
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 15) dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu: 

 

„Załącznik nr 4a 

 

 

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU 

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH  

DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. 

  

Poz. 

 

Odpad powstały z: Poziom 

 

 rodzaj produktów symbol PKWiU odzysku recyklingu 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

 

opakowania razem 

 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

 

 

      601)

 

 

nie mniej 

niż 55 

i nie więcej 

niż 801)

 

 

2 

 

 

opakowania z two-

rzyw sztucznych 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

 

        - 

 

 

22,51), 2)

 

 

3 

 

 

opakowania z metali

 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

 

        - 

 

 

501)

 

 

4 

 

 

opakowania z papie-

ru i tektury 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

 

        - 

 

 

601)

 

 

5 

 

 

 

opakowania ze 

szkła gospodarcze-

go poza ampułkami 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

 

 

        - 

 

 

 

601)
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6 

 

 

opakowania  

z drewna  

 

 

bez względu na 

symbol PKWiU 

         

        - 

 

 

151)

 

 

7 

 

akumulatory 

kwasowo-ołowiowe 

 

31.40.21 

31.40.22 

 

wszyst- 

kie zgło-

szone 

 

wszystkie 

zebrane 

 

8 

 

akumulatory 

niklowo-kadmowe 

(wielkogabarytowe) 

 

31.40.23 

    

     60 

 

 60 

9 akumulatory 

niklowo-kadmowe 

(małogabarytowe) 

31.40.23      40 40 

10 akumulatory 

niklowo-żelazowe 

oraz inne 

akumulatory 

elektryczne 

(wielkogabarytowe) 

31.40.23      40 40 

11 akumulatory 

niklowo-żelazowe 

oraz inne 

akumulatory 

elektryczne 

(małogabarytowe) 

31.40.23      20 20 

12 ogniwa i baterie 

galwaniczne oraz 

ich części, z wy-

łączeniem: 

części ogniw i baterii 

galwanicznych 

31.40.1, 

 

 

z wyłączeniem: 

31.40.12 

    35 353)
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13 oleje smarowe, 

z wyłączeniem: 

 

- oleje smarowe do   

  przeprowadzania   

  przemian 

  chemicznych 

  innych niż proces 

  specyficzny 

 

- oleje białe, 

  parafina ciekła 

 

- mieszanki olejowe 

  do obróbki metali,  

  oleje   zapobiega-

  jące przyleganiu do  

  form, oleje anty-

  korozyjne 

 

- oleje smarowe 

  pozostałe oraz   

  pozostałe oleje 

 

- oleje odpadowe 

23.20.18-50, 

z wyłączeniem: 

 

 

 

 

 

 

23.20.18-50.10 

 23.20.18-50.40 

23.20.18-50.60 

 

23.20.18-50.80 

23.20.40 

     50 35 

14 opony nowe 

pneumatyczne z 

gumy, w rodzaju 

stosowanych w 

samochodach 

osobowych 

 

opony nowe 

pneumatyczne z 

gumy, w rodzaju 

25.11.11 

 

75 15 
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stosowanych  

w autobusach  

i samochodach 

ciężarowych 

o współczynniku 

obciążenia ≤ 121 

 

opony nowe 

pneumatyczne 

z gumy, w rodzaju 

stosowanych  

w  autobusach  

i samochodach 

ciężarowych,  

o współczynniku 

obciążenia > 121 

 

opony nowe pne-

umatyczne z gumy, 

w rodzaju stosowa-

nych w pojazdach 

i  maszynach rol-

niczych i leśnych 

 

opony nowe pne-

umatyczne z gumy, 

do pojazdów tran-

sportu bliskiego 

i  maszyn w rodzaju 

stosowanych w bu-

downictwie i prze-

myśle 

 

 

 

25.11.13-55.00 

 

 

 

 

 

 

25.11.13-57.00 

 

25.11.14-04 

25.11.14-06.00 
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opony nowe pne-

umatyczne z gumy, 

z bieżnikiem  

daszkowym lub 

podobnym, 

pozostałe 

 

opony pozostałe, 

nowe, 

pneumatyczne z 

gumy, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

 

opony używane 

pneumatyczne  

z gumy 

 

opony bieżnikowane 

z gumy, w rodzaju 

stosowanych w 

samochodach 

osobowych 

 

opony bieżnikowane 

z gumy, w rodzaju 

stosownych w auto-

busach i samo-

chodach cięża-

rowych 

 

opony bieżnikowane 

z gumy, pozostałe 

 

 

 

25.11.14-08.00 

 

 

 

 

 

25.11.14-10.00 

 

 

 

25.11.20 

 

 

 

 

 

25.12.10-30.00 

 

 

 

 

 

 

25.12.10-50.00 

 

 

25.12.10-90.00 
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15 

 

materiały 

reklamowe, katalogi 

handlowe itp. 

 

22.22.12 

 

      - 

 

48 

 

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami 
leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz 
opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów 
ustawy z  dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych. 

2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku 
którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego. 

3)   Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.”. 
 

Art. 7.  W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) w art. 3 ust. 2 

otrzymuje brzmienie: 

„2. Do substancji kontrolowanych oraz produktów, urządzeń 

i instalacji zawierających te substancje, będących odpadami, 

z wyłączeniem substancji kontrolowanych przeznaczonych 

do recyklingu lub regeneracji, stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 

poz. 628, z późn. zm. 3)).”. 

 

Art. 8. 1. Pierwsze sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki 

odpadami po wejściu w życie ustawy obejmuje okres od dnia 30 października 

2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. 

2. Pierwsze sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego, powia-

towego i  gminnego planu gospodarki odpadami po wejściu w życie ustawy 

obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do 

dnia 31 grudnia 2006 r. 
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Art. 9. Uzyskanie pozwolenia na wykonanie składowiska odpadów nie 

dotyczy wnioskodawcy, który przed dniem wejścia w życie ustawy złożył 

wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów. 

 

Art. 10. 1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy rada 

gminy uchwali regulamin, o którym mowa w art. 4 ustawy wymienionej w art. 2, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przed-

siębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani dostosować swoją działalność 

do zmian wprowadzonych ustawą, o której mowa w art. 2. 

 3. W terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy gminy 

stworzą  ewidencję, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej 

w art. 2 niniejszej ustawy. 

 4. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy przed-

siębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

od  właścicieli nieruchomości lub opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych przekażą właściwym wójtom, burmistrzom lub 

prezydentom miast wykazy, według stanu na dzień wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

5. Z dniem wejścia w życie uchwał, o których mowa w art. 6a 

ust.  1 i 1a ustawy wymienionej w art. 2, wygasają z mocy prawa umowy 

cywilnoprawne podpisane przez właścicieli nieruchomości z podmiotami 

świadczącymi usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

 

Art. 11. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień 

zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych 

aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 
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Art. 12. Art. 6 pkt 14 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. 

 

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 
 
 
 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, 
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 11 maja 
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. 
o obowiązkach przedsiębiorców w  zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową. 

 
2) Przepisy niniejszej ustawy transponują postanowienia: 

1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania 
olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, 
L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332 z 28.12.2000, str. 91), 

2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE 
L 194 z 25.07.1975, str. 39, L 78 z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48), 

3) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących 
z przemysłu ditlenku tytanu (Dz.Urz. WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, L 378 z 31.12.1982, 
str. 1, L 32 z 03.02.1983, str. 28, L 377 z 31.12.1991, str. 48 i L 409 z 31.12.1992, 
str. 11), 

4) dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, 
w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie 
(Dz.Urz. WE L 181 z 04.07.1986, str. 6 i L 377 z 31.12.1991, str. 48), 

5) dyrektywy Rady 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów 
zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz.Urz. WE L 78 z 26.03.1991, str. 38, 
L 264 z 04.10.1993, str. 51 i L 1 z 05.01.1999, str. 1), 

6) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40 i L 67 z 07.03.1998, str. 29), 

7) dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 20 i L 168 z 02.07.1994, str. 28), 

8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, L 284 
z 31.10.2003, str. 1, L 47 z 18.02.2004, str. 26 i L 70 z 16.03.2005, str. 17), 

9) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów       
(Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1), 

10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. 
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.Urz. WE L 269 z 21.10.2000,         
str. 34, L 170 z 29.06.2002, str. 81 i L 25 z 28.01.2005, str. 73), 

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. 
w sprawie spalania odpadów (Dz.Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91). 
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Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., 
zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, 
poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, 
poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. 
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. 
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.  

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. 
Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 oraz z 2004 r. Nr 93, 
poz. 895, Nr 96, poz. 959 i Nr 273, poz. 2703. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, 
poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, 
poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.  

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, 
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959. 

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, 
poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703. 

   10) Przepisy niniejszej ustawy transponują postanowienia: 

1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania 
olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, 
L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332 z 28.12.2000, str. 91), 

2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE 
L 194 z 25.07.1975, str. 39, L 78 z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48), 

3) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących 
z przemysłu ditlenku tytanu (Dz.Urz. WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, L 378 z 31.12.1982, 
str. 1, L 32 z 03.02.1983, str. 28, L 377 z 31.12.1991, str. 48 i L 409 z 31.12.1992, 
str. 11), 

4) dyrektywy Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania za-
nieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych (Dz.Urz. WE L 188 z 16.07.1984, 
str. 20), 

5) dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko na-
turalne (Dz.Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, L 73 z 14.03.1997, str. 5 i L 156 
z 25.06.2003, str. 17), 

6) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania 
zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz.Urz. 
WE L 85 z 28.03.1987, str. 40), 

7) dyrektywy Rady 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie ograniczenia emisji 
niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania 
(Dz.Urz. WE L 336 z 07.12.1988, str. 1 i L 337 z 24.12.1994, str. 83), 

8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, 
str. 26), 
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9) dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej 
sprawozdania dotyczące wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do śro-
dowiska (Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 48), 

10) dyrektywy Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji 
programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń 
powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu ditlenku tytanu (Dz.Urz. WE L 409 
z 31.12.1992, str. 11), 

11) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 
polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.Urz. WE L 243 
z 24.09.1996, str. 31), 

12) dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.Urz. WE L 257 z 10.10.1996,            
str. 26, L 156 z 25.06.2003, str. 17 i L 275 z 25.10.2003, str. 32), 

13) dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza (Dz.Urz. WE L 296 z 21.11.1996, str. 55), 

14) dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz.Urz. WE L 10 
z 14.01.1997, str. 13 i L 345 z 31.12.2003, str. 97), 

15) dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji 
lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników 
podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (Dz.Urz. WE L 85 
z 29.03.1999, str. 1 i  L 143 z 30.04.2004, str. 87), 

16) dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości 
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu 
w  otaczającym powietrzu (Dz.Urz. WE L 163 z 29.06.1999, str. 41), 

17) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/94/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. 
odnoszącej się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach 
CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz.Urz. WE L 12 
z 18.01.2000, str. 16 i L 186 z 25.07.2003, str. 34), 

18) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. 
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.Urz. WE L 269 z 21.10.2000,          
str. 34, L 170 z  29.06.2002, str. 81 i L 25 z 28.01.2005, str. 73), 

19) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 r. 
dotyczącej wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu 
(Dz.Urz. WE L 313 z  13.12.2000, str. 12), 

20) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. 
w sprawie spalania odpadów (Dz.Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91), 

21) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.Urz. WE L 
197 z 21.07.2001, str. 30). 

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., 
zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
11)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, 

z 2002 r. Nr  74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, 
z 2003 r. Nr 46, poz.  392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, 
Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, 
Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 91, poz. 875, 
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784. 
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12) Przepisy niniejszej ustawy transponują postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i  Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opako-
waniowych (Dz.Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, L 284 z 31.10.2003, str. 1, L 47 
z 18.02.2004, str. 26 i  L 70 z 16.03.2005, str. 17). 

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., 
zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
13)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz 

z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959. 
14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, 

z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, 
poz. 291. 

15) Przepisy niniejszej ustawy transponują postanowienia: 

1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania 
olejów odpadowych (Dz.Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, 
L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332 z 28.12.2000, str. 91), 

2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE 
L 194 z 25.07.1975, str. 39, L 78 z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48), 

3) dyrektywy Rady 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów 
zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991, 
str. 38, L 264 z 04.10.1993, str. 51 i L 1 z 05.01.1999, str. 1), 

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. 
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 365 z 31.12.1994, 
str. 10, L 284 z 31.10.2003, str. 1, L 47 z 18.02.2004, str. 26 i L 70 z 16.03.2005, 
str. 17). 

