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3) wprowadzenia podejścia uwzględniającego cały cykl życia produktów i materiałów, 

a nie tylko fazę odpadu; 

4) zmniejszania oddziaływania na środowisko, jakie wywiera wytwarzanie odpadów 

i gospodarowanie nimi, co podniesie wartość ekonomiczną odpadów; 

5) zachęcania do poddawania odpadów odzyskowi oraz wykorzystywania odzyskanych 

materiałów w celu ochrony zasobów naturalnych.  

Najważniejsze rozwiązania, które przyjmuje dyrektywa ramowa w zakresie gospodarki 

odpadami, to ustanowienie środków służących ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego, 

poprzez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania 

odpadów i gospodarowania nimi oraz zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów 

i poprawę efektywności takiego użytkowania. 

Ustawa o odpadach w treści swej zawiera obszerny zakres uregulowań związanych 

z gospodarką odpadami. Przepisy uszeregowane są w jedenastu działach, obejmujących 

w szczególności dziedziny takie jak: zasady ogólne gospodarki odpadami (dział II), plany 

gospodarki odpadami (dział III), uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami 

i prowadzenie rejestru (dział IV), ewidencja odpadów i sprawozdawczość (dział V), baza 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dział VI), szczególne 

zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów (dział VII), wymagania dotyczące 

prowadzenia procesów przetwarzania odpadów (dział VIII), przepisy karne i administracyjne 

kary pieniężne oraz zmiany w przepisach obowiązujących (dział X i XI). 

Przepisy opiniowanej ustawy regulują obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy 

odpadów gospodarujących odpadami oraz sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie 

odpadami oraz organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami. 

W ustawie wprowadzono wyłączenia spod zakresu jej obowiązywania w zakresie m.in.:  

- gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery, 

- gruntu w pierwotnym położeniu, w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby, i budynków 

trwale związanych z gruntem, 

- niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, 

wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie 

wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został 

wydobyty, 

- odpadów promieniotwórczych, 
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- wycofanych z użytku materiałów wybuchowych, 

- ścieków, 

- produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

- zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, 

- mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż. 

W słowniczku wyrażeń ustawowych, mając na uwadze postanowienia dyrektywy 

ramowej, poza występującycmi dotychczas w systemie prawnym definicjami, zawarto 

modyfikacje kluczowych pojęć, takich jak „odpady”, „odzysk” czy „recykling”. Zaś do 

całkowicie nowych definicji należą „sprzedawca odpadów”, „pośrednik w obrocie 

odpadami”, „zapobieganie powstawaniu odpadów”.  

Ustawa, stosownie do postanowień art. 13 dyrektywy ramowej, przewiduje, że 

gospodarka odpadami powinna być prowadzona w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska. Gospodarowanie odpadami nie może w szczególności: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu. 

Ustawa przyjmuje także, identycznie jak dyrektywa ramowa, następującą hierarchię 

sposobów postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie; 

2) przygotowywanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne metody odzysku, np. odzysk energii; 

5) unieszkodliwianie. 

W porównaniu z hierarchią przyjętą w obowiązującej ustawie została ona poszerzona 

o proces przygotowania do ponownego użycia. Ponowne użycie uznane zostało za działanie 

mające pierwszeństwo przed recyklingiem. Wynikająca ze wskazanej hierarchii kolejność 

działań prowadzonych przez wytwórców i posiadaczy odpadów, jak i organy administracji, 

w opinii projektodawców, skutkować będzie tym, iż każde działanie powodujące lub mogące 

powodować powstanie odpadów, powinno być planowane, projektowane i prowadzone przy 

użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w 

pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
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negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. Czynności te dotyczą 

także wytwarzania produktów, ich użycia oraz postępowania z produktami po zakończeniu 

ich użycia. 

Przepisy ustawy w zakresie hierarchii sposobów postępowania z odpadami nakładają 

pewne zobowiązania na organy administracji publicznej, które w zakresie swojej 

właściwości, będą obowiązane do wspierania ponownego użycia i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów, w szczególności w planach gospodarki odpadami oraz 

działaniach legislacyjnych. 

Jednym z istotniejszych aspektów wdrożenia postanowień dyrektywy ramowej 

w omawianej ustawie jest jest utworzenie rejestru zawierającego informacje o podmiotach 

wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących 

odpadami. 

Stosownie do postanowień art. 26 dyrektywy ramowej państwa członkowskie 

zapewniają, aby właściwy organ prowadził rejestr zakładów lub przedsiębiorstw zajmujących 

się zawodowo zbieraniem lub transportem odpadów, pośredników w obrocie odpadami lub 

sprzedawców odpadów oraz zakładów lub przedsiębiorstw, które podlegają zwolnieniom 

z wymogów posiadania zezwoleń zgodnie z art. 24 tej dyrektywy.  

