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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 

oraz 

KOMISJI ŚRODOWISKA 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2019 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 11 lipca 2019 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw 

i przedstawiają  Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3-5, 7, 9, 11 oraz 13-22. 

 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Środowiska Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
 (-) Zdzisław Pupa  (-) Piotr Zientarski 
 
 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw 

 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. d, w ust. 4 skreśla się wyrazy „albo właściwy 

organ związku międzygminnego”; 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ  
poparta przez 
połączone komisje 

2)  w art. 1 w pkt 4 w lit. a: 

a) przed tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu: 

„– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy dotyczące w 

szczególności:”, 

b) w tiret pierwszym, pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych obejmującego co najmniej: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy, które zapewniają 

przyjmowanie co najmniej odpadów 

komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 

niebezpiecznych, przeterminowanych leków i 

chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się 

do odpadów medycznych powstałych 

Poprawka sen. 
J. Rotnickiej 
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w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i 

strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, 

zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów 

tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego,  

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych 

poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub 

worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i worków oraz 

utrzymania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy 

uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych w gospodarstwach domowych 

bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników 

lub worków;”; 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 12. 
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3)  w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 2a dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w 

pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, są zbierane w sposób 

selektywny.”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy 
poparta przez 
połączone komisje 

4)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1a wyrazy „Właściciele nieruchomości 

są obowiązani pozbywać się niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, przekazując je” zastępuje się wyrazami 

„Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są przekazywane 

przez właścicieli nieruchomości”; 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6. 

 

5)  w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 2b wyrazy „przepisu ust. 2a” zastępuje 

się wyrazami „przepisów ust. 2a i 2c”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7. 

 

6)  w art. 1 w pkt 8 w lit. b, skreśla się ust. 2c; Poprawka sen. 
J. Rotnickiej 

7)  w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 2c wyrazy „na które nie zamieszkują 

mieszkańcy” zastępuje się wyrazami „na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa 

w art. 6j ust. 3b”; 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

8)  w art. 1: 

a) w pkt 12 w lit. c, w ust. 3b wyrazy „10%” zastępuje się wyrazami 

Poprawka sen. 
J. Rotnickiej 
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„25%”, 

b) w pkt 13 w lit. b, w pkt 5 wyrazy „3,2% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik 

o pojemności 1100 litrów lub 1%” zastępuje się wyrazami „9,6% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 3%”;   

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

9)  w art. 1 w pkt 12 w lit. e w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach 

„ust. 3d” dodaje się wyrazy „i 3e” oraz dodaje się ust. 3e w brzmieniu: 

 „3e. W przypadku wyboru przez radę gminy metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o której mowa w ust. 1 pkt. 2, rada gminy w uchwale, o 

której mowa w art. 6k ust. 1, określa zasady ustalania ilości 

zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.”; 

Poprawka 
senatorów: 
A. Zając, 
Z. Pupy 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 1 w pkt 12 w lit. e w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach 

„ust. 3d” dodaje się wyrazy „i 3e” oraz dodaje się ust. 3e w brzmieniu: 

„3e. W przypadku wyboru przez radę gminy metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o której mowa w ust. 1 pkt 2, rada gminy określa 

szczegółowe zasady ustalania ilości zużytej wody na 

potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.”; 

Poprawka sen. 
J. Rotnickiej 

11)  w art. 1 w pkt 13 w lit. d, w ust. 3 wyrazy „maksymalnej stawki opłaty 

określonej odpowiednio w ust. 2a” zastępuje się wyrazami „stawki 

ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1”; 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
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12)  w art. 1 w pkt 14, w art. 6ka dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria stwierdzenia, że 

odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, kierując 

się potrzebą umożliwienia jednoznacznego stwierdzenia, że 

odpady nie są zbierane przez właścicieli nieruchomości w sposób 

selektywny.”; 

Poprawka sen. 
J. Rotnickiej 

13)  w art. 1 skreśla się pkt 25; Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

14)  w art. 4 przed punktem 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 71 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, 

sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego 

sprowadzenia.”;”; 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

15)  w art. 6 w pkt 8 w lit. d: 

a) w ust. 6f w części wspólnej wyliczenia po wyrazach „posiadacz 

odpadów” dodaje się wyrazy „obowiązany do uzyskania zezwolenia 

na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie 

lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 

prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający 

składowiskiem odpadów”, 

b) w ust. 6h po wyrazach „Posiadacz odpadów” dodaje się wyrazy 

„obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
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zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów 

lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub 

zarządzający składowiskiem odpadów”; 

16)  w art. 6 w pkt 15, w art. 35c w ust. 5 wyraz „uwzględnione” zastępuje 

się wyrazem „wpisane”; 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

17)  w art. 6 w pkt 17, w art. 38b w ust. 6: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „, jeżeli”, 

b) w pkt 1–4 na początku dodaje się wyraz „jeżeli”; 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

18)  w art. 7 w pkt 6 w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy 

„wprowadza się następujące zmiany”; 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  w art. 18 skreśla się ust. 5; Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

20)  skreśla się art. 20; Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

21)  w art. 22 w ust. 4 w części wspólnej wyliczenia po wyrazach „niniejszej 

ustawy” dodaje się wyrazy „pod rygorem cofnięcia zezwolenia”; 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

22)  w art. 28 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) art. 6 pkt 15 w zakresie art. 35b ust. 2, który wchodzi w życie 

z dniem 1 sierpnia 2020 .;”. 

Poprawka sen. 
A. Zając 
poparta przez 
połączone komisje 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