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., 
zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-03-iw 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Przedmiotowy projekt ustawy zmienia następujące ustawy: 

–  ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 

z późn. zm.), 

– ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.), 

– ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 253, 

poz. 2532, z późn. zm.), 

– ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), 

– ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

(Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.), 

– ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w za-

kresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.), 

– ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263). 

Przepisy ustawy transponują postanowienia następujących dyrektyw: 

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 

2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, 

str. 91), 

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 11 lutego 

2004 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 47 z 18.02.2004, str. 26) 
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– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/20/WE z dnia 9 marca 

2005 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 70 z 16.03.2005, str. 17). 

W związku z tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawie 

z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 11 maja 

2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawie z dnia 

11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 

zaktualizowano odnośniki wskazujące dyrektywy, których postanowienia 

transponuje dany akt, dodając nowe dyrektywy lub ich zmiany. 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (art. 1 projektu ustawy) 

zostały przygotowane następujące zmiany – poniżej wskazano numery 

artykułów ustawy o odpadach. 

Art. 2 ust. 2 określa substancje, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

Dotychczasowy pkt 1 rozdzielono na pkt 1 i 1a. Zmiana pkt 1 powoduje 

rozszerzenie katalogu dokumentów, w których mogą być określone warunki 

i  sposób zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych, aby nie były do nich 

stosowane przepisy ustawy o odpadach. W stosunku do mas ziemnych lub 

skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji 

mogą być one określone w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji 

o  pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych, przy czym dodano 

wymóg, że zastosowanie tych mas ziemnych i skalnych nie może powodować 

przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, co powinno 

przyczynić się do właściwego ich zagospodarowania oraz niedopuszczenia do 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W przypadku mas ziemnych lub skalnych, 

usuwanych lub przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż 

wraz z ich przerabianiem, nie będzie się do nich stosowało przepisów ustawy 

o odpadach, jeżeli warunki i sposób ich zagospodarowania zostały określone 

w koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż lub miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego dla terenu górniczego. Jednocześnie zrezygnowano 
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(zmiana pkt 2) z wymogu określania w decyzjach warunków i sposobu 

zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z pogłębiania akwenów 

morskich w związku z utrzymywaniem infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portów oraz infrastruktury portowej, a także z pogłębiania zbiorników wodnych, 

stawów, cieków naturalnych, kanałów i rowów w związku z utrzymywaniem 

i  regulacją wód, stanowiących niezanieczyszczony urobek. Uznano, że urobek, 

który zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, 

że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55, poz. 498), jest niezanie-

czyszczony, nie stanowi zagrożenia dla środowiska.  

W art. 2 w ust. 3 został zaktualizowany wykaz aktów prawnych, których 

przepisów w zakresie postępowania z odpadami nie naruszają przepisy ustawy 

o odpadach. 

W art. 7 w ust. 4 zmieniono upoważnienie do wydania rozporządzeń 

określających sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów; 

rozporządzenia w tej sprawie będą mogli również  wydać: minister właściwy do 

spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – w zakresie 

odpadów komunalnych – oraz minister właściwy do spraw obrony narodowej     

– w zakresie odpadów powstających w siłach zbrojnych. 

W art. 9 dodano ust. 3-5 w celu zapewnienia odzysku i unieszkodliwiania 

niesegregowanych odpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych 

oraz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych najbliżej miejsca ich wytworzenia i na obszarze tego samego 

województwa, co jest zgodne z zasadą bliskości, o której mowa zarówno 

w ustawie o odpadach, jak i dyrektywie 75/442/EWG w sprawie odpadów. 

Ze  względu na specyfikę odpadów komunalnych i komunalnych osadów 

ściekowych, które są odpadami powstającymi w dużych ilościach na obszarze 

całego kraju, należy zapewnić, aby ich odzysk i unieszkodliwianie odbywało się 

w miejscach najbliżej położonych w stosunku do miejsc ich wytworzenia. 

Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne ze względu na swoje niebezpieczne 

właściwości również powinny być unieszkodliwiane najbliżej miejsca ich 
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wytworzenia i nie powinny być transportowane na duże odległości. W ustawie 

przewidziano możliwość odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze 

innego województwa niż województwo, na terenie którego odpady te zostały 

wytworzone, pod warunkiem że odległość od miejsca wytworzenia tych 

odpadów do instalacji jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na 

obszarze tego samego województwa. Instalacje lub miejsca odzysku i unie-

szkodliwiania niesegregowanych odpadów komunalnych, komunalnych osadów 

ściekowych oraz zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych muszą 

dodatkowo spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

W art. 13 wprowadzono zakaz odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza 

urządzeniami i instalacjami, przy czym w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

zostaną określone warunki i rodzaje odpadów, które będzie można poddawać 

odzyskowi w procesach R14 (Inne działania polegające na wykorzystaniu 

odpadów w całości lub części) i R15 (Przetwarzanie odpadów, w wyniku 

którego są wytwarzane odpady przydatne do odzysku) oraz unieszkodliwiać 

w procesie D2 (Obróbka w glebie i ziemi – na przykład biodegradacja odpadów 

płynnych lub szlamów w glebie lub ziemi) poza instalacjami i urządzeniami. 

W odrębnym rozporządzeniu Ministra Środowiska zostaną określone również 

rodzaje odpadów i  warunki ich wykorzystywania w procesie R10 (Rozprowa-

dzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby lub 

rekultywacji gleby i ziemi). Wprowadzenie tych przepisów jest niezbędne, aby 

zakwalifikować poszczególne rodzaje odpadów, biorąc pod uwagę ich składniki 

i właściwości, jako odpady przydatne do konkretnych procesów odzysku lub 

unieszkodliwiania. Określenie w  rozporządzeniu warunków prowadzenia 

działań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów zapewni, że 

procesy te będą prowadzone zgodnie z  zasadami ochrony środowiska i gospo-

darki odpadami. W art. 13 zrezygnowano natomiast z wymogu, aby odzysk 

i unieszkodliwianie odpadów odbywały się w  miejscach wyznaczonych w trybie 

przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ kwestie te reguluje 

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41). 
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Do obecnie obowiązującego dopuszczenia spalania zgromadzonych po-

zostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami (art. 13 ust. 3) dodano 

wymóg, że jest ono możliwe, jeżeli gmina nie prowadzi selektywnego zbierania 

lub odbierania odpadów ulegających biodegradacji. W ten sposób spalanie tych 

odpadów byłoby dopuszczalne tylko w tych przypadkach, gdy nie ma innych 

możliwości ich zagospodarowania, oraz w taki sposób, aby nie stanowiło ono 

zagrożenia dla lasów i innych elementów środowiska. 

W art. 14 i 15, które dotyczą planów gospodarki odpadami, połączono 

dotychczasowy art. 14 ust. 2 z art. 15 ust. 3, aby w sposób bardziej przejrzysty 

doprecyzować te przepisy. Dodano między innymi przepis, że aktualny stan 

gospodarki odpadami powinien dodatkowo określać problemy w zakresie 

gospodarki odpadami. Ponadto w planach należy określić: cele w zakresie 

gospodarki odpadami z określeniem terminów ich osiągania, zadania, których 

realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 

oraz rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć. 

W art. 14 w ust. 4 wprowadzono wymóg, że krajowy plan gospodarki odpadami 

jest opracowywany w zakresie związanym z ochroną wód – w porozumieniu 

z  ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, natomiast w ust. 7 

w pkt 2 – że projekt planu wojewódzkiego będzie podlegał opiniowaniu przez 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a w zakresie związanym 

z ochroną wód – przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz 

dyrektora urzędu morskiego w zakresie związanym z portami i wodami 

morskimi. Potrzeba poszerzenia kręgu organów uczestniczących w opiniowaniu 

wojewódzkich planów gospodarki odpadami została zgłoszona w trakcie 

konsultacji społecznych i  uzgodnień międzyresortowych przez wojewódzkich 

inspektorów ochrony środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz 

Ministra Infrastruktury, gdyż plany te mają wpływ również na inne elementy 

środowiska. 

W art. 14 dodano ust. 12a precyzujący, jaki okres obejmują sprawozdania 

z  realizacji planów gospodarki odpadami, aby ujednolicić okres sprawozdaw-

czy, natomiast w ust. 13 – sprecyzowano, w jaki sposób oraz w jakim terminie 
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powinny być przedkładane sprawozdania z realizacji poszczególnych planów 

gospodarki odpadami. W przepisach przejściowych określono pierwszy okres 

sprawozdawczy (art. 9 projektu ustawy). 

W art. 15 w ust. 2 doprecyzowano przepis dotyczący zgodności poszcze-

gólnych planów gospodarki odpadami z planami wyższego szczebla. 

W art. 15 w ust. 5 zdefiniowano pojęcie przedsięwzięć priorytetowych, aby 

zapewnić jednolitą interpretację tego pojęcia i zapisów w poszczególnych 

planach gospodarki odpadami, natomiast w ust. 6 zostało uchylone upo-

ważnienie do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, które miało 

określać zasady oraz sposób finansowania przedsięwzięć priorytetowych 

o charakterze ponadwojewódzkim, gdyż finansowanie tych przedsięwzięć 

podlega ogólnym przepisom, w  tym w szczególności o pomocy publicznej. 

W art. 15 w ust. 7 wskazano, że krajowy, wojewódzki i powiatowy plan 

gospodarki odpadami obejmują także takie odpady, jak: pojazdy wycofane 

z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB i azbest, 

w związku z tym że postępowanie z tymi odpadami podlega szczegółowym 

regulacjom zarówno w  Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. 

W ust. 7a sprecyzowano natomiast, że gminne plany gospodarki odpadami 

będą obejmować jedynie odpady komunalne, ograniczając w ten sposób 

obowiązki gmin do planowania gospodarowania odpadami komunalnymi 

powstającymi lub przywożonymi na teren danej gminy. 

Dodany został rozdział 3a określający zadania gmin i województw w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadania gmin zostały w większości 

przeniesione z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach i stanowią uszczegółowienie zadania określonego w art. 7 

ust.  1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). Do zadań gmin należeć będzie 

objęcie wszystkich mieszkańców systemem odbierania odpadów w celu 

uniknięcia powstawania „dzikich składowisk odpadów” oraz zjawiska „pod-

rzucania odpadów”, zorganizowanie selektywnego systemu zbierania odpadów, 
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zapewnienie funkcjonowania instalacji i urządzeń do odzysku i unieszko-

dliwiania odpadów komunalnych oraz zapewnienie ograniczenia ilości skła-

dowanych odpadów ulegających biodegradacji, co wynika z dyrektywy 

1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Natomiast samorządy woje-

wódzkie będą odpowiedzialne za zapewnienie budowy i eksploatacji instalacji 

do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych 

z odpadów komunalnych. Zadania województwa nie są nowymi zadaniami, 

a stanowią jedynie uszczegółowienie zadania określonego w art. 11 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), jakim jest utrzymanie i rozbudowa 

infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim. Potrzeba 

jasnego określenia kompetencji poszczególnych jednostek samorządu tery-

torialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynika z opra-

cowanego sprawozdania z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami, jak 

również była zgłaszana w trakcie konsultacji społecznych. 

Natomiast zarówno gminy, jak i województwa będą zwolnione z obowiązku 

zagospodarowania tych odpadów, za które odpowiedzialni są przedsiębiorcy na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 

o  obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, która dotyczy 

odpadów opakowaniowych i odpadów poużytkowych, w tym baterii i aku-

mulatorów, a  w przyszłości również zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego – po uchwaleniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-

nicznym. 

W art. 79a wprowadzono przepisy dotyczące opłat sankcyjnych wobec tych 

podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązków określonych w rozdziale 3a. 

Określono w nich wysokość opłat sankcyjnych oraz wymagania odnośnie do  

wniosku i decyzji o odroczenie terminu ich płatności. Przepis nie wskazuje 

zależności kwot opłaty sankcyjnej od stopnia niewykonania obowiązków, gdyż 

ilościowe skwantyfikowanie stopnia niewykonania obowiązków jest niemożliwe 

w normie prawnej. 
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Dotychczasowy art. 17 ustawy o odpadach określa przypadki, kiedy wytwórca 

odpadów jest obowiązany do uzyskania decyzji w zakresie wytwarzania 

odpadów lub przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o spo-

sobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dotychczas wymóg uzyski-

wania decyzji lub przedłożenia informacji nie dotyczył wytwórców odpadów 

komunalnych. W nowelizacji proponuje się wyłączenie spod przepisów art. 17 

również odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, a ponadto odpadów 

powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej oraz 

odpadów z wypadków, przy czym w ostatnich dwóch przypadkach planuje się 

wprowadzenie odrębnych regulacji w art. 17a i 17b. Ma to na celu dopre-

cyzowanie postępowania z odpadami z wypadków. 

