
 

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. 
 
 
 

 

 

Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 225) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych 

oraz niektórych innych ustaw zmierza do pełnego wdrożenia przez Polskę przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej 

dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). Ponieważ postanowienia 

dyrektywy 2006/21/WE zostały implementowane do krajowego porządku prawnego w sposób 

niepełny, Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie 

naruszenia prawa wspólnotowego (naruszenie nr 2011/2001).  

Ponadto ustawa ma na celu transpozycję kilku innych decyzji Komisji Europejskiej 

uzupełniających postanowienia dyrektywy 2006/21/WE. Należą do nich:  

1) decyzja Komisji 2009/337/WE z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie definicji kryteriów 

klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III do 

dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania 

odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (Dz. Urz. UE L 102 z 22.04.2009, 

str. 7),  

2) decyzja Komisji  2009/360/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca wymogi 

techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 

2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami 

pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (Dz. Urz. UE L 110 z 01.05.2009, str. 48),  

3) decyzja Komisji  2009/359/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca definicję 

odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f dyrektywy 

2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami 
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pochodzącymi z przemysłu (Dz. Urz. UE L 110 z 01.05.2009, str. 46), 

4) decyzja Komisji 2009/358/WE z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, 

regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 

ust. 1 lit. a oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. 

W art. 1 w pkt 3 noweli zaproponowano modyfikację używanych w ustawie o 

odpadach wydobywczych określeń: obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

poważny wypadek, rekultywacja terenu, zainteresowana społeczność oraz przemieszczanie. 

W art. 4 w ust. 2 ustawy (art. 1 pkt 4 noweli) doprecyzowano, że posiadacz odpadów 

wydobywczych jest obowiązany do ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów 

wydobywczych na środowisko, życie i zdrowie ludzi oraz zapobiegania lub zmniejszania, w 

możliwie najszerszym zakresie, wszelkich niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia 

ludzi, powstałych w wyniku gospodarowania odpadami wydobywczymi, również po 

zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

W art. 7 ust. 5 ustawy (art. 1 pkt 7 noweli) nałożono na posiadacza odpadów 

obowiązek ich odzysku lub unieszkodliwienia w obiekcie przystosowanym do składowania 

określonego rodzaju odpadów. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (art. 1 pkt 8 lit. a 

noweli), posiadacz odpadów wydobywczych uwzględni racjonalne gospodarowanie odpadami 

również w fazie projektowania działalności wydobywczej - w szczególności przez właściwy 

wybór metody wydobywania surowców mineralnych i ich przeróbki.  

Ponadto w art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. c wskazano, że umieszczenie odpadów 

wydobywczych z powrotem w wyrobiskach górniczych jest celem programu gospodarowania 

tymi odpadami, o ile jest to technicznie wykonalne i uzasadnione ekonomicznie oraz zgodne z 

przepisami o ochronie środowiska, przepisami o odpadach oraz przepisami prawa 

geologicznego i górniczego.  

W art. 9 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 11 ust. 3 pkt 4 ustawy (art. 1 pkt 9 i pkt 11 noweli) 

doprecyzowano, że w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi, poza ilością 

odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku, należy określić 

również rodzaj i łączną ilość poszczególnych rodzajów odpadów wydobywczych 

przewidzianych do wytworzenia w trakcie całej działalności wydobywczej, w zakresie 

objętym programem gospodarowania odpadami wydobywczymi.  
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Na podstawie nowego brzmienia art. 9 ust. 1 pkt 15 ustawy (art. 1 pkt 9 lit. a noweli), 

w programie gospodarowania odpadami będzie się uwzględniać także wyniki badań wód 

powierzchniowych, wód podziemnych i gleby, na które może wywierać wpływ obiekt 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczególności w zakresie ustalenia poziomu 

naturalnych stężeń substancji na danym terenie. 

W art. 12 ustawy (art. 1 pkt 12 noweli) doprecyzowano przepisy o obowiązku 

przeprowadzania przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. W razie 

jego zaniechania i niedotrzymania terminu do złożenia przeglądu właściwemu organowi, 

decyzja zatwierdzająca program wygaśnie. 