W związku z powyższym w rozdziałe 2 działu IV ustawy dokonuje się wdrożenia 

postanowień dyrektywy ramowej w zakresie rejestru. W celu ujednolicenia i połączenia 

wszystkich przepisów dotyczących funkcjonujących już rejestrów, rejestr ten będzie stanowił 

kontynuację rejestrów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach 

i akumulatorach oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym. Jednocześnie rejestr ten został rozszerzony na podmioty podlegające 

regulacjom prawnym w innych ustawach opartych na rozszerzonej odpowiedzialności 

producentów. 

Ustawa przewiduje prowadzenie rejestru w systemie teleinformatycznym, marszałek 

województwa jako organ odpowiedzialny, dokonywał będzie wpisu do rejestru. Wpis będzie 

się odbywać na wniosek podmiotu (podmioty będą zobowiązane uzyskać wpis do rejestru 

w terminie 6 miesięcy od utworzenia rejestru) lub z urzędu (z urzędu wpisywane będą 

podmioty, które na podstawie przepisów wspomnianych ustaw zobowiązane zostały do 

uzyskania określonego pozwolenia lub zezwolenia na prowadzoną działalność). Marszałek 

województwa, dokonując wpisu do rejestru będzie tworzył indywidualne konto w bazie 
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danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a następnie informował 

podmiot o aktywacji konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta. 

Konto to będzie dalej wykorzystywane przez podmioty do wypełniania sprawozdań, których 

wzory zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 

Dodatkowo marszałek województwa dokonując wpisu do rejestru będzie nadawał 

przedsiębiorcy numer rejestrowy. Natomiast podmioty posiadające już wpis do rejestru będą 

miały przydzielone z urzędu nowe numery rejestrowe, w terminie 6 miesięcy od dnia 

utworzenia rejestru. Rejestr stanowić będzie integralną część bazy danych o produktach, 

opakowaniach i gospodarowaniu odpadami (BDO). 

Ustawa przewiduje nowe zasady sprawozdawczości dotyczącej odpadów.W ustawie 

przewidziano dwa rodzaje sprawozdań: 

1) o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, 

2) o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. 

Ustawa określa szczegółowy zakres obu rodzajów sprawozdań. Dostarczane w ten 

sposób informacje stanowić będą podstawę do tworzenia bazy BDO. 

Wskazana powyżej Baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu 

odpadami (BDO) stanowić ma, zgodnie z postanowieniami ustawy, kompleksowe 

i wszechstronne źródło informacji na temat powstających w kraju odpadów m.in.: o rodzajach 

i ilości wytwarzanych odpadów, sposobach ich zagospodarowania, wytwórcach odpadów, 

osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu, rodzajach i ilości odpadów poddanych 

przetwarzaniu, oraz o przepływie środków finansowych z opłat produktowych. Za 

prowadzenie oraz aktualizację BDO odpowiadać ma marszałek województwa, zaś jej 

administratorem będzie minister właściwy do spraw środowiska (lub wyznaczony przez niego 

podmiot). Ustawa wskazuje organy państwa i inspekcje mające dostęp do BDO. Utworzenie 

BDO nastąpić powinno najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Poza przedstawionymi powyżej najistotniejszymi rozwiązaniami opiniowany akt 

prawny wprowadza zmiany w następujących ustawach: z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

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

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach 

i odpadach opakowaniowych, z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, z dnia 18 lipca 
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2001 r. – Prawo wodne, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 20 stycznia 2005 r. 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, z dnia 29 czerwca 

2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz z dnia 9 czerwca 

2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy (druk sejmowy nr 456).  

Projekt ustawy był przedmiotem prac Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła sprawozdanie w dniu 8 listopada 2012 r. (druk 

sejmowy nr 853). Wniesione poprawki w zasadniczej części mieściły się w meritum 

przedłożenia rządowego. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 26. posiedzeniu Sejmu w dniu 

15 listopada 2012 r. Wobec wniesienia trzech poprawek projekt został ponownie skierowany 

do Komisji. 

Poprawka nr 1 zmniejszała wymiar administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie 

obowiązków określonych w art. 194 ustawy – określając jej granice w wysokości od 1000 zł 

do 1 000 000 zł, w miejsce dotychczasowych w wysokości od 5000 zł do 5 000 000 zł.  

Poprawka nr 2 zmniejszała zaś maksymalny wymiar administracyjnej kary pieniężnej, 

za transpoprt odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru z 10 000 zł do 5 000 zł.  

Poprawka nr 3 wprowadzała do ustawy uregulowania dotyczące zmian w ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawek. 
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Ustawa została uchwalona na 27. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 listopada 2012 r. 

w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

1) art. 2 ust. 2 – wskazany przepis zawiera regulację, zgodnie z którą opiniowana ustawa 

nie narusza, w zakresie postępowania z odpadami, szeregu ustaw wskazanych w tym 

przepisie. Omawiany przepis 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 oraz przyjętą 

praktykę legislacyjną, zgodnie z którą w przypadku ustaw nowych (a taką jest 

omawiana ustawa) nie należy zamieszczać przepisów zawierających formułę „nie 

narusza” – omawiany przepis należy uznać za zbędny. Należy jednocześnie zauważyć, 

że zgodnie z dobrymi praktykami legislacyjnymi przepisy określające wzajemne 

relacje pomiędzy ustawami w zakresie nienaruszania innych ustaw przez daną ustawę 

można pozostawiać wyłącznie w przypadku ustaw obowiązujących, należy jednak 

dążyć do eliminacji takich przepisów z systemu prawa. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 2 skreśla się ust. 2. 