Zgodnie z nowym art. 17a wytwórca odpadów powstałych w wyniku poważnej 

awarii lub poważnej awarii przemysłowej byłby obowiązany do przedłożenia 

staroście właściwemu ze względu na miejsce powstania tych odpadów 

informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami, bez względu na ich ilość, w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia awarii. Informacja ta powinna zawierać: wyszczególnienie ilości 

i  rodzaju odpadów powstałych w wyniku awarii, wskazanie miejsca i sposobu 

magazynowania odpadów powstałych w wyniku awarii oraz opisu dalszego 

sposobu gospodarowania tymi odpadami. 

W art. 3 w ust. 3 dodano definicję odpadów z wypadków, przez które rozumie 

się odpady powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, 

z  wyłączeniem odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej 

awarii przemysłowej. Art. 17b wskazuje, że jeżeli wymagają tego względy 

ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy ochrony środowiska starosta 

właściwy ze względu na miejsce powstania odpadów z wypadków, w drodze 

decyzji wydawanej z urzędu, może nałożyć na wytwórcę tych odpadów 

obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek 

przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów. Decyzji tej możliwe 

byłoby nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. Za wytwórcę odpadów 

z wypadków uważa się sprawcę wypadku, a w przypadku jego braku lub 
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niemożności ustalenia – władającego powierzchnią ziemi. Natomiast starosta 

byłby obowiązany do gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli: 

–  nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku 

zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się 

bezskuteczna lub 

– konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze 

względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia 

nieodwracalnych szkód w środowisku. 

W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy lub bezskuteczności 

egzekucji wobec sprawcy lub władającego powierzchnią ziemi koszty gospo-

darowania odpadami z wypadków są finansowane ze środków wojewódzkiego 

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wniosek starosty. 

W związku z tym zaproponowano zmianę art. 409 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r.  –  Prawo ochrony środowiska (art. 5 projektu ustawy). 

W art. 17b uregulowano również kwestie związane z odpadami z wypadków 

powodujących zanieczyszczenie morza. W tym przypadku za wytwórcę 

odpadów uważa się armatora statku, który spowodował powstanie odpadu, o ile 

statek jest znany, natomiast decyzje wydaje właściwy ze względu na miejsce 

wypadku dyrektor urzędu morskiego.  

W projekcie ustawy zaproponowano również inne zmiany dotyczące wydawania 

decyzji w zakresie gospodarki odpadami. W wymaganiach dotyczących 

wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (art. 18 ust. 1 pkt 4), 

decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 20 

ust. 1 pkt  4) i informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospo-

darowania wytworzonymi odpadami (art. 24 ust. 4 pkt 4) zrezygnowano ze 

szczegółowego opisu dalszego sposobu gospodarowania odpadami na rzecz 

opisu dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbie-

rania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Szczegółowość opisu będzie 

zależała od tego, czy wytwórca odpadów sam zagospodarowuje te odpady, czy 
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też zleca ich zagospodarowanie innych posiadaczom odpadów. Analogiczne 

zmiany zostaną wprowadzone w wymaganiach dotyczących decyzji. 

Natomiast wymaganie w zakresie wskazania miejsca i sposobu magazy-

nowania odpadów (zarówno w decyzjach i informacjach dotyczących wytwa-

rzania odpadów, jak i zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) uzupełniono 

o  wskazanie rodzajów magazynowanych odpadów, gdyż sposób magazy-

nowania odpadów zależy od ich rodzaju. Ponadto wskazanie w decyzji 

rodzajów magazynowanych odpadów ułatwi kontrolę miejsc magazynowania 

i  ich odróżnienie od składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprze-

znaczonym.  

W celu ułatwienia planowania kontroli wytwórców odpadów i innych posiadaczy 

odpadów proponuje się, aby zarówno kopie wydawanych decyzji, jak i przed-

kładanych informacji były przekazywane również wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska. 

W przypadku decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami nie-

bezpiecznymi (art. 21 ust. 2) dodaje się warunek, że będzie ona mogła być 

wydana po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu 

postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części w  rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), jeżeli są 

wymagane. Podobnie będzie brzmiał warunek w przypadku wydawania 

zezwolenia na prowadzenie działalności w  zakresie odzysku lub unieszko-

dliwiania odpadów, przy czym – jak dotychczas  –  wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-

nych będzie możliwe po spełnieniu dodatkowego warunku, jakim jest kontrola 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjonowania instalacji 

i  urządzeń służących do unieszkodliwiania odpadów. Wprowadzono wymóg, że 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje 

się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu 

postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu 
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budowlanego lub jego części. Dodanie tych przepisów ma na celu uwzględ-

nienie przepisów budowlanych przy wydawaniu decyzji w zakresie gospodarki 

odpadami. 

Rezygnuje się natomiast z wymogu zasięgania opinii wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta przy wydawaniu decyzji zatwierdzającej program gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi, jak również zezwoleń na prowadzenie działalności 

w  zakresie gospodarowania odpadami. Zasięganie opinii nie jest wymagane 

przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wytwarzanie 

odpadów. Ponadto należy podkreślić, że wydawanie tych decyzji następuje po 

lokalizacji, wybudowaniu i oddaniu do użytkowania obiektu. Wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta biorą udział w wydawaniu lub opiniowaniu decyzji loka-

lizacyjnych oraz budowlanych, dzięki czemu mają możliwość wypowiedzenia 

się na wcześniejszych etapach procesu inwestycyjnego. Biorą oni również 

udział w opiniowaniu wojewódzkich i powiatowych planów gospodarki odpa-

dami, które wskazują przedsięwzięcia inwestycyjne. 

W art. 25 została sprecyzowana sprawa przenoszenia odpowiedzialności na 

następnego posiadacza odpadów. Odpowiedzialność za właściwe postępo-

wanie z  odpadami będzie można przenosić również na posiadacza, który 

posiada koncesję na składowanie odpadów w górotworze, w tym podziemnych 

wyrobiskach górniczych. Natomiast odpowiedzialność ta nie będzie przenosić 

się na prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów, który będzie 

jedynie obowiązany do dostarczenia odpadów do miejsca wskazanego przez 

posiadacza odpadów, który zleca usługę transportu. W związku z tym decyzja 

o  miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów będzie zależeć od ich 

wytwórcy lub innego posiadacza odpadów posiadającego zezwolenie w za-

kresie gospodarowania odpadami, a nie podmiotu zajmującego się wyłącznie 

transportem odpadów. Również posiadacz odpadów, który odbiera odpady 

komunalne, będzie obowiązany do dostarczenia tych odpadów do miejsc 

odzysku i unieszkodliwienia wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie dzia-

łalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości wyda-

wanych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
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i porządku w gminach. Zmiana przepisów ma na celu uporządkowanie 

gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi. 

Doprecyzowano art. 28, wskazując, że zarówno we wniosku o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 

odpadów, jak i  w  zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania lub transportu odpadów będzie wymagane wskazanie oznaczenia 

obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub 

miejsca prowadzenia działalności  – w przypadku zbierania odpadów. 

Z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub 

transportu odpadów będzie zwolniony wytwórca, który transportuje wytworzone 

przez siebie odpady, lub wytwórca, który zbiera wytworzone przez siebie 

odpady w  miejscu ich wytworzenia (art. 28 ust. 9), natomiast w art. 33 

zwolniono z  konieczności posiadania zezwolenia na transport odpadów osoby 

fizyczne i  jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które transpor-

tują odpady do miejsc ich wykorzystania na potrzeby własne.  

W art. 33 w ust. 3 zmieniono upoważnienie do wydania rozporządzenia przez 

ministra właściwego do spraw środowiska, w którym poza listą rodzajów 

odpadów, które można przekazywać osobom fizycznym, określone zostaną 

dopuszczalne metody ich odzysku – aby zapewnić zgodne z zasadami ochrony 

środowiska ich wykorzystanie.  

W art. 33 w ust. 5a dodano przepis, że starosta prowadzący rejestr zwolnionych 

z  obowiązku uzyskiwania zezwoleń posiadaczy odpadów, którzy prowadzą 

działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, może skreślić te podmioty z rejestru w przypadku śmierci osoby 

fizycznej lub likwidacji jednostki organizacyjnej, tak aby rejestr obejmował 

posiadaczy, którzy rzeczywiście prowadzą działalność w zakresie gospoda-

rowania odpadami. 

W art. 36 dotyczącym ewidencji odpadów, po zmianie ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powstały 

wątpliwości, kto jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów 
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komunalnych. W związku z  powyższym w ust. 2 wskazano, że wyłącznie 

wytwórcy odpadów komunalnych są zwolnieni z prowadzenia ewidencji. 

W związku ze zmianą art. 25 dotyczącego przenoszenia odpowiedzialności 

wprowadzono zmiany dotyczące prowadzących działalność w zakresie tran-

sportu odpadów. Będą oni obowiązani do prowadzenia ewidencji z zasto-

sowaniem karty przekazania odpadów i na tej karcie do poświadczania 

wykonania usługi transportu odpadów. Dodatkowo prowadzący działalność 

w zakresie transportu odpadów będzie otrzymywał kopię karty przekazania 

odpadu od posiadacza odpadów, który przyjął odpad. W ten sposób będzie 

możliwe sprawdzenie, czy odpady zostały dostarczone do instalacji wskazanej 

przez zlecającego usługę transportu odpadów. Dopuszczono możliwość 

sporządzania zbiorczej karty przekazania odpadu w przypadku, kiedy odpad 

jednego rodzaju jest przekazywany w czasie jednego miesiąca za pośred-

nictwem tego samego świadczącego usługę transportu odpadów temu samemu 

posiadaczowi odpadów. Prowadzący działalność w zakresie transportu 

odpadów został zobowiązany do przechowywania dokumentów ewidencyjnych 

przez okres 5 lat i udostępniania ich na żądanie organów przeprowadzających 

kontrolę.  

W art. 36 w ust. 14 doprecyzowano, że w rozporządzeniu zostaną określone 

dokumenty ewidencji odpadów, z wyodrębnieniem ewidencji komunalnych 

osadów ściekowych stosowanych w rolnictwie, rekultywacji czy produkcji roślin. 

W związku z uchwalonymi w styczniu 2005 r. zmianami ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, dotyczącymi 

objęcia wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów przepisami tej ustawy oraz 

kończącymi się pracami nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i  Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz odpadów w postaci baterii 

i  akumulatorów, w celu przygotowania do właściwej transpozycji i wdrożenia tej 

dyrektywy zaproponowano zmiany w art. 41 ustawy o odpadach. Zgodnie z tymi 

zmianami wszystkie odpady w postaci baterii i akumulatorów będą zbierane 

oddzielnie od innych rodzajów odpadów, a więc w sposób selektywny zarówno 

przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne – zmiana ust. 1 oraz uchylenie 
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ust. 4, co zapewni wydzielenie z odpadów komunalnych odpadów baterii 

i akumulatorów, które powinny być unieszkodliwiane oddzielnie od innych 

rodzajów odpadów. 

W art. 42 wprowadzono zakaz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycz-

nych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych we współspalarniach odpadów, ze 

względu na ich specyfikę, co jest zgodne z dyrektywą 2000/76/WE w sprawie 

spalania odpadów. 

Odnośnie do komunalnych osadów ściekowych proponuje się również zmiany 

w  art.  43. Przeredagowaniu ulega ust. 1. Zgodnie z nowym brzmieniem, 

odzysk komunalnych osadów ściekowych polegający na ich stosowaniu 

w rolnictwie, do rekultywacji terenów, dostosowania gruntów do potrzeb 

wynikających z planów lub decyzji oraz upraw pewnych rodzajów roślin 

powinien odbywać się z zachowaniem warunków określonych w ust. 1a-7. 

