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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596 i 769) 

 
Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
pkt 1-16b pominięte 
[16c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 
1495, z późn. zm.), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione opłaty, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust. 2 tej ustawy;] 

<16c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 
180, poz. 1495, z późn. zm.), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest 
poniesiona opłata, o której mowa w art. 64 tej ustawy;> 

pkt 16d-62 pominięte 
2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 
1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, 
albo 

2) postanowieniem sądu o: 
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy 

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania lub 

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 
gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub 

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 
albo 

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane 
koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby 
równe albo wyższe od jej kwoty. 

3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za 
uprawdopodobnioną, w szczególności gdy: 
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1) dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan 
likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku albo 

2) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 
rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek 
dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o 
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo 

3) wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na 
drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

4) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego. 
3a. (uchylony). 
3b. Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1. 
3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 
91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. 

3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 
ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. 

3e. Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się 
przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 
pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem 
ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej 
przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu 
pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji 
wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby 
podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących 
działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz 
Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów. 

7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej 
następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer 
rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis 
trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km 
przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych 
kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. 

8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, o którym mowa w 
art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1-4. 
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USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. poz. 74, poz. 397, z późn. zm.) 

 
Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
pkt 1-19b pominięte) 
[19c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 
1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz 
z 2011 r. Nr 63, poz. 322), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione 
opłaty, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust. 2 tej ustawy;] 

<19c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 
180, poz. 1495, z późn. zm.), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest 
poniesiona opłata, o której mowa w art. 64 tej ustawy;> 

pkt 19d-67 pominięte 
ust. 1a.-9 pominięte 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

W GMINACH (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) 

 
Art. 6r. 

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. 
<1a. W przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą stanowić w całości lub w części 
dochód związku międzygminnego.> 

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują 
koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
3) obsługi administracyjnej tego systemu. 

3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy 
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
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przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokość cen za te usługi. 

 
Art. 9c. 

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek 
przedsiębiorcy. 

3. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: 
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; 
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 

4. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz 
oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej 
treści: 
"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i 
zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 
391).". 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać także: 
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
6. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. 
7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy 

numer rejestrowy. 
8. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia 

bezpieczeństwo tych danych. 
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<9. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa 
wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zawierający dane, o których 
mowa w art. 9b ust. 4. 

10. Wykaz, o którym mowa w ust. 9, jest przekazywany do końca miesiąca 
następującego po okresie objętym wykazem.> 

 
[Art. 9q. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, 
którego dotyczy. 

3. Sprawozdanie zawiera: 
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy 

odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem 
instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości 
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich 

zagospodarowania; 
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 
4) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób 

niezgodny z regulaminem; 
5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

6) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej 
gminy. 

4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których 
mowa w art. 3b i art. 3c. 

Art. 9r. 
1. Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują dane 

zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9q ust. 1. 
2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q ust. 1, jest sporządzone 

nierzetelnie, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego 
uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. 
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Art. 9s. 
1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie 

do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy. 
3. Sprawozdanie zawiera: 

1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danego 
województwa odpadów komunalnych i sposobie ich zagospodarowania, wraz ze 
wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli 
nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich 

zagospodarowania; 
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 
4) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

5) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danego 
województwa. 

4. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, minister właściwy do spraw 
środowiska wzywa marszałka województwa, który przekazał sprawozdanie, do jego 
uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. 

Art. 9t. 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, 
kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia skutecznej 
kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.] 

<Art. 9q. 
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa w terminie do 31 
marca roku następującego po roku, którego dotyczy, za pośrednictwem Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami poprzez 
indywidualne konto, utworzone przez marszałka województwa. Przepis art. 55 ust. 2 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach stosuje się odpowiednio. 

3. Sprawozdanie zawiera: 
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej 

gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze 
wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli 
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nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich 

zagospodarowania; 
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady 

komunalne; 
4) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób 

niezgodny z regulaminem; 
5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

4. Niezłożenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z 
niewykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 3b i art. 3c. 