 

2) Szereg przepisów przedmiotowej ustawy określa wzajemną relację między przepisami 

poprzez stosowanie wyrażenia „z zastrzeżeniem”. Metoda ta nie jest właściwa. 

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. Jednocześnie, 

zgodnie z przyjętą praktyką legislacyjną, nie formułuje się „zastrzeżeń” określających 
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wzajemną relację przepisów w obrębie jednej podstawowej jednostki redakcyjnej albo 

następujących po sobie podstawowych jednostek redakcyjnych. Mając powyższe na 

względzie zbędne są odesłania między następującymi po sobie jednostkami 

redakcyjnymi: w art. 6, w art. 20 ust. 3, 4 i 7, w art. 21 w ust. 1, w art. 27 ust. 3, 

w art. 41 ust. 3, w art. 45 ust. 4, w art. 74 ust. 5, w art. 86 ust. 1, w art. 158 ust. 1 pkt 

2, w art. 293 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 207 niniejszej ustawy oraz w art. 232 

ust. 6. 

Propozycje poprawek: 

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

2) w art. 20 w ust. 3 i 4 skreśla się wyrazy „,z zastrzeżeniem ust. 5 i 6”; 

3) w art. 20 w ust. 7 skreśla się wyrazy „,z zastrzeżeniem ust. 9”; 

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

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

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

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

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

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

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

11) w art. 207 w pkt 9, w art. 293 w ust. 2 skreśla się wyrazy „,z zastrzeżeniem ust. 3”; 

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

 

3) art. 33 ust. 2 – w przepisie tym mowa jest 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”. Mając to na względzie oraz fakt, iż nakładając obowiązki na 

ministra ustawodawca jest obowiązany wskazać go jako ministra właściwego do 
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spraw określonych nazwą działu administracji rządowej, należy wprowadzić 

następującą poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 33 w ust. 3 wyrazy „budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” 

zastępuje się wyrazami „budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa”; 

 

4) art. 75 ust. 2 pkt 2 – w przepisie tym występuje odesłanie do niewystępującej 

w ustawie jednostki redakcyjnej – lit. a w art. 75 ust. 1 pkt 1. W celu usunięcia 

wskazanej nieprawidłowości proponuje się wprowadzenie następującej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 75 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3” zastępuje się wyrazami 

„ust. 1 pkt 1 – 3”; 

 

5) art. 246 – zgodnie z tym przepisem w sprawach wszczętych i niezakończonych stosuje 

się dotychczasowe przepisy karne. Wskazana regulacja zdaje się stać w sprzeczności 

z przyjętą w naszej kulturze prawnej regułą przewidującą, iż problemy 

intertemporalne w prawie karnym rozstrzyga się zgodnie z zasadą głoszącą, że wobec 

sprawcy czynu zabronionego stosuje się ustawę względniejszą. Wątpliwości powstają 

również w zestawieniu rozwiązania zawartego w art. 246 niniejszej ustawy z art. 2 

Kodeksu wykroczeń, którym mówi „Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa 

inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się ustawę nową, jednakże należy 

stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy”. 

 

6) art. 250 ust. 3 – przepis ten zachowuje częściowo w mocy przepisy rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 33 ust. 4 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) w zakresie transportu 

odpadów. Przepis ten w zaproponowanym brzmieniu jest niezgodny z § 33 ust. 2  

Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym „Nie zachowuje się czasowo w mocy 

tylko niektórych przepisów aktu wykonawczego wydanego na podstawie uchylanego 

albo zmienianego przepisu upoważniającego”; 
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7) art. 253 – biorąc pod uwagę terminy przewidziane w postępowaniu ustawodawczym 

(w szczególności 21 – dniowy na podpisanie przez Prezydenta przedstawionej przez 

Marszałka Sejmu uchwalonej ustawy) oraz 14 – dniową vacatio legis omawianej 

ustawy, nie można wykluczyć, iż  ustawa ta wejdzie w życie po dniu 1 stycznia 

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

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

mogą dwie sytuacje: 

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

biorąc powyższe pod uwagę, nastąpi to zaledwie kilka dni przed tym terminem, 

- po drugie - ustawa wejdzie w życie po dniu 1 stycznia 2013 r., co zaskutkuje tym, 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 staną się bezskuteczne. Mając powyższe na uwadze należy 

rozważyć skreślenie pkt 1 w art. 253. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 253 skreśla się pkt 1. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 