Komunalne osady ściekowe mogłyby być przekazywane do stosowania 

właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której 

mają być stosowane, wyłącznie przez wytwórcę tych osadów (nowy ust. 1a), 

aby ograniczyć przekazywanie tych odpadów przez pośredników, którzy 

zgodnie z ustawą nie są obowiązani między innymi do przekazywania wyników 

badań tych odpadów czy informacji dotyczących dawek komunalnych osadów 

ściekowych, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach. Nato-

miast zakaz stosowania osadów wymieniony w  ust. 6 pkt 8 zostałby zmieniony 

na zakaz stosowania na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych. 

Pojęcie obszarów ochronnych wód podziemnych zostało określone w ustawie 

z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr  115, poz. 1229, z późn. zm.). 

Proponuje się ograniczenie obowiązku wypełniania formularza przyjęcia 

odpadów metali do przypadku przyjmowania odpadów metali przez posiadacza 

odpadów prowadzącego punkt zbierania odpadów metali od osób fizycznych 

niebędących przedsiębiorcami (art. 43a ust. 1 i 2), aby zwolnić innych posia-

daczy odpadów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpa-

dami z wypełniania dodatkowych dokumentów ewidencyjnych – oprócz karty 

ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu. 
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Szereg zmian dotyczy termicznego przekształcania odpadów. Głównym celem 

ich wprowadzenia jest pełna harmonizacja polskiego prawa z wymaganiami 

prawa Unii Europejskiej, a więc dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów. 

Zaproponowano zmianę definicji spalarni odpadów (art. 3 ust. 3 pkt 17) oraz 

dodanie definicji współspalarni odpadów (art. 3 ust. 3 pkt 21a). Proponuje się, 

aby przez spalarnię odpadów rozumiano instalację wykorzystywaną do ter-

micznego przekształcania odpadów, z  odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej 

energii cieplnej. Obejmuje to zarówno spalanie odpadów, jak i inne procesy 

termicznego przekształcania odpadów, takie jak piroliza, zgazowanie i proces 

plazmowy, o ile substancje powstające podczas przekształcania są następnie 

spalane. Przez współspalarnię odpadów rozumiałoby się natomiast instalację, 

której głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów, w której wraz 

z paliwami są termicznie przekształcane odpady w celu odzyskania zawartej 

w nich energii lub w celu unieszkodliwienia. Obejmuje to zarówno spalanie 

odpadów, jak i inne procesy przekształcania termicznego odpadów, takie jak 

piroliza, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas 

przekształcania są następnie spalane. 

Zmianie ulega brzmienie rozdziału 6 „Termiczne przekształcanie odpadów” oraz 

związanych z nim przepisów karnych zawartych w rozdziale 9 (art. 71 i 77 oraz 

nowy art. 77a). 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 44 termiczne przekształcanie odpadów 

mogłoby być prowadzone wyłącznie w spalarniach odpadów i współspalarniach 

odpadów, które powinny być projektowane, budowane, wyposażane i użytko-

wane w sposób zapewniający osiągnięcie poziomu termicznego przekształ-

cania, przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi i dla środowiska 

odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania 

odpadów będzie jak najmniejsza. 

Zostanie wyeliminowany podział na spalarnie odpadów niebezpiecznych, 

spalarnie odpadów komunalnych oraz spalarnie odpadów innych niż niebez-

pieczne i komunalne. Wymagania dotyczące zarządzania spalarniami odpadów 
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zostaną rozszerzone na współspalarnie odpadów. W związku z powyższym 

proponuje się uchylenie w art. 45 ust. 4, art. 46, w art. 48 ust. 5 i w art. 49 

ust. 7, natomiast wszystkie pozostałe artykuły rozdziału zostaną uzupełnione 

o współspalarnie odpadów. Proponuje się uzupełnienie art. 45 o przepis 

zobowiązujący zarządzającego spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów 

do podejmowania, w czasie przyjmowania i termicznego przekształcania 

odpadów, wszelkich działań w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania 

na środowisko.  

Określono, że termiczne przekształcanie odpadów komunalnych i niebezpiecz-

nych jest unieszkodliwianiem odpadów w procesie D10 (poza kilkoma 

wyjątkami, jeżeli w procesie ich termicznego przekształcania następuje odzysk 

energii); jeżeli termicznie są przekształcane odpady inne niż odpady komunalne 

i niebezpieczne, a energia jest wykorzystywana poza procesem termicznego 

przekształcania – jest to proces odzysku R1. 

W art. 49a została określona lista wyłączeń spod przepisów omawianego 

rozdziału, która obejmuje między innymi spalanie odpadów roślinnych z różnych 

gałęzi przemysłu czy też instalacje eksperymentalne do badań procesu spa-

lania. Jest ona analogiczna do listy określonej w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z  dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych 

z  instalacji (Dz. U. Nr  163, poz. 1584) oraz w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, 

poz. 339 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 2). Wyłączenie z regulacji rozdziału 6 ustawy 

o odpadach dotyczy również olejów odpadowych czy palnych odpadów 

płynnych, pod warunkiem spełnienia kilku warunków, między innymi w zakresie 

emisji, które są zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla 

niektórych paliw ciekłych (Dz. U. Nr 229, poz. 1918). 

Zgodnie z nowym art. 51a, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę składowiska odpadów, wnioskodawca byłby obowiązany uzyskać 

pozwolenie na wykonanie składowiska odpadów, które byłoby wydawane przez 

  



 
 
 

17

 
wojewodę. Należy zaznaczyć, że wymóg ten nie będzie dotyczył wniosko-

dawcy, który przed dniem wejścia w życie ustawy złożył wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę składowiska odpadów (art. 9 projektu ustawy). 

W związku z tym zaproponowano zmiany w art. 52 i 51. Dotychczasowe 

wymagania dodatkowe dla wniosku o wydanie pozwolenia na budowę skła-

dowiska odpadów (art. 52 ust. 1) stałyby się wymaganiami dla wniosku 

o  wydanie pozwolenia na wykonanie składowiska odpadów. W pozwoleniu tym 

byłaby określana wysokość i forma zabezpieczenia roszczeń. W związku z tym 

zaproponowano uchylenie w art. 51 ust. 6 oraz dodanie ust. 4 w art. 52, zgodnie 

z  którym do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, zwrotu ustanowionego 

zabezpieczenia oraz orzeczenia o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie 

negatywnych skutków w środowisku stosuje się odpowiednio art. 187 ust. 2-4 

oraz art. 198 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

Wojewoda byłby obowiązany do odmowy wydania pozwolenia na wykonanie 

składowiska odpadów, jeżeli wykonanie składowiska odpadów nie zostało 

określone w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (nowy ust. 5 w art. 52). 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o odpadach zgodę na zamknięcie składowiska 

odpadów lub jego wydzielonej części wydaje się na wniosek zarządzającego 

składowiskiem po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zaproponowano, aby przepro-

wadzenie kontroli nie było wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska 

odpadów wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska (nowy ust. 2a). We wniosku oraz w zgodzie byłaby do-

datkowo wskazywana data zaprzestania przyjmowania odpadów do skła-

dowania na składowisku odpadów. 

Coraz częściej możliwe jest ponowne wykorzystanie odpadów, które 

w  przeszłości zostały umieszczone na składowiskach odpadów lub zwało-

wiskach odpadów, dla których nie było wymagane uzyskanie decyzji loka-

lizacyjnych lub decyzji o  pozwoleniu na budowę. Aby to umożliwić z prawnego 

punktu widzenia, zaproponowano dodanie nowego art. 54a. Wydobycie 

odpadów ze składowiska odpadów wymagałoby uzyskania pozwolenia na 
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wytwarzanie odpadów, które byłoby wydawane po przedłożeniu raportu 

o  oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym 

zaproponowano zmianę art. 46 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (art. 4 projektu ustawy). 

Istotnym wymogiem jest monitorowanie składowisk odpadów. Szczegółowe 

wymagania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

9  grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków 

prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858). 

W  pewnych szczególnych przypadkach nie jest jednak możliwe prowadzenie 

monitoringu. Wobec tego zaproponowano dodanie ust. 2 w art. 60 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zgodnie z którym, jeżeli z przeglądu 

ekologicznego lub dokumentacji hydrogeologicznej wynika brak możliwości 

monitorowania wód powierzchniowych, podziemnych lub gazu składowisko-

wego, to właściwy organ może określić odrębny zakres prowadzenia moni-

toringu danego składowiska, odstępując od wymogów określonych w rozpo-

rządzeniu. 

Ze względu na trudności w klasyfikowaniu niektórych procesów odzysku 

i  unieszkodliwiania dokonano zmian w załącznikach nr 5 i 6 do ustawy. 

W  załączniku nr 5 nadano nowe brzmienie procesowi R14 Inne działania 

polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części i dodano proces 

R15 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady 

przydatne do odzysku. Taki podział pozwoli na precyzyjne określenie, kiedy 

odpady są poddane recyklingowi, a kiedy odzyskowi. 

W załączniku nr 6 nadano nowe brzmienie procesowi D3 Składowanie przez 

głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować), aby 

wyeliminować pewną nieścisłość nomenklaturową oraz dodano proces D16 

Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przezna-

czone do unieszkodliwiania. Takie sformułowanie procesu D16 pozwoli na 

precyzyjne określenie, kiedy odpady są poddane unieszkodliwieniu, a kiedy 

odzyskowi w  procesie R15. 
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W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w  gminach (art. 2 projektu ustawy) zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości 

przejmowania obowiązków od właścicieli nieruchomości bez przeprowa-

dzania  referendum. Podane poniżej numery artykułów odnoszą się do ustawy 

z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ile 

nie zaznaczono inaczej.  W art. 6a dodano ust. 1a określający, że rada gminy 

może odstąpić od referendum oraz zdecydować o przejęciu od właścicieli 

nieruchomości obowiązków, jeżeli na obszarze gminy nie są realizowane 

obowiązki wynikające z  ustawy lub innych przepisów, w tym ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o  odpadach. W art. 5a określono zasady wyboru podmiotu, 

który będzie na terenie gminy świadczył usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zasady zawierania umowy 

z  wybranym przedsiębiorcą. W drodze uchwały gmina będzie ustalała wyso-

kość, termin i  sposób uiszczania opłaty ponoszonej przez właścicieli nieru-

chomości za wykonywanie przejętych od nich obowiązków. Opłaty będą 

przychodem gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Z dniem wejścia w życie uchwał, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 1a, wygasają 

z mocy prawa umowy cywilnoprawne podpisane przez właścicieli nierucho-

mości z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych (art. 10 projektu ustawy). 

W art. 3 dodano wymaganie, że gminy będą prowadzić ewidencję umów 

zawieranych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości, co usprawni kontrolę wywiązywania się z obowiązków przez właścicieli 

nieruchomości, na podstawie informacji otrzymywanych od przedsiębiorców 

(art. 9a). Gmina będzie obowiązana do przygotowania ewidencji w terminie 

6 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianej ustawy, natomiast w terminie 

jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorcy prowadzący 

działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości lub opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych przekażą właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast 

wykazy według stanu na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 10 

projektu ustawy). 
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W art. 4 określono, że rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości 

i  porządku na terenie gminy, który będzie aktem prawa miejscowego. 

Wskazano zasady, jakie określi regulamin. Gminy będą obowiązane do uchwa-

lenia regulaminu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianej 

ustawy (art. 10 projektu ustawy). 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą obowiązani do podawania wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, 

a  także co powinno określać zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości. Określono przypadki, kiedy odmawia się wydania 

zezwolenia lub cofa się wydane zezwolenie. W terminie 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani 

dostosować swoją działalność do zmian wprowadzonych niniejszą ustawą     

(art. 10 projektu ustawy). 

W załączniku do ustawy w części IV ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie 

skarbowej wprowadzono zwolnienie od opłaty skarbowej zezwoleń na pro-

wadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w przypadku zbierania 

przez sprzedawców odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin 

oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez sprze-

dawców hurtowych i sprzedawców detalicznych oraz przez gminne punkty 

zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wynika to z faktu, 

że obowiązek zbierania tych odpadów został nałożony na tych sprzedawców 

w drodze ustawy (art. 3 projektu ustawy). 

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

zmiany art. 3, 5 i 5a mają zapewnić zgodność z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie zmiany 

dyrektywy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (art. 5 projektu 

ustawy). Zmieniono definicję opakowania, dodając, że części opakowań i ele-

menty pomocnicze połączone z opakowaniem i przeznaczone do tego samego 

celu co dane opakowanie należy również traktować jako opakowania. W art. 5a 
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wprowadzono wymóg prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie właści-

wego postępowania z odpadami opakowaniowymi przez producenta, importera 

i dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań. 