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego 
sprawozdania o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej 
gminy. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, jest przekazywane marszałkowi 
województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 
marca roku następującego po roku, którego dotyczy. 

Art. 9r. 
1. Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują 

dane zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 9q ust. 1 i 5. 
2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q ust. 1 lub 5, jest 

sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który 
przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. 

Art. 9s. 
1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w 

terminie do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy, za 
pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami. 

3. Sprawozdanie zawiera: 
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danego 

województwa odpadów komunalnych i sposobie ich zagospodarowania, wraz ze 
wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli 
nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 
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b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich 
zagospodarowania; 

3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady 
komunalne; 

4) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

4. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, minister właściwy do 
spraw środowiska wzywa marszałka województwa, który przekazał sprawozdanie, 
do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. 

5. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania o 
ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danego województwa. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, jest przekazywane ministrowi właściwemu 
do spraw środowiska w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, którego 
dotyczy. 

Art. 9t. 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i 5 oraz art. 9s 
ust. 1 i 5, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością 
zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w 
gminach.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

 
Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
pkt 1-11a pominięte 
[12) odpadach - rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587);] 
<12) odpadach – rozumie się przez to odpady w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. ...);> 
13) ochronie środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, 

umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta 
polega w szczególności na: 

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego; 



- 9 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

14) organie administracji - rozumie się przez to: 
a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w 

ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, 
organy jednostek samorządu terytorialnego, 

b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie 
porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego 
ochrony; 

15) organie ochrony środowiska - rozumie się przez to organy administracji powołane do 
wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich 
właściwości określonej w tytule VII w dziale I; 

16) organizacji ekologicznej - rozumie się przez to organizacje społeczne, których 
statutowym celem jest ochrona środowiska; 

[17) PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, 
monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, 
monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych 
substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie;] 

<17) PCB – rozumie się przez to substancje, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach;> 

pkt 18-50 pominięte 
 

Art. 147. 
1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych 

pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody. 
2. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ciągłych pomiarów 

wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub 
energii. 

3. Zakres obowiązku prowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 1 i 2, może być 
związany z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc instalacji albo 
urządzenia. 

<3a. Jeżeli wykonane przez prowadzącego instalację do termicznego przekształcania 
odpadów pomiary wykażą, że zostały przekroczone dopuszczalne wielkości emisji do 
wód, ustanowione w odrębnych przepisach, prowadzący instalację jest obowiązany 
w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia przekroczenia tych emisji powiadomić 
o tym organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego 
albo pozwolenia zintegrowanego.> 

4. Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja 
wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów 
wielkości emisji z tej instalacji. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, należy zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od 
zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba że organ właściwy 
do wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin. 

6. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ewidencjonowania 
wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania przez 5 lat od 
zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. 
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Art. 180. 

Eksploatacja instalacji powodująca: 
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
3) wytwarzanie odpadów, 
4) (uchylony), 
5) (uchylony), 

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. 
 

<Art. 180a. 
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: 

1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż 

niebezpieczne.> 
 

Art. 181. 
1. Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia: 

1) zintegrowanego; 
2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 
3) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 
4) na wytwarzanie odpadów; 
5) (uchylony); 
6) (uchylony). 

1a.  Organ ochrony środowiska, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym 
pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości. 

2. Warunki i tryb wydawania, wygasania, cofania i ograniczania pozwolenia, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3, oraz właściwość organów określają przepisy ustawy - Prawo 
wodne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stosuje się 
odpowiednio art. 187, 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 190, 191, 193 ust. 2 i art. 198. 

<4. Do pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie stosuje 
się art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).> 

 
Art. 184. 

1. Pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 189 i 191a, na wniosek prowadzącego 
instalację. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać: 
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 
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2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 
3) informację o tytule prawnym do instalacji; 
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 

charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 
5) ocenę stanu technicznego instalacji; 
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności; 
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia 
wymagań ochrony środowiska; 

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - 

w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od 
normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; 

11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach 
odbiegających od normalnych; 

12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; 
13) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów 

było wymagane; 
14) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla 

instalacji; 
15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na 

celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w 
okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin 
zakończenia tych działań; 

16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z 
punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub 
ewidencjonowania wielkości emisji; 

17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej 
części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji 
jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 

17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na 
określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób 
dokumentowania czasu tej eksploatacji; 

17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w 
art. 191a; 

18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 
2a. Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o 

których mowa w ust. 2 pkt 11-15. 
<2b. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 

181 ust. 1 pkt 4, zawiera dodatkowo: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza 

odpadów, o ile został nadany; 
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2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z 
uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 

3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do 
wytwarzania w ciągu roku; 

4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania 
ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.> 
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w 

sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o 
których mowa w art. 143. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w 

obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 
2) (uchylony); 
3) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

[5. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i 
221 oraz przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<5. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 
i art. 221.> 

 
Art. 186. 

Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli: 
[1) nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 

ust. 1, a w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia 
zintegrowanego - także jeżeli zachodzą przesłanki odmowy określone w art. 18 ust. 3 
pkt 1 i 2 lub art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;] 

<1) nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 
204 ust. 1, a w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym 
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, oraz pozwolenia zintegrowanego – także jeżeli 
zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami 
gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o 
odpadach;> 

2) eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów 
emisyjnych; 

3) eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska; 
4) wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 

17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1; 
5) wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub 

ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 
ust. 1 pkt 1, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia 
lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna; 
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6) eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby 
naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu. 

 
Art. 188. 

1. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 
2. Pozwolenie określa: 

1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania 
zanieczyszczeniom; 

2) wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, 
nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych 
wariantów funkcjonowania; 

3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie 
warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w 
przypadku rozruchu i wyłączenia instalacji, a także warunki wprowadzania do 
środowiska substancji lub energii w takich przypadkach; 

4) jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska: 
a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji, 
b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób 

dokumentowania czasu tej eksploatacji; 
5) źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub 

energii; 
6) termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a; 
7) (uchylony); 
8) (uchylony); 
9) (uchylony). 

2a. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o których mowa w ust. 2 
pkt 2 i 3. 

<2b. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa dodatkowo: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza 

odpadów, o ile został nadany; 
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z 

uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 
3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do 

wytwarzania w ciągu roku; 
4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania 

ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 
5) opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 
6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.> 

3. Pozwolenie może określać, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony 
środowiska: 
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1) sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji; 
2) wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń; 
3) wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na 

celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w 
okresie, na który jest wydane pozwolenie - również termin realizacji tych działań; 

4) rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorąc pod 
uwagę wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1-5; 

5) zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i 
ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza 
wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1; 

6) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do 
monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane; 

7) sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt 5, 
organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska. 

4. Eksploatacja instalacji jest dozwolona po wniesieniu zabezpieczenia, o ile zostało ono 
ustanowione. 

[5. Dodatkowe wymagania dotyczące pozwolenia określają przepisy art. 211 i 224 oraz 
przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<5. Dodatkowe wymagania dotyczące pozwolenia określają przepisy art. 211 i art. 
224.> 

 
Art. 193. 

1. Pozwolenie wygasa: 
1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane; 
2) jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, z 

zastrzeżeniem art. 190 ust. 1-3, lub z innych powodów pozwolenie stało się 
bezprzedmiotowe; 

3) na wniosek prowadzącego instalację; 
4) jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w 

terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne; 
5) jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez 

dwa lata; 
6) w przypadku, o którym mowa w art. 229 ust. 4[.]<;> 
<7) w przypadku wstrzymania użytkowania składowiska na czas dłuższy niż rok; 
8) w przypadku wstrzymania termicznego przekształcania odpadów na czas 

dłuższy niż rok.> 
1a. (uchylony). 
1b. W przypadku, o którym mowa w art. 191a, pozwolenie wygasa, jeżeli prowadzący 

instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od 
określonego w pozwoleniu dnia, od którego jest dopuszczalna emisja. 
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2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenie wodnoprawne na 
pobór wód wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia 
zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien 
uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie 
zintegrowane przed tym terminem. 