Zgodnie z nowym art. 12a (art. 1 pkt 13 noweli), posiadacz odpadów prowadzący 

obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych będzie obowiązany do dokonania 

przeglądu klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych także przed 

złożeniem wniosku o zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych 

Dla zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania 

zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, dodano do 

ustawy o odpadach wydobywczych art. 15 ust. 3 oraz art. 15a i art. 15b, nakładające na 

właściwe organy m.in. obowiązek udostępniania informacji o toczącym się postępowaniu 

oraz informowania o zakresie i sposobach uwzględnienia uwag zgłoszonych przez stronę 

społeczną. 

W art. 29 ustawy o odpadach wydobywczych (pkt 19 noweli) wprowadzono zmiany 

dotyczące procedury zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

W art. 2 – 6 ustawy zaproponowano zmiany w przepisach innych ustaw, będące 

przede wszystkim konsekwencją zmian w ustawie o odpadach wydobywczych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 24. posiedzeniu w dniu 24 października br. 

pochodziła z przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu 

wykonanie prawa Unii Europejskiej.  

Ustawą zajmowały się w Sejmie Komisja Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego, które powołały do jej rozpatrzenia 

podkomisję.  

W drugim czytaniu do projektu zgłoszono siedem poprawek, z których przyjęto trzy.  
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Za przyjęciem ustawy głosowało 308 posłów, 134 wstrzymało się od głosu, nikt nie 

był przeciw.  

 

III. Uwagi 

1) Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1 ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych (art. 1 

pkt 1 noweli), w sprawach dotyczących składowania odpadów wydobywczych w 

górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Nowelizacja 

powołanego przepisu polega na modyfikacji odesłania - dotychczas wskazuje ono 

nieobowiązującą już ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.  

Poprawka ograniczająca się do aktualizacji odesłania wydaje się w analizowanej 

sytuacji niewystarczająca.  

Art. 1 pkt 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze stanowił, 

że określa ona zasady i warunki składowania odpadów w górotworze, w tym w 

podziemnych wyrobiskach górniczych, z wyjątkiem składowania odpadów w 

odkrywkowych wyrobiskach górniczych. Terminologia użyta w art. 1 ust. 2 ustawy o 

odpadach wydobywczych jest więc analogiczna do stosowanej w uchylonym Prawie 

geologicznym i górniczym.  

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 4 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – 

Prawo geologiczne i górnicze, ustawa określa zasady i warunki podejmowania, 

wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie podziemnego składowania 

odpadów. Ustawa ta precyzuje ponadto w art. 6 ust. 1 pkt 6, że podziemnym 

składowiskiem odpadów jest część górotworu, w tym podziemne wyrobisko górnicze, 

wykorzystywana w celu unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie. 

Biorąc pod rozwagę opisane wyżej rozbieżności, rozważyć należy przyjęcie 

następującej poprawki: 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W sprawach dotyczących podziemnego składowania odpadów wydobywczych, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. Nr 163, poz. 981).”; 

 

2) W analizowanej ustawie przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym do spraw wszczętych 

i nie zakończonych przed wejściem w życie noweli, znajdą zastosowanie nowe 
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przepisy. Taka konstrukcja legislacyjna może powodować wątpliwości co jej 

zgodności z art. 2 Konstytucji oraz wynikającymi z niego zasadami pewności prawa 

oraz zaufania obywatela do państwa i prawa. Wszystkie z zawartych w noweli 

przepisów przejściowych adresowane są do organów administracji publicznej, 

wyznaczając im odpowiednie terminy na dostosowanie się do zmienionego stanu 

prawnego. Brak analogicznych norm skierowanych do posiadaczy odpadów 

wydobywczych jest dla nich tym bardziej dolegliwy, gdyż w ustawie przewidziano 

jedynie czternastodniowe vacatio legis.  

Propozycja poprawki: 

po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. Posiadacze odpadów dostosują prowadzoną przez siebie działalność do przepisów 

ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.” 

 

 

IV. Propozycje poprawek o charakterze doprecyzowującym 

w art. 1 w pkt 2, w pkt 4 wyraz „zatwierdzony decyzją” zastępuje się wyrazem 

„zatwierdzone decyzjami” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maciej Telec 
Główny legislator 