Zmiana w art. 3 ust. 3a ma na celu wyeliminowanie oczywistego błędu wpro-

wadzonego w trakcie poprzedniej nowelizacji definicji środka niebezpiecznego. 

W art. 10a wprowadzono możliwość zawierania porozumień dobrowolnych, 

zgodnie z dyrektywą 2004/12/WE. Producenci, importerzy i dokonujący wew-

nątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych będą mogli zawrzeć 

z  Ministrem Środowiska porozumienie w zakresie utworzenia ogólnopolskiego 

systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów opakowa-

niowych po środkach niebezpiecznych. W ustawie określono wymagania 

w  stosunku do tego porozumienia. 

Zaproponowano uchylenie art. 11, gdyż obowiązek uzyskiwania zezwoleń 

wynika wprost z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

Zmiany w art. 12, 15, 26 i 28 mają na celu zastąpienie wyrażenia „selektywna 

zbiórka” określeniem „selektywne zbieranie” – zgodnym z ustawą z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

W art. 16 z obowiązku pobrania kaucji zwolniono dodatkowo opakowania 

środków niebezpiecznych dla czynności diagnostyki laboratoryjnej. 

Projekt zmienia ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

i  opłacie depozytowej, mimo że ostatnia zmiana tej ustawy była uchwalona 

dnia 21  stycznia 2005 r. i w momencie przyjmowania niniejszego projektu 

przez Radę Ministrów nie weszła jeszcze w życie – wchodzi w życie z dniem 

1 kwietnia 2005 r. Ze względu na to, że decyzja o ustaleniu dla Polski okresów 

przejściowych na wdrożenie dyrektywy 2004/12/WE w zakresie osiągnięcia 

nowych poziomów odzysku i recyklingu zapadła po uchwaleniu nowelizacji 

z  dnia 21 stycznia 2005 r., niemożliwe było uwzględnienie w niej zmian 

mających na celu transpozycję wymagań tej dyrektywy. 
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Wobec tego w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 

w  zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

i  opłacie depozytowej w art. 3 oraz w załącznikach nr 1 i 5 wprowadzono nowe 

poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na rok 2014, wyni-

kające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 

11 lutego 2004  r. w sprawie zmiany dyrektywy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych (art. 6 projektu ustawy). Dostosowaniu do wymagań 

dyrektywy służy również dodanie w art. 11 ust. 8a, zgodnie z którym 

w  przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub re-

cyklingowi przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić również oświadczenie, 

że odzysk lub recykling odbywa się w instalacjach spełniających takie same 

wymagania jak określone dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju. 

W art. 3 dodano ust. 9a i 9b, określając, które procesy są uważane za odzysk, 

a  które za recykling, aby uniknąć pojawiających się problemów interpre-

tacyjnych.  

Zmiany w art. 2, 9, 11, 17, 21, 23, 29, 30, 34, 37, 38, 39 mają na celu 

zastąpienie określenia „selektywna zbiórka” określeniem „selektywne zbieranie” 

– zgodnym z  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową doprecyzowano, że do substancji kontrolowanych oraz przezna-

czonych do recyklingu lub regeneracji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (art. 7 projektu ustawy). 

Zgodnie z art. 11 projektu ustawy przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu wejścia 

w  życie nowych aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień 

w  brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przy czym nie określono daty wydania 

nowych przepisów, gdyż dotychczasowe przepisy zostały wydane stosunkowo 

niedawno, działają prawidłowo, nie zawierają przepisów, które mogłyby być 

sprzeczne z przepisami ustaw po ich nowelizacji, na podstawie których zostały 
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wydane. Wobec powyższego nie ma potrzeby pilnego wydania nowych aktów 

prawnych. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (art. 13 projektu 

ustawy), przy czym przepis zmieniający załącznik nr 1 do ustawy z dnia 

11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej stosuje 

się od dnia 1 stycznia 2008 r. (art. 12 projektu ustawy). 

Projekt ustawy był opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. W dniu 23 lutego 2005 r.  projekt ustawy był przedmiotem 

posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która 

udzieliła upoważnienia Zespołowi ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego do wypracowania stanowiska, które będzie wiążące i traktowane 

jako ostateczne stanowisko Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Tery-

torialnego. W dniu 4 marca 2005 r.  odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infra-

struktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas którego podjęto 

ustalenia dotyczące zmiany ust. 1a i 1c w  art.  6a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, 

z późn. zm.) –  zaproponowano następujące brzmienie ust. 1a: 

„1a. Rada gminy może odstąpić od przeprowadzenia referendum, o którym 

mowa w ust. 1, oraz zdecydować w drodze uchwały o przejęciu od 

właścicieli nieruchomości obowiązków, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 3.”. 

Powyższe brzmienie jest zbliżone do zaproponowanego pierwotnie przez 

Ministra Środowiska. W wyniku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 

społecznych, zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Polską Izbę Gospodarki 

Odpadami, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i  Administracji, w projekcie nowelizacji dodane zostały 

warunki, które upoważniają gminę do odstąpienia od przeprowadzania 

referendum – zgodnie ze stanowiskiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
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Terytorialnego warunki te powinny być skreślone.  Ze względu na ustalenia 

wynikające z uzgodnień międzyresortowych ta propozycja Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego nie została uwzględniona w projekcie 

ustawy przedłożonym pod obrady Rady Ministrów. 

W przypadku ust. 1c Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 

zaproponowała następujące brzmienie: 

„1c. Z dniem wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 1 lub w ust. 1a, 

wykonywanie przejętych obowiązków staje się zadaniem własnym gminy.”. 

W powyższym brzmieniu zostało pominięte odniesienie do planów gospodarki 

odpadami. Zmiana ta została przyjęta, gdyż jest zgodna z projektowanym art. 9 

ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w  gminach, zgodnie z którym w zezwoleniu na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości będą określane miejsca odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wynikające z wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami. Zmiana ta została również uwzględniona w projekcie 

ustawy przedłożonym pod obrady Rady Ministrów. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nie 

zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 

z  dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz.  597) i nie podlega notyfikacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1.  Oddziaływanie w obszarze ochrona środowiska i zdrowie ludzi 

W porównaniu do istniejących przepisów zmienianych ustaw oddziaływanie 

w  obszarze ochrona środowiska i zdrowie ludzi nie zmieni się. Wprowa-

dzenie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i  porządku w gminach powinno się przyczynić do ograniczenia „dzikich 

składowisk odpadów” oraz zjawiska „podrzucania odpadów”. 

2.  Konsultacje społeczne 

Projekt został przesłany w toku konsultacji społecznych do ogólnokrajowych 

organizacji zrzeszających przedsiębiorców objętych przedmiotowymi prze-

pisami, a także instytucji badawczych i społecznych, których zakres 

działania obejmuje gospodarkę odpadami oraz opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi oraz związków i stowarzyszeń gmin. Projekt ustawy został 

również umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska  

(http://www.mos.gov.pl). 

Projekt ustawy spotkał się z dużym zainteresowaniem, ale zdecydowana 

większość uwag odnosiła się do propozycji odstąpienia od referendum 

i  podjęcia przez gminę uchwały o przejęciu obowiązków od właścicieli 

nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz prze-

kazywania do miejsc ich odzysku i unieszkodliwiania w ustawie z dnia 

13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opinie 

w  tym zakresie były skrajne – część w pełni popierała propozycję odstą-

pienia od referendum, a część – całkowicie ją negowała. Wobec powyż-

szego zaproponowano wprowadzenie warunków, które upoważniałyby 

gminę do przejęcia obowiązków bez przeprowadzania referendum. 
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Projekt ustawy został przedstawiony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, która zaopiniowała go pozytywnie. 

3.  Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora przedsiębiorstw 

Przyjęcie ustawy nie wpłynie na dochody i wydatki sektora przedsiębiorstw. 

4.  Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

Nowa regulacja może wpłynąć na wzrost dochodów sektora publicznego 

w  związku z możliwością podjęcia przez radę gminy uchwały o zorga-

nizowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada gminy 

będzie miała możliwość ustalenia stawek opłat obciążających wytwórców 

odpadów komunalnych oraz częstotliwość i terminy ich ponoszenia. Opłaty 

te  będą dochodem gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone w ramach 

dotychczasowych obowiązków pracowników urzędu gminy, którzy w wielu 

gminach już prowadzą taką ewidencję. W przypadku przejęcia obowiązków 

od właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami nie-

zbędne etaty na realizację zadań dotyczących ściągalności opłat oraz 

obsługi umów z przedsiębiorcami zostaną sfinansowane z opłat od 

właścicieli nieruchomości. 

W związku z proponowaną zmianą w ustawie o opłacie skarbowej zmniej-

szeniu mogą ulec wpływy do budżetu jednostek samorządu terytorialnego 

z  tytułu zwolnienia od opłaty skarbowej zezwoleń wydawanych na zbieranie 

przez sprzedawców odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecz-

nych, które obecnie podlegają opłacie skarbowej. Szacuje się, że w kraju 

około 10 000 sprzedawców handluje tymi środkami, co oznaczałoby 

zmniejszenie wpływów o około 760 000 zł w skali 10 lat (zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów są wydawane 

z  reguły na okres 10 lat). 
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5.  Wpływ regulacji na rynek pracy 

Brak wpływu. 

6.  Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

Przedmiotowe przepisy obowiązują w podobnej formie we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Projektowane zmiany nie nakładają dodatkowych 

obowiązków w stosunku do tych, które są nałożone na wszystkie podmioty 

gospodarcze w Unii Europejskiej. 

7.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Brak wpływu. 
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Projekt 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

                   z dnia  
 
 

w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych 

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 

2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, 

poz. 291 i Nr…, poz. …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 

poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r., stanowiące 

załącznik do rozporządzenia. 

 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie 

rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 

(Dz. U. Nr 104, poz. 982). 

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 

 

W porozumieniu 

 Minister Gospodarki i Pracy                                                                 Minister Środowiska 

 

 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, 

poz. 1438). 
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                             Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia .....  

 

 

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych  
w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r. 

 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

% poziomu % poziomu % poziomu % poziomu % poziomu % poziomu % poziomu Poz. 

Rodzaj 
opakowani

a lub 
produktu, 
z którego 
powstał 
odpad 

Symbol 
PKWiU 

odzy

sku 

rec

ykli

ngu 

odz

ysk

u 

recyk

lingu 

odzy

sku 

recyk

lingu 

odzy

sku 

recyk

lingu 

odzy

sku 

recyk

lingu 

odzy

sku 

recyk

lingu 

odzy

sku 

recykli

ngu 

1                 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 
opakowa 

nia razem 

bez 

względu 

na 

symbol 

PKWiU 

511) -      521) - 541) - 551) - 561) - 581) - 601)

nie 

mniej 

niż 55 

i nie 

więcej 

niż 

801)

2 

opakowa 

nia z 

tworzyw 

sztu-

bez 

względu 

na 

symbol 

- 
161)

2) -     171)2) - 181)2) - 191)2) - 201)2) - 211)2) - 
22,51)2

)
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  cznych PKWiU

3 
opakowa 

nia z metali 

bez 

względu 

na 

symbol 

PKWiU 

- 
28,

51) -      32,51) - 36,51) - 40,51) - 441) - 471) - 501)

4 

opakowa 

nia z 

papieru i 

tektury 

bez 

względu 

na 

symbol 

PKWiU 

-      501) - 521) - 541) - 561) - 
57,51

) - 591) - 601)

5 

opakowa 

nia ze szkła 

gospodarcz

ego, poza 

ampułkami 

bez 

względu 

na 

symbol 

PKWiU 

-       441) - 471) - 501) - 531) - 561) - 581) - 601)

6 

opakowa 

nia 

z drewna 

bez 

względu 

na 

symbol 

PKWiU 

-       81) - 101) - 111) - 121) - 131) - 141) - 151)
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7 

Akumulato 

ry kwasowo-

ołowiowe 

31.40.21 

31.40.22 

wszy

stkie 

zgłos

zone 

ws

zys

tkie 

zeb

ran

e 

wsz

ystki

e 

zgło

szo

ne 

wszy

stkie 

zebra

ne 

wszy

stkie 

zgłos

zone 

wszy

stkie 

zebra

ne 

wszy

stkie 

zgłos

zone 

wszy

stkie 

zebra

ne 

wszy

stkie 

zgłos

zone 

wszy

stkie 

zebra

ne 

wszy

stkie 

zgłos

zone 

wszy

stkie 

zebra

ne 

wszy

stkie 

zgłos

zone 

wszys

tkie 

zebra

ne 

8 

akumula 

tory 

niklowo-

kadmowe 

(wielkoga 

barytowe) 