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie 
pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4.  Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący 
instalację uzyska nowe pozwolenie. 

5.  Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków, o którym 
mowa w art. 190, albo nastąpiło połączenie, podział lub przekształcenie spółek 
handlowych na podstawie przepisów tytułu IV Kodeksu spółek handlowych albo 
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 
2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), albo na podstawie innych przepisów. 

 
Art. 293. 

[1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji 
składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-
5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie 
odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. 

2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce 
magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji 
zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.] 

<1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z 
zastrzeżeniem ust. 3–5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki 
opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. 

2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce 
magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji 
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.> 

3.  Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający 
ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty 
za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę 
składowania. 

4.  W przypadku pozbycia się odpadów: 
1) nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć 

wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych, 
2) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody, 
3) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-

wypoczynkowych 
- podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 
jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę 
odpadów i za każdą dobę składowania. 
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5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do 
śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub 
wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej 
jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku. 

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na 
podstawie ustawy o odpadach. 

7.  Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na 
składowisku. 

 
Art. 298. 

1. Administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska za: 

1) przekroczenie określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 
2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza; 

2) przekroczenie określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 
3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej 
redukcji stężeń substancji w ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych 
ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, 
paliwa lub wytworzonego produktu; 

3) przekroczenie określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i 
pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody; 

[4) naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska 
odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, 
wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i sposobów składowania 
lub magazynowania odpadów;] 

<4) naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób 
magazynowania odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do 
rodzaju i sposobów składowania lub magazynowania odpadów;> 

5) przekroczenie, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub 
pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu. 

2. (uchylony). 
 

Art. 309. 
1. Karę wymierza się w wysokości 10-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat: 

1) za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 
2) za pobór wód. 

[2. Za składowanie odpadów z naruszeniem warunków dotyczących rodzaju i sposobów 
składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji 
składowiska, lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji określającej miejsce i 
sposób magazynowania odpadów wymierza się karę w wysokości 0,1 jednostkowej stawki 
opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.] 
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<2. Za składowanie odpadów z naruszeniem warunków dotyczących rodzaju i 
sposobów składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska, lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji 
określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów wymierza się karę w 
wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku 
za każdą dobę składowania.> 

 
Art. 319. 

1. W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą 
odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia opłat i kar, właściwy organ, w 
drodze decyzji, orzeka o zmniejszeniu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, odroczonych opłat 
albo kar o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia; jeżeli 
odroczenie dotyczy przedsięwzięcia służącego realizacji zadań własnych gminy, do 
środków własnych wlicza się także środki pochodzące z budżetu gminy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do kwot pozostających do zapłaty stosuje się 
odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczące opłaty 
prolongacyjnej. 

[3. Jeżeli odroczeniu podlegały opłaty albo kary wymierzone w związku ze składowaniem 
lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję 
eksploatacji składowiska odpadów lub bez decyzji określającej miejsce i sposób 
magazynowania odpadów albo wymierzone za przekroczenie warunków określonych w 
decyzji, w razie terminowego zrealizowania przedsięwzięcia właściwy organ stwierdza, w 
drodze decyzji, umorzenie odroczonych opłat albo kar.] 

<3. Jeżeli odroczeniu podlegały opłaty albo kary wymierzone w związku ze 
składowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania decyzji 
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów lub bez decyzji 
określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów albo wymierzone za 
przekroczenie warunków określonych w decyzji, w razie terminowego zrealizowania 
przedsięwzięcia właściwy organ stwierdza, w drodze decyzji, umorzenie 
odroczonych opłat albo kar.> 

3a. Jeżeli odroczeniu podlegały opłaty w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub do 
ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi, w razie terminowego wykonania przedsięwzięcia służącego do realizacji 
zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, 
właściwy organ stwierdza, w drodze decyzji, umorzenie odroczonych opłat. 

