
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie ustawy o odpadach 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 

2012 r. ustawy o odpadach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

 

1)  w odnośniku nr 2 do tytułu ustawy w pkt 12 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem 

i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 
„13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 
(Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17).”; 

 

 

2)  w art. 2 skreśla się ust. 2;  

 

 

3)  w art. 3 w ust. 1 w pkt 13 w lit. a po wyrazach „Prawo ochrony środowiska” dodaje się 

wyrazy „(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)”; 

 

 

4)  w art. 6 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem art. 7”; 

 

 

5)  w art. 20: 

a) w ust. 3 i 4 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6”, 

b) w ust. 7 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 9”; 

 

 

6)  w art. 21 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2”; 

 

 

7)  w art. 23 w ust. 2 skreśla się pkt 5; 

 

 

8)  w art. 27 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 4–7”; 

 

 

9)  w art. 27: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5. Wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych jest zwolniony z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie 

tych odpadów, z chwilą dokonania unieszkodliwienia tych odpadów przez następnego 

posiadacza odpadów przez termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych 

lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w spalarni odpadów niebezpiecznych.”, 

b) w ust. 6 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w art. 95 ust. 6”;  

 

10)  w art. 33 w ust. 2 wyrazy „budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” 

zastępuje się wyrazami „budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa”; 

 

 

11)  w art. 41 w ust. 3 skreśla się wyrazy „– z zastrzeżeniem ust. 4”; 

 

 

12)  w art. 45 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach „o odpadach wydobywczych” dodaje się wyrazy 

„(Dz. U. Nr 138, poz. 865, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981)”; 

 

 

13)  w art. 45 w ust. 4 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 5”; 

 

 

14)  w art. 49 w ust. 7 w pkt 3 po wyrazach „o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym” dodaje się wyrazy „(Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)”; 

 

 

15)  w art. 50 w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

- po wyrazach „o opłacie produktowej” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2007 r. 

Nr 90, poz. 607, z późn. zm.)”, 

- po wyrazach „o opakowaniach i odpadach opakowaniowych” dodaje się wyrazy 

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

b) w pkt 2 po wyrazach „o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji” dodaje się 

wyrazy „(Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)”, 

c) w pkt 4 po wyrazach „o bateriach i akumulatorach” dodaje się wyrazy „(Dz. U. 

Nr 79, poz. 666, z późn.zm.)”; 
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16)  w art. 51 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” 

dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951)”; 

 

 

17)  w art. 74 w ust. 5 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 6”; 

 

 

18)  w art. 75 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3”; 

 

 

19)  w art. 86 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2”; 

 

 

20)  w art. 95: 

a) skreśla się ust. 4 i 6, 

b) w ust. 15 skreśla się wyrazy „zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 6”;  

 

 

21)  w art. 158 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3”; 

 

 

22)  w art. 160 w ust. 2 w pkt 2 w lit. b po wyrazach „w sprawie przemieszczania odpadów” 

dodaje się wyrazy „(Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.)”; 

 

 

23)  w art. 183: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „1, 2 lub 4” zastępuje się wyrazami „1 lub 2”, 

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 6” zastępuje się wyrazami „ust. 5”; 

 

 

24)  w art. 195 wyrazy „od 1000 do 5000” zastępuje się wyrazami „od 2000 to 10000”; 

 

 

25)  w art. 206 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 6k dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Rada gminy określając stawki opłat zgodnie z metodą, o której mowa 

w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia 

przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa 

w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo 

zasady ustalania tych opłat.”;”; 
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26)  w art. 207 w pkt 9, w ust. 2 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 3”; 

 

 

27)  w art. 207 w pkt 17 w lit. c, w ust. 6 w zdaniu trzecim wyrazy „wpływy te stanowią 

wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego” zastępuje się wyrazami 

„wpływy należne gminie stanowią wyłączny dochód budżetu tego związku 

międzygminnego”; 

 

 

28)  w art. 232 w ust. 6 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 7”; 

 

 

29)  w art. 238 w ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Przepisy art. 33 ust. 4 i art. 72 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 214 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej 

w art. 219 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia utworzenia 

BDO.”; 

 

 

30)  w art. 253 skreśla się pkt 1; 

 

 

31)  w art. 253 w pkt 3 skreśla się wyrazy „w zakresie art. 400k ust. 2 pkt 5 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą”. 

 

 

 
 
 
 MARSZAŁEK SENATU 
 
 
 

Bogdan BORUSEWICZ 



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

 

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. Senat rozpatrzył ustawę o odpadach 

i uchwalił do niej 31 poprawek. 

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat brał pod uwagę to, iż Polska zobowiązana jest do 

implementacji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 

24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17), do dnia 

7 stycznia 2913 r. Senat mając na względzie, iż wymagania wynikające ze wskazanej 

dyrektywy odnoszące się do postępowania z odpadami, zostały uwzględnione w nowej 

ustawie o odpadach, uznał za konieczne uwzględnienie tego faktu w odnośniku do ustawy 

(zawierającym wskazanie dyrektyw, których wdrożenie zapewniają jej przepisy). 

Przepis art. 2 ustawy zawiera regulację, zgodnie z którą nie narusza ona, o w zakresie 

postępowania z odpadami, szeregu  innych ustaw. Omawiany przepis, zdaniem,  Izby może 

budzić wątpliwości co do jego wartości normatywnej. Należy mieć na uwadze, iż zgodnie 

z § 11 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi niesłużących 

wyrażaniu norm prawnych. Jednocześnie § 4 ust. 4 tychże Zasad stanowi, iż w ustawie nie 

zamieszcza się przepisów nakazujących stosowanie innych aktów normatywnych. 

W przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z przypadkiem, w którym ustawodawca 

informuje adresatów o tym, że mają oni przestrzegać przepisów również innej ustawy. Należy 

podkreślić, iż przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami powinno się 

formułować tylko wtedy, gdy przepisów zawartych w tych aktach nie da się ze sobą 

pogodzić. Mając powyższe na względzie Senat kierując się dyrektywami wynikającymi 

z Zasad techniki prawodawczej i dobrymi praktykami legislacyjnymi, w poprawce nr 2 

skreślił ust. 2 w art. 2 ustawy. Poprawki nr 3, 12, 14, 15, 16 i 22 stanowią konsekwencję 

usunięcia z ustawy jednostki redakcyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

Mając na względzie § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej oraz dobrą praktykę 

legislacyjną, Senat przyjął poprawki nr 4, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 26 i 28. Przepis § 23 

ust. 3 Zasad techniki prawodawczej stanowi, iż jeżeli od któregoś z elementów przepisu 

szczegółowego przewiduje się wyjątki lub któryś z elementów tego przepisu wymaga 

uściślenia, przepis formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po danym 

przepisie szczegółowym. Niepoprawne legislacyjnie jest więc określanie wzajemnych relacji 
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pomiędzy przepisami w ramach jednej podstawowej jednostki redakcyjnej (w ramach jednego 

artykułu) poprzez posłużenie się sformułowaniem „z zastrzeżeniem”. 

Przyjmując poprawki nr 7, 9 20, 23 Senat uznał za uzasadnione, aby zakaźne odpady 

medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne unieszkodliwiane były jedynie przez termiczne 

przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym Senat, 

usunął z ustawy przepisy odnoszące się do problematyki unieszkodliwiania zakaźnych 

odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w innych procesach niż 

przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. 

W przepisie art. 33 ust. 2 jest mowa o ministrze właściwym do spraw budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zestawiając ten przepis z ustawą z dnia 13 lipca 

2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 951), która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., w szczególności 

z jej art. 1 pkt 1 nadającym nowe brzmienie art. 5 pkt 1a ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej, należy stwierdzić, iż od dnia 1 stycznia 2013 r., nie będzie 

działu „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa”. Natomiast występował 

będzie dział „budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo”. Senat na celu skorelowanie terminologii art. 33 ust. 2 z nowym brzmieniem 

ustawy o działach administracji rządowej oraz fakt, iż nakładając obowiązki na ministra 

ustawodawca jest obowiązany wskazać go jako ministra właściwego do spraw określonych 

nazwą działu administracji rządowej,  postanowił wprowadzić poprawkę nr 10. 

Poprawka nr 18 koryguje błędne odesłanie. 

Przyjmując poprawkę nr 24 Senat uznał za zasadne zwiększenie wymiaru 

administracyjnej kary pieniężnej za transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru, 

określając jej granice w wysokości od 2000 zł do 10000 zł. 

Celem poprawki nr 26 jest umożliwienie gminom wprowadzenia bardziej elastycznych 

zasad ustalania stawek opłat za odprowadzanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.  

Poprawka nr 27 ma na celu precyzyjne sformułowanie intencji ustawodawcy. Poprawka 

ta w opinii Senatu, wyklucza interpretację, iż wpływy z tytułu kar i opłat za składowanie 

i magazynowanie odpadów inne niż należne gminie (np. należne powiatowi) stanowią dochód 

budżetu związku międzygminnego. 
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Senat proponuje przyjęcie poprawki nr 29 mającej na celu zapewnienie poprawności 

redakcyjnej przepisu oraz korygującej nieprawidłowe odesłania. 

Biorąc pod uwagę terminy przewidziane w postępowaniu ustawodawczym 

(w szczególności 21 – dniowy na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

przedstawionej przez Marszałka Sejmu uchwalonej ustawy) oraz 14 – dniową vacatio legis 

omawianej ustawy, zdaniem Senatu, nie można wykluczyć, iż ustawa wejdzie w życie po 

dniu 1 stycznia 2013 r. Mając to na uwadze oraz regulację przewidzianą w pkt 1 art. 253 

dotyczącą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. wskazanych przepisów ustawy, 

wystąpić mogą dwie niepożądane sytuacje: 

- po pierwsze - ustawa wejdzie w życie przed dniem 1 stycznia 2013 r., jednakże nastąpi 

to zaledwie kilka dni przed tym terminem, 

- po drugie - ustawa wejdzie w życie po dniu 1 stycznia 2013 r., co spowoduje, iż 

uregulowania, o których mowa w pkt 1 art. 253, pomimo wejścia w życie 

w przewidzianym terminie (1 stycznia 2013 r.), do czasu wejścia w życie pozostałych 

przepisów ustawy będą bezskuteczne.  

Mając powyższe na względzie Senat przyjął poprawkę nr 30. 

Poprawka nr 31 polegająca na wykreśleniu z art. 253 pkt 3 wyrazów „w zakresie art. 

400k ust. 2 pkt 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą” powoduje, iż cała zmiana art. 207 

w zakresie pkt 14 zacznie obowiązywać po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia ustawy 

w życie. Dzięki temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie 

przekazywał ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczą informację o pojazdach 

wycofanych z eksploatacji, w tym informacje o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

przyjętych do stacji demontażu oraz o masie odpadów pochodzących z tych pojazdów, 

przygotowaną na podstawie sprawozdań przekazywanych przez prowadzących stacje 

demontażu - do czasu kiedy powinna zacząć funkcjonować baza danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wskazane informacje niezbędne są 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska dom sporządzania corocznego do Komisji 

Europejskiej na temat osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji. 

 

 

 