31.40.23 

60              60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

9 

akumula 

tory 

niklowo-

kadmo 

we 

(małogaba 

rytowe) 

31.40.23 

40              40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

10 

akumula 

tory 

niklowo-

żelazowe 

oraz inne 

akumula 

tory 

31.40.23 

40              40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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elektryczne 

(wielko 

gabaryto 

we) 

11 

akumula 

tory 

niklowo-

żelazowe 

oraz inne 

akumula 

tory 

elektryczne 

(małogaba 

rytowe) 

31.40.23 

20              20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12 

ogniwa i 

baterie 

galwani 

czne oraz 

ich części z 

wyłącze 

niem: 

części 

ogniw i 

baterii 

galwanicz 

nych 

 

31.40.1, 

z 

wyłączeni

em 

 

 

31.40.12 

35 
35 
3) 35            35 3) 35 35 3) 35 35 3) 35 35 3) 35 35 3) 35 35 3)
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              13 

oleje 

smarowe, 

z wyłącze 

niem: 

 

- oleje 

smarowe 

do przepro 

wadza 

nia 

przemian 

chemicz 

nych 

innych niż    

proces 

specyficzny 

 

- oleje 

białe, 

parafina 

ciekła 

 

- mieszanki 

olejowe do 

obróbki 

metali, 

23.20.18-50 

z 

wyłączenie

m: 

 

23.20.18-

50.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.20.18-

50.40 

 

 

23.20.18-

50.60 

 

 

 

 

 

50 35 50 35 50 35 50 35 50 35 50 35 50 35
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oleje 

zapobie 

gające 

przyleganiu 

do 

form, oleje 

antykorozyj

ne 

 

-oleje 

smarowe 

pozosta 

łe oraz 

pozosta 

łe oleje 

 

- oleje 

odpado 

we 

 

 

 

 

 

 

23.20.18-

50.80 

 

 

 

 

 

23.20.40 

14 

lampy 

wyłado 

wcze, z 

wyłącze 

niem 

świetlówek 

kompakto 

bez 

względu 

na 

symbol 

PKWiU 

40              40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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wych 

15 

opony 

nowe 

pneuma 

tyczne z 

gumy, w 

rodzaju 

stosowa 

nych w 

samocho 

dach 

osobowych 

 

opony 

nowe 

pneuma 

tyczne z 

gumy, w 

rodzaju 

stosowa 

nych w 

autobusach 

i samocho 

dach 

ciężaro 

wych, o 

25.11.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.13-

55.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75              15 75 15 75 15 75 15 75 15 75 15 75 15



9 

 

współczyn 

niku 

obciążenia 

≤ 121 

 

opony 

nowe 

pneuma 

tyczne z 

gumy, w 

rodzaju 

stosowa 

nych w 

autobusach 

i samocho 

dach 

ciężaro 

wych, o 

współczyn 

niku 

obciążenia 

> 121 

 

 

 

 

 

 

25.11.13-

57.00 
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opony 

nowe 

pneuma 

tyczne z 

gumy, w 

rodzaju 

stosowa 

nych w 

pojazdach i 

maszynach 

rolniczych i 

leśnych 

 

opony 

nowe 

pneuma 

tyczne z 

gumy, do 

poja 

zdów 

transportu 

bliskiego i 

maszyn w 

rodzaju 

stosowa 

nych w 

budowni 

ctwie i 

przemyśle 

 

opony 

25.11.14-

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.14-

06.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.14-

08.00 
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              16 

materiały 

reklamowe, 

katalogi 

handlowe 

itp. 

22.22.12 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
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Objaśnienia: 
 1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w 

przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu 

przepisów ustawy o opakowaniach i dpadach opakowaniowych. 
2)  Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany 

z tworzywa sztucznego. 
3) Nie dotyczy ogniw cynkowo - węglowych i alkalicznych. 
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Uzasadnienie 

 

        Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 

11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639, z 

2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 

1263, z 2005 r. Nr 33,  poz. 291 oraz Nr ..., poz.....). 

         Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982) 

określa roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 

w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007 roku, jakie mają obowiązek osiągać 

wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach i 

produkty, o których mowa w ustawie. Jednocześnie ustawa o zmianie ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw ustala poziomy odzysku i recyklingu na rok 2014 

mające zapewnić zgodność ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w 

sprawie zmiany dyrektywy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 

47 z 18.02.2004, str. 26). W związku z powyższym niniejsze rozporządzenie określa 

poziomy odzysku i recyklingu odpadów dla poszczególnych rodzajów opakowań w 

okresie od 2008 do 2014 roku.  

          Wszystkie pozostałe poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów poużytkowych w 

latach 2008 -  2014 zostały utrzymane na poziomie z roku 2007. 

          Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie wiązało się zasadniczo 

z wprowadzeniem dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców w zakresie administracji i 

organizacji pracy oraz nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

państwa. 

          Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i nie podlega notyfikacji. 

      Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Ocena skutków regulacji 
projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 
 

 

1. Oddziaływanie w obszarze ochrona środowiska i zdrowie ludzi 
     Wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań przyczyni 

się w znacznej mierze do dalszego zmniejszenia strumieni składowanych w kraju 

odpadów powstających z opakowań. 

 

2. Konsultacje społeczne 
Projekt zostanie przesłany do konsultacji społecznych do przedstawicieli 

przedsiębiorców objętych przedmiotowymi przepisami oraz przemysłu recyklingowego, a 

także instytucji badawczych i społecznych, których zakres działania obejmuje 

gospodarkę odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi. Projekt rozporządzenia 

zostanie również umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 

(http://www.mos.gov.pl). 

 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora przedsiębiorstw 
Przyjęcie ustawy nie wpłynie znacząco na dochody i wydatki sektora przedsiębiorstw. 

 

4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 
     Przewiduje się praktycznie niewielki wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu 

państwa. Może nastąpić wzrost przychodów Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wpłat należnych opłat produktowych za 

niezrealizowane podwyższone  poziomy odzysku i recyklingu obowiązujących w Unii 

Europejskiej dla odpadów z opakowań. 
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5. Wpływ regulacji na rynek pracy 
  Brak wpływu. 

 

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 
      Przedmiotowe przepisy obowiązują w podobnej formie we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Projektowane zmiany nie nakładają dodatkowych obowiązków w stosunku 

do tych, które są nałożone na wszystkie podmioty gospodarcze w Unii Europejskiej. 

 

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
  Brak wpływu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04/01/ds 



Projekt 
 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

 
 

z dnia 

 

 

w sprawie rodzajów odpadów oraz warunków ich odzysku w procesach 
odzysku R14 i R15, wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy oraz rodzajów i 

warunków unieszkodliwiania odpadów w procesie unieszkodliwiania D2, 
wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, poza instalacjami i urządzeniami 

 
 
 
 
 

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 

U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 

2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 

1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje odpadów, oraz warunki ich odzysku w 

procesach R14 i R15 wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy oraz rodzaje i 

warunki unieszkodliwiania odpadów w procesie unieszkodliwiania D2 

wymienionym w załączniku nr 6 do ustawy poza instalacjami i urządzeniami. 

 

§ 2. Rodzaje odpadów, które mogą być wykorzystywane w procesach odzysku R 14 

oraz warunki tego odzysku określa załącznik nr 1. 

 



§ 3. Rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach  R15 określa załącznik 

nr 2. 

 

§ 4. Rodzaje odpadów i warunki ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania 

D2 określa załącznik nr 3. 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

        Minister Środowiska 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust 2 

pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438). 

 
 
 



Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia ... 

 
 

Załącznik nr 1 
 

Rodzaje odpadów i warunki odzysku zaliczanych do odzysku R14. 
 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Rodzaj 
proces

u 

Warunki odzysku 

1. 
 

01 01 02 
 

Odpady z wydobywania 
kopalin innych niż rudy 
metali 
 

R14 do utwardzania powierzchni terenów, podsadzki 
w kopalniach 

2. 
 

01 04 08 
 

Odpady żwiru lub 
skruszone skały inne niż 
wymienione w 01 04 07 
 

R14 do utwardzania powierzchni terenów 

3. 
 

01 04 09 
 

Odpadowe piaski i iły 
 

R14 do utwardzania powierzchni terenów 

4. 
 
 

01 04 12 
 
 

Odpady powstające przy 
płukaniu i oczyszczaniu 
kopalin inne niż 
wymienione w 01 04 07 i 
01 04 11 
 

R14 do utwardzania powierzchni terenów 

5. 02 01 02 Odpadowa tkanka 
zwierzęca 

R14 do skarmiania zwierząt futerkowych 

6. 02 02 02 Odpadowa tkanka 
zierzęca 

R14 do skarmiania zwierząt futerkowych 

7. 
 

02 01 03 
 

Odpadowa masa roślinna
 

R14 do skarmiania zwierząt  

8. 
 

02 01 10 
 

Odpady metalowe 
 

R14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

9. 
 
 

02 03 01 
 
 

Szlamy z mycia, 
oczyszczania, obierania, 
odwirowywania i 
oddzielania 
surowców 
 

R14 do skarmiania zwierząt 

10. 
 
 

02 03 80 
 
 

Wytłoki, osady i inne 
odpady z przetwórstwa 
produktów roślinnych (z 
wyłączeniem 02 03 81) 
 

R14 do skarmiania zwierząt 

11. 
 

02 03 81 
 

Odpady z produkcji pasz 
roślinnych 
 

R14 do skarmiania zwierząt 

12. 
 

02 04 01 
 

Osady z oczyszczania i 
mycia buraków 
 

R14 , do utwardzania powierzchni terenów 

13. 
 

02 04 80 
 

Wysłodki 
 

R14 do skarmiania zwierząt 

14. 
 

02 05 01 
 

Surowce i produkty 
nieprzydatne do spożycia 
oraz przetwarzania 
 

R14 do skarmiania zwierząt 

15. 
 

02 05 80 
 

Odpadowa serwatka 
 

R14 do skarmiania zwierząt 



16. ex 02 06 
01 

Surowce i produkty 
nieprzydatne do spożycia 
i przetwórstwa, (powstałe 
w zakładach przemysłu 
spożywczego i 
cukierniczego np. łomy 
paluszków i ciastek, 
odpadowe ciasto, 
polewy, prósze) 

R14 do skarmiania zwierząt 

17. 
 

02 07 01 
 

Odpady z mycia, 
oczyszczania i 
mechanicznego 
rozdrabniania surowców 
 

R14 do skarmiania zwierząt 

18. 
 

02 07 04 
 

Surowce i produkty 
nieprzydatne do spożycia 
i przetwórstwa 
 

R14 do skarmiania zwierząt 

19. ex 04 02 
99 

Ścinki skór króliczych i 
zajęczych 

R14 do wytwarzania wyrobów okolicznościowych 

20. 
 
 

10 12 08 
 
 

Wybrakowane wyroby 
ceramiczne, cegły, kafle i 
ceramika budowlana (po 
przeróbce termicznej) 
 

R14 do utwardzania dróg, budowy fundamentów 

21. 
 

10 13 82 
 

Wybrakowane wyroby 
 

R14 do utwardzania dróg, budowy fundamentów 

22. 
 

15 01 03 
 

Opakowania z drewna 
 

R14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

23. 
 

15 01 04 
 

Opakowania z metali 
 

R14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

24. ex 15 01 
09 

Opakowania z tekstyliów 
w postaci płótna 
jutowego 

R14 szycie worków 

25. 16 01 03 Zużyte opony R14 do umacniania skarp na składowiskach 
26. 
 

16 02 14 
 

Zużyte urządzenia inne 
niż wymienione w 16 02 
09 do 16 02 13 
 

R14 naprawa urządzeń, napełnianie tonerów, 
kartridży 

27. 
 

16 02 16 
 

Elementy usunięte z 
zużytych urządzeń inne 
niż wymienione w 16 02 
15 
 

R14 naprawa urządzeń, napełnianie tonerów, 
kartridży 

28. 
 

17 01 01 
 

Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 
remontów 
 

R14 utwardzanie powierzchni terenów, budowa 
fundamentów, dróg technologicznych na 
składowiskach 

29. 
 