4. W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą 
odroczenia płatności nie usunęło przyczyn ponoszenia opłat lub kar, właściwy organ, w 
drodze decyzji, orzeka o obowiązku uiszczenia odroczonych opłat albo kar wraz z opłatą 
prolongacyjną, o której mowa w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa. 

 
Art. 400a. 

1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: 
1)  opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i 
utrzymanie katastru wodnego; 
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2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 
3) wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz 

gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych 
kraju; 

4) wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony 
wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i 
gospodarkę; 

5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub 
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 

6) działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w 
przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz 
wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu 
odpadów; 

[7) koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;] 

<7) koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z 
dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach;> 

8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; 
<8a) wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami, prowadzenie 

postępowań administracyjnych oraz uczestniczenie w postępowaniach przed 
sądami;> 

9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi; 
10) wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o 

restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r. 
Nr 175, poz. 1693); 

11) badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej; 

12) rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-
pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 

13) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, 
służących badaniu stanu środowiska; 

14) system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze 
środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze 
środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat; 

15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych 
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także 
systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła; 

16) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z 
dostępem do informacji o środowisku; 

17) działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód 
górniczych, a także ich skutków; 
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18) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 
terenów, na których występują te ruchy; 

19) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 
20) zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w 

przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; 
21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 
22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 

wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 
23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw 

ciekłych; 
24) wspomaganie ekologicznych form transportu; 
25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan 

gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych 
produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających 
ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody; 

26) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących 
przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

27) opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie 
monitoringu przyrodniczego; 

28) przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin 
lub zwierząt; 

29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie 
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

30) zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w 
lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i 
abiotyczne; 

31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 
przekroczenia standardów jakości środowiska; 

32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju; 

33) przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

34) działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych 
dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o 
wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o 
których mowa w art. 206 i 212; 

35) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i 
zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw; 
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36) wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego 
sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej; 

37) wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany 
działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i 
rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania 
wodami oraz krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, a także 
wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów; 

38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 
niepodlegających zwrotowi; 

39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z 
Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi; 

40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 
współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej; 

41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100); 

41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu 
ekozarządzania i audytu (EMAS); 

42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego 
Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia 
przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z 
warunkami jej dopuszczalności. 

 
Art. 400k. 

1. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy należy 
odpowiednio: 

1) opracowywanie projektów planów działalności Narodowego Funduszu i planów 
działalności wojewódzkich funduszy, których częściami są plany finansowe; 

2) opracowywanie projektów rocznych planów finansowych; 
3) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy; 
4) gospodarowanie środkami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, z 

zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych 
wojewódzkich funduszy; 

5) kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków 
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy; 
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6) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności funkcjonowania 
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

7) składanie Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu i radom nadzorczym 
wojewódzkich funduszy sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu i 
wojewódzkich funduszy. 

2. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także: 
1) opracowywanie projektów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i 

wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Funduszu, po 
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz 
ministra właściwego do spraw gospodarki co do zawartych w nich ustaleń; 

2) opracowywanie projektów planów finansowych w układzie zadaniowym; 
3) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

kwartalnych informacji o podmiotach wpłacających opłaty, o których mowa w art. 
12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. 
zm.), z podaniem nazwy, oznaczenia siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i 
adresu tych podmiotów oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w 
terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje; 

[4) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska 
zbiorczej informacji o: 

a) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 
ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

b)  liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, które zostały przyjęte do stacji demontażu, 

c)  masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi oraz przekazanych 
do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego 
użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, 

d)  (uchylona), 
e) uzyskanych w skali kraju poziomach odzysku i recyklingu, 
f) stacjach demontażu, które uzyskały dofinansowanie, 
g) gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
h)  powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
- w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy; 

5) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej 
informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 64 ust. 
2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 
oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666), oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 
1-9 tej ustawy, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok 
kalendarzowy.] 
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<4) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w 
terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy, 
zbiorczej informacji o: 

a) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, 
art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z 
późn. zm.), 

b) stacjach demontażu, które otrzymały dofinansowanie, 
c) gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
d) powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji; 
5) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa 
w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) 
oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 2–9 tej ustawy, w terminie 
do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy.> 

3. Do zadań zarządów wojewódzkich funduszy należy także: 
1) opracowywanie projektów strategii działania wojewódzkich funduszy; 
2) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

kwartalnych informacji o przedsiębiorcach wpłacających opłaty, o których mowa w 
art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym, z podaniem firmy, oznaczenia siedziby i adresu tych 
przedsiębiorców oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w terminie 
do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje. 

4. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
Narodowego Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, są upoważnione 
dwie osoby, działające łącznie, spośród: 

1) pozostałych członków Zarządu Narodowego Funduszu; 
2) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, 

działających w granicach ich umocowania. 
5. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wojewódzkich funduszy, oprócz prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, są 
upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spośród: 

1) pozostałych członków zarządów wojewódzkich funduszy; 
2) pełnomocników powołanych przez prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, 

działających w granicach ich umocowania. 
6. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 4 i 5, czynności prawnej w zakresie praw 

i obowiązków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy bez zachowania trybu 
określonego w art. 400h ust. 1 pkt 3 nie powoduje nieważności tej czynności prawnej w 
stosunku do osób trzecich. 
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7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia informacji, 
określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania i wzory informacji, o których 
mowa w ust. 2 pkt 3-5 i ust. 3 pkt 2. 

 
Art. 401. 

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat 
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na 
podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 
wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu 
państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także 
przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z 
działalnością tych funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 
7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 
1a) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

2) wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i 
górnicze; 

3) wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. - Prawo wodne; 

4) wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 
625, z późn. zm.), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 
56 ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy; 

4a) wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), oraz 
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35 tej ustawy; 

5) wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 
2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683); 

6) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 
1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11); 

7) wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
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cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), a także wpływy z kar pieniężnych 
nałożonych na podstawie art. 70-72 tej ustawy; 

[8) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej;] 

<8) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej;> 

9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

[10) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z 
kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy;] 

<10) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także 
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2–9 tej 
ustawy;> 

11) środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w 
wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

[11a) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 79b i 79c ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach;] 

<11a) wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach;> 

11b)  wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

12) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, 
poz. 859); 

13) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666); 

14) wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 
ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 
[1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z 
kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy;] 

<1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także 
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2–9 tej 
ustawy;> 
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2) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 
oraz art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). 

 
Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw 
środowiska, o których mowa w art. 206 i 212. 

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz 
w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych; 

2) przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska. 
3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 
negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 
likwidacji zakładów górniczych. 

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) utrzymanie katastru wodnego; 
2) opracowanie planów gospodarowania wodami; 
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów 

wodnych; 
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury 

śródlądowych dróg wodnych. 
5.  Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4 i 4a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na wspieranie poprawy efektywności energetycznej, w tym 
wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne, lub na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub 
przebudowy sieci służących przyłączaniu tych źródeł. 

6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane: 

1) ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane; 
2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych; 
3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych; 
4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych. 
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7.  Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 6, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem 
biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także promocję 
ich wykorzystania. 

8.  Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i 
zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

[9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) finansowanie działań w zakresie: 
a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 
b) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 
c) zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 
d) przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 
e) unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 

2) finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do odzysku, 
recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na finansowanie 
działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów poużytkowych z opon; 

3) finansowanie: 
a) zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na 

edukację ekologiczną w tym zakresie, 
b) działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów poużytkowych z olejów smarowych; 
4) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
5) dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie: 

a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, 
c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

6) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z 
eksploatacji; 