17 01 02 
 

Gruz ceglany 
 

R14 utwardzanie powierzchni terenów, budowa 
fundamentów, dróg technologicznych na 
składowiskach 

30. 
 

17 01 03 
 

Odpady innych 
materiałów ceramicznych 
i elementów 
wyposażenia 
 

R14 utwardzanie powierzchni terenów, budowa 
fundamentów, dróg technologicznych na 
składowiskach 

31. 
 
 

17 01 07 
 
 

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 
ceramicznych i 
elementów wyposażenia 
inne niż wymienione 17 

R14 utwardzanie powierzchni terenów, budowa 
fundamentów, dróg technologicznych na 
składowiskach 



01 06 
 

32. 
 

17 02 01 
 

Drewno 
 

R14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

33. 
 

17 03 80 
 

Odpadowa papa 
 

R14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

34. 
 

17 04 05 
 

Żelazo i stal 
 

R14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

35. 
 

17 05 04 
 

Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 
 

R14 do utwardzania powierzchni terenów, warstwa 
izolacyjna tzw. przesypka na składowisku 

36. 
 

17 05 08 
 

Tłuczeń torowy 
(kruszywo) inny niż 
wymieniony w 17 05 07 
 

R14 do utwardzania powierzchni terenów 

37. 19 01 02 Osady z klarowania wody R14 do utwardzania powierzchni terenów 
38. 19 01 03 Osady z dekarbonizacji 

wody 
R14 do utwardzania powierzchni terenów 

39. 
 

19 12 07 
 

Drewno inne niż 
wymienione w 19 12 06 
 

R14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

40. 
 

20 01 38 
 

Drewno inne niż 
wymienione w 20 01 37 
 

R14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

41. 
 

20 01 40 
 

Metale 
 

R14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

42. 
 

20 02 02 
 

Gleba i ziemia, w tym 
kamienie 

 

R14 do utwardzania powierzchni terenów, warstwa 
izolacyjna tzw. przesypka na składowisku 

 
 
 

Załącznik nr 2 
 
 

Rodzaje odpadów i warunki odzysku R15 
 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Rodzaj 
proces

u 

Warunki odzysku 

1. Ex 16 01 
06 

Zużyte lub nienadające 
się do użytkowania 
pojazdy nie zawierające 
cieczy i innych 
niebezpiecznych 
elementów 

R15 uzyskanie frakcji materiałowych; lekkiej, średniej 
i ciężkiej w celu odzysku bądź recyklingu 

2. 16 02 
11* 

 

Zużyte urządzenia 
zawierające freony, 
HCFC, HFC 
 

R15 usunięcie freonów, HCFC i HFC w celu 
poddania ich procesom odzysku w tym 
regeneracji 

3. 16 02 
12* 

 

Zużyte urządzenia 
zawierające wolny azbest
 

R15 Usunięcie azbestu w celu poddania go 
procesowi unieszkodliwiania D5 

4. 16 02 
13* 

 
 

Zużyte urządzenia 
zawierające 
niebezpieczne elementy 
(1) inne niż wymienione w
16 02 09 do 16 02 12 
 

R15 Demontaż elementów urządzeń w celu 
usunięcia z nich elementów niebezpiecznych lub 
innych niż niebezpieczne 



5. 16 02 14 
 

Zużyte urządzenia inne 
niż wymienione w 16 02 
09 do 16 02 13 
 

R15 Demontaż urządzeń w celu poddania elementów 
odzyskowi 

6. 19 12 
10* 

Odpady palne, paliwo 
alternatywne 

R15 odpady powstałe ze zmieszania odpadów w celu 
termicznego przekształcenia 

7. 19 12 
11* 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów zawierające 
substancje 
niebezpieczne) 

R15 odpady powstałe ze zmieszania odpadów w celu 
termicznego przekształcenia 

 
 
 

Załącznik nr 3 
 
Rodzaje odpadów i warunki unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2 

 
 
 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Rodzaj 
proces

u 

Warunki unieszkodliwiania 

1. * ex 17 05 
03* 

Gleba i ziemia 
zawierająca substancje 
niebezpieczne, głównie 
ropopochodne 

D2 unieszkodliwianie gleby lub ziemi bezpośrednio 
w gruncie np. za pomocą bakterii do standardów 
wymaganych odrębnymi przepisami lub innymi 
metodami „in situ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 Rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów oraz warunków ich odzysku w 
procesach odzysku R14 i R15 wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy oraz 
rodzajów i warunków unieszkodliwiania odpadów w procesie unieszkodliwiania  
odpadów w procesie unieszkodliwiania D2 wymienionym w załączniku nr 6 do 
ustawy poza instalacjami i urządzeniami stanowi wypełnienie treści delegacji 
określonej w art. 13 ust. 2a projektu ustawy. 
 Zakaz określony w art. 13 odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza 
instalacjami i urządzeniami powoduje iż niemożliwym byłoby prowadzenie odzysku 
oraz unieszkodliwiania odpadów w gruncie. Rozporządzeniem określono 
poszczególne rodzaje odpadów, które mogą być bezpośrednio wykorzystane poza 
tymi instalacjami i urządzeniami. 
Odpady te byłyby używane do utwardzania powierzchni dróg, skarmiania zwierząt, 
budowy fundamentów oraz naprawy urządzeń itp. 
 Kolejnym załącznikiem określono rodzaje odpadów i warunki ich odzysku R15. 
W procesach tych ustalono rodzaje odpadów, których demontaż prowadzi do 
powstania nowych rodzajów odpadów, które z kolei poddawane są procesom 
odzysku. 
Ustalono także kody odpadów powstające w wyniku zmieszania odpadów oraz 
innych działań technicznych i technologicznych, w wyniku których mogą powstać 
odpady przekazywane do odzysku. 

W załączniku nr 3 określono rodzaj odpadu, który powstaje w związku z 
wyciekaniem ropopochodnych bądź też stanowi glebę zanieczyszczoną tymi 
substancjami. 

W chwili obecnej istnieją możliwości unieszkodliwiania tych odpadów bez 
konieczności wydobycia całej gleby lub ziemi zanieczyszczonej tymi substancjami tj. 
„in situ”. 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Podmioty, których dotyczy niniejsza regulacja 
 

Niniejsze rozporządzenie dotyczy podmiotów, które będą mogły dokonać 
zagospodarowania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. 

 
2.   Konsultacje 
 

Przy opracowaniu projektu zostaną przeprowadzone konsultacje z posiadaczami 
odpadów, którzy zamierzają lub prowadzą tego typu odzysk.  Projekt zostanie 
również zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. 

 
3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

 
Przyjęcie rozporządzenia nie wpłynie na budżety jednostek administracji rządowej 
i samorządowej. 

 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
 

Brak wpływu. 
 



5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 
 
Brak wpływu. 

 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
 

Brak wpływu. 
 
7. Wpływ regulacji na sytuację przedsiębiorców 
 

Brak wpływu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/02/ds 



Projekt  

 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia                                          

 

 

w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami 

oraz dopuszczalne metody ich odzysku 
 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 

Nr  62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. 

Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz 

z  2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa listę rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami oraz dopuszczalne metody ich odzysku. 

 

§ 2. Listę, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do rozporządzenia. 

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Minister Środowiska 

 
 
 
 
 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438). 

 



 
Załącznik do rozporządzenia  

Ministra Środowiska z dnia .....  

 

Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz 

dopuszczalne metody ich odzysku 

 

Lp. 
Kod 

odpad
u 

Rodzaj odpadu Rodzaj 
procesu Warunki odzysku 

1. 
 01 01 02 

 

Odpady z 
wydobywania 
kopalin innych niż 
rudy metali 
 

R 14 do utwardzania powierzchni terenów 

2. 
 01 04 08 

 

Odpady żwiru lub 
skruszone skały inne 
niż wymienione w 01 
04 07 
 

R 14 do utwardzania powierzchni terenów 

3. 
 

01 04 09 
 

Odpadowe piaski i iły 
 

R 14 do utwardzania powierzchni terenów 

4. 
 
 01 04 12 

 
 

Odpady powstające 
przy płukaniu i 
oczyszczaniu kopalin 
inne niż 
wymienione w 01 04 
07 i 01 04 11 
 

R 14 do utwardzania powierzchni terenów 

5. 
 02 01 03 

 

Odpadowa masa 
roślinna 
 

R 14 do skarmiania zwierząt 

6. 02 01 06 odchody zwierzęce R 10 do nawożenia gruntów 
7. 02 01 07 odpady z gospodarki 

leśnej 
R 10 do nawożenia gruntów 

8. 
 

02 01 10 
 

Odpady metalowe 
 

R 14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

9. 
 
 02 03 01 

 
 

Szlamy z mycia, 
oczyszczania, 
obierania, 
odwirowywania i 
oddzielania 
surowców 
 

R 14 do skarmiania zwierząt 

10. 
 
 02 03 80 

 
 

Wytłoki, osady i inne 
odpady z 
przetwórstwa 
produktów roślinnych 
(z 
wyłączeniem 02 03 
81) 
 

R 14 do skarmiania zwierząt 

11. 
 02 03 81 

 

Odpady z produkcji 
pasz roślinnych 
 

R 14 do skarmiania zwierząt 



12. 
 02 04 01 

 

Osady z 
oczyszczania i mycia 
buraków 
 

R 14 do utwardzania powierzchni 

13. 
 

02 04 80 
 

Wysłodki 
 

R 14 do skarmiania zwierząt 

14. 
 02 05 01 

 

Surowce i produkty 
nieprzydatne do 
spożycia oraz 
przetwarzania 
 

R 14 do skarmiania zwierząt 

15. 
 

02 05 80 
 

Odpadowa serwatka 
 

R 14 do skarmiania zwierząt 

16. 

ex02 06 
01 

surowce i produkty 
nieprzydatne do 
spożycia i 
przetwórstwa, 
(powstałe w 
zakładach przemysłu 
spożywczego i 
cukierniczego np. 
łomu paluszków, 
ciastek, odpadowe 
ciasto, polewy, 
prósze) 

R 14 do skarmiania zwierząt 

17. 
 

02 07 01 
 

Odpady z mycia, 
oczyszczania i 
mechanicznego 
rozdrabniania 
surowców 
 

R 14 do skarmiania zwierząt 

18. 
 02 07 04 

 

Surowce i produkty 
nieprzydatne do 
spożycia i 
przetwórstwa 
 

R 14 do skarmiania zwierząt 

19. 

02 07 80 

wytłoki, osady 
moszczowe i 
pofermentacyjne, 
wywary 

R 10 do nawożenia gruntów 

20. 
03 01 01 

odpady kory i korka R 10 
lubR 1 

do nawożenia gruntów lub wykorzystania jako paliwa 

21. 
ex 03 01 

05 

trociny, wióry, ścinki, 
drewno inne niż 
wymienione w 03 01 
04 

R 10 lub 
R 1 

do nawożenia gruntów lub wykorzystania jako paliwa 

22. 
03 03 01 

odpady z kory i 
drewna 

R 10 lub 
R 1 

do nawożenia gruntów lub wykorzystania jako paliwa 

23. 

03 03 07 

mechanicznie 
wydzielone odrzuty z 
przeróbki makulatury 
i tektury 

R 1 do wykorzystania jako paliwa 

24. 

03 03 99 

odpady z produkcji 
przetwórstwa masy 
celulozowej 
zawierające węglany 
wapnia 

R 10 do nawożenia gruntów 

25. 
04 02 21 

odpady z 
nieprzetworzonych 
włókien tekstylnych 

R 14 do drobnych napraw 

26. 04 02 22 odpady z R 14 do drobnych napraw 



przetworzonych 
włókien tekstylnych 

27. 
 ex 04 02 

99 
 

Ścinki skór 
króliczych i 
zajęczych 
 

R 14 do wytwarzania wyrobów okolicznościowych  

28. 

07 01 80 

wapno pokarbidowe 
nie zawierające 
substancji 
niebezpiecznych 
(inne niż wymienione 
w 07 01 08) 

R 10 do nawożenia gruntów 

29. 

10 01 01 

żużle, popioły 
paleniskowe i pyły z 
kotłów ( z 
wyłączeniem pyłów z 
kotłów wymienionych 
w 10 01 04) 

R 14 do utwardzania powierzchni lub produkcji pustaków 

30. 

10 01 80 

mieszanki popiołowo 
– żużlowe z mokrego 
odprowadzania 
popiołów 
paleniskowych 

R 14 do utwardzania powierzchni lub produkcji pustaków 

31. 

10 05 80 

żużle granulowane z 
pieców szybowych 
oraz żużle z pieców 
obrotowych 

R 14 do utwardzania powierzchni lub produkcji pustaków 

32. 10 06 80 żużle szybowe i 
granulowane 

R 14 do utwardzania powierzchni lub produkcji pustaków 

33. 10 09 80 wybrakowane 
wyroby żeliwne 

R 14 do wykorzystanie jako narzędzia gospodarcze 

34. 
 
 10 12 08 

 
 

Wybrakowane 
wyroby ceramiczne, 
cegły, kafle i 
ceramika budowlana 
(po 
przeróbce 
termicznej) 
 

R 14 do utwardzania dróg, budowy fundamentów 

35. 
 10 13 82 

 

Wybrakowane 
wyroby 
 

R 14 do utwardzania dróg, budowy fundamentów 

36. 15 01 01 opakowania z 
papieru i tektury 

R 1 do wykorzystania jako paliwo 

37. 15 01 02 opakowania z 
tworzyw sztucznych  

R 14 do wykorzystania w gospodarstwie domowym 

38. 
 15 01 03 

 

Opakowania z 
drewna 
 

R 14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

39. 
 

15 01 04 
 

Opakowania z metali 
 

R 14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

40. ex 15 01 
09 

opakowania z 
tekstyliów w postaci 
płótna jutowego 

R 14 do szycia worków 

41. 16 01 03 zużyte opony R 14 do umacniania skarp na składowiskach 
42. 

 16 02 14 
 

Zużyte urządzenia 
inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 
13 
 

R 14 do naprawy urządzeń 

43. 
 

16 02 16 
 

Elementy usunięte z 
zużytych urządzeń 

R 14 do naprawy urządzeń 



inne niż wymienione 
w 16 02 15 
 

44. 
 17 01 01 

 

Odpady betonu oraz 
gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 
 

R 14 do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów 

45. 
 

17 01 02 
 

Gruz ceglany 
 

R 14 do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów 

46. 
 

17 01 03 
 

Odpady innych 
materiałów 
ceramicznych i 
elementów 
wyposażenia 
 

R 14 do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów 

47. 
 
 

17 01 07 
 
 

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu 
ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 
ceramicznych i 
elementów 
wyposażenia inne 
niż wymienione 17 
01 06 
 

R 14 do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów 

48. 
 

17 02 01 
 

Drewno 
 

R 14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

49. 
 

17 03 80 
 

Odpadowa papa 
 

R 14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

50. 
 

17 04 05 
 

Żelazo i stal 
 

R 14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

51. 
 17 05 04 

 

Gleba i ziemia, w 
tym kamienie, inne 
niż wymienione w 17 
05 03 
 

R 14 do utwardzania powierzchni 

52. 
 17 05 08 

 

Tłuczeń torowy 
(kruszywo) inny niż 
wymieniony w 17 05 
07 
 

R 14 do utwardzania powierzchni 

53. 19 12 01 papier i tektura R 1 do wykorzystania jako paliwa 
54. 

 19 12 07 
 

Drewno inne niż 
wymienione w 19 12 
06 
 

R 14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

55. 20 01 01 papier i tektura R 1 do wykorzystania jako paliwo 
56. 

20 01 08 
odpady kuchenne 
ulegające 
biodegradacji 

R 3 lub 
R 14 

do przydomowych kompostowników lub skarmianie 
zwierząt domowych 

57. 20 01 10 odzież R 14 do wykorzystania w gospodarstwie domowym 
58. 20 01 11 tekstylia R 14 do wykorzystania w gospodarstwie domowym 
59. 

 20 01 38 
 

Drewno inne niż 
wymienione w 20 01 
37 
 

R 14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

60. 
 

20 01 40 
 

Metale 
 

R 14 do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

61. 
20 02 01 

odpady ulegające 
biodegradacji 

R 3 lub 
R 14 

do wykorzystania w przydomowych kompostownikach 



62. 
 20 02 02 

 

Gleba i ziemia, w 
tym kamienie 

 

R 14 do utwardzania powierzchni 

63. ex 20 03 
02 

odpady ulegające 
biodegradacji, 

kartony 

R 3 lub 
R 1 

do wykorzystania w przydomowych kompostownikach 
lub jako paliwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 Rozporządzenie stanowi kontynuacje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnymi, niebędącym 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686). 

Dotychczasowe rozporządzenie zostało uzupełnione o dopuszczalne metody 

odzysku czyli wykorzystania odpadów przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 

niebędące przedsiębiorcami. Dotychczasowa praktyka stosowania przepisu uprzednio 

obowiązującego rozporządzenia wskazywała na konieczność ustalenia sposobów 

wykorzystywania poszczególnych rodzajów odpadów. 

Dotychczasowa lista odpadów uległą niewielkiemu rozszerzeniu o nowe kody 

odpadów. Rozszerzenie to jest jak najbardziej celowe, gdyż dotyczy odpadów, które 

mogą być przeznaczone do skarmiania zwierząt np. odpady z przemysłu 

cukrowniczego czy spożywczego takie jak łom paluszków, ciastek. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, których dotyczy niniejsza regulacja 
 

Niniejsze rozporządzenie dotyczy osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych 

niebędących przedsiębiorcami wykorzystujących odpady na potrzeby własne wraz ze 

wskazaniem sposobów wykorzystywania poszczególnych rodzajów odpadów. 

 
2. Konsultacje 
 

Przy opracowaniu projektu zostaną przeprowadzone konsultacje z posiadaczami 

odpadów, którzy przekazują odpady osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami. Projekt zostanie również 

zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 

 
3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

 

Przyjęcie rozporządzenia nie wpłynie na budżety jednostek administracji rządowej i 

samorządowej. 



 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
 

Brak wpływu. 

 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 
 
Brak wpływu. 

 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
 

Brak wpływu. 

 
7. Wpływ regulacji na sytuację przedsiębiorców 
 
Brak wpływu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04/03/ds 



Projekt  

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 

 

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
 
 
 
 

Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. 

U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 

2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 

1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§1. Określa się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów: 

1) wzór karty ewidencji odpadu zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych zawiera załącznik nr 2 do 

rozporządzenia; 

3) wzór karty przekazania odpadu zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

 

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

        Minister Środowiska 

____________________ 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438). 



Załączniki do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia ... 

 
 

Załącznik nr 1 

Wzór karty ewidencji odpadu 

 
 

KARTA EWIDENCJI ODPADU 
 

 
 
Nr karty 

 
 
Rok ewidencji 

Kod odpadu 
Rodzaj odpadu 
Procentowa zawartość PCB w odpadziea

Posiadacz odpadówb

 
 
 

Adresc

Nr REGON 
 

Telefon/fax 

Działalność w zakresie:d

              W                              Zb                             Tr                             Od                                Un         
 
 

Gospodarowanie odpadami 
we własnym zakresie odpady 

przekazane 
innemu 

posiadaczowi 
odpadów 

Mie-
siąc 

Masa 
wytwo-
rzonych 
odpadów 

[Mg]e

Masa 
przyję-

tych 
odpadów 

[Mg]e

Nr karty 
przekaza-

nia odpadu

Masa 
[Mg]e

Metoda 
odzysku 

Rf

Metoda 
unieszkodli

-wiania 
 Dg

Masa 
[Mg]e

Nr karty 
przeka-
zania 

odpadu  

Podpis 
osoby 
sporzą
dzają-

cej 

          
          
          

 
 

                                                           
a Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB. 
b Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. 
c Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów. 
d Zaznaczyć symbolem X odpowiednią odpowiedź: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie 
odpadów, Tr – transport odpadów, Od – odzysk odpadów, Un – unieszkodliwianie odpadów. 
e Z dokładnością do 1-go miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do 3-go 
miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 
f Symbole R określają działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub 
prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich 
wykorzystaniem według załącznika nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 
g Symbole D określają procesy unieszkodliwiania według załącznika nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach. 



Załącznik nr 2 

 
Wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych 

 
 

KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCHa

 

 
 
Nr karty 

 
 
Rok 
ewidencji  

Wytwórca komunalnych osadów ściekowychb

 
 
 

Adresc

 

Nr REGON 
 
 

Telefon/fax 

Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę 
 
 

Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych 
Odczyn pH  Zawartość metali ciężkich [mg/kg 

s.m.] 
Zawartość suchej masy [%]  Ołów  
Zawartość substancji organicznych [% s.m.]  Kadm  

Chrom  Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]  
            w tym: azotu amonowego [%s.m.] 

 
Miedź  

Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]  Nikiel  
Zawartość wapnia i magnezu [% s.m.]  Rtęć  
Liczba żywych jaj pasożytów  Cynk  
Postać osadów:d

 
 

Płynna        TAK        
NIE 

Ziemista      TAK       
NIE 

Mazista        TAK       
NIE 

 
Miesiąc 

Masa 
wytworzo-

nych 
osadów 

[Mg]e

Masa 
dostarczo-

nych osadów 
[Mg]d

Posia-
dacz 

odpadó
wf

Adresg Miejsce 
stosowa-

nia 
osadówh

Powie-
rzchnia 

stosowania 
osadów [ha] 

Typ 
glebyi

        
        
        

 

                                                           
a Kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych wypełnia się tylko w przypadku stosowania 
komunalnych osadów ściekowych w celach, o których mowa w art. 43 ust.2 ustawy. 
b Imię i nazwisko lub nazwa wytwórcy komunalnych osadów ściekowych. 
c Adres zamieszkania lub siedziby wytwórcy komunalnych osadów ściekowych. 
d Zaznaczyć symbolem X odpowiednią odpowiedź. 
e Z dokładnością do 1-go miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do 3-go 
miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 
f Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów, stosującego komunalne osady ściekowe. 
g Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów, stosującego komunalne osady ściekowe. 
h Wpisać miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych: nazwa województwa, powiatu lub 
gminy. 
i Wpisać typ gleby: lekka, średnia, ciężka. 



 
Załącznik nr 3 

 
Wzór karty przekazania odpadu 

 
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU 

 
 
Nr karty 

 
Rok ewidencji 

Posiadacz odpadów, który przekazuje odpada

 
 

Posiadacz odpadów, który przejmuje odpada 

 
 

Adresb

 
 

Adresb 

 

Telefon/fax Telefon/fax 
Nr REGON Nr REGON 
 
Kod odpadu 

 
Rodzaj odpadu 

Potwierdzam przekazanie odpadu 
 
data, pieczęć i podpis 

Potwierdzam przyjęcie odpadu 
 
data, pieczęć i podpis 

Data/miesiącc

 
Masa przekazanych odpadów 

[Mg]d
Numer rejestracyjny pojazdu, 

przyczepy lub naczepye

   
   
 
 
 

                                                           
a Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. 
b Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów. 
c Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta 
przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego 
miesiąca kalendarzowego temu samemu posiadaczowi odpadów. 
d Z dokładnością do 1-go miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do 3-go 
miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 
e Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 
 



UZASADNIENIE 
 

Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 36 ust. 4 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 

365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, 

poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr ..., 

poz. ...). 

Rozporządzenie określa się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów: 

1) wzór karty ewidencji odpadu zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia, 

2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych zawiera załącznik nr 2 do 

rozporządzenia, 

3) wzór karty przekazania odpadu zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z dniem 

jego wejścia w życie traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 

2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

(Dz. U. Nr 152, poz. 1736). 

 

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie wiązało się 

zasadniczo z wprowadzeniem dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców w zakresie 

administracji i organizacji pracy oraz nie spowoduje dodatkowych skutków 

finansowych dla budżetu państwa. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 

239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 
 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Podmioty, których dotyczy niniejsza regulacja 

Niniejsze rozporządzenie dotyczy posiadaczy odpadów zobowiązanych do 

prowadzenia ewidencji odpadów. 

 
2. Konsultacje 

Przy opracowaniu projektu zostaną przeprowadzone konsultacje z posiadaczami 

odpadów oraz z instytucjami naukowo-badawczymi zajmującymi się gospodarką 

odpadami. Projekt zostanie również zamieszczony na stronie internetowej 

Ministerstwa Środowiska. 

 
3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

Przyjęcie rozporządzenia nie wpłynie na budżety jednostek administracji rządowej 

i samorządowej. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Brak wpływu. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 
Brak wpływu. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
Brak wpływu. 

 

7. Wpływ regulacji na sytuację przedsiębiorców 
Brak wpływu. 

 

 
04/04/ds 
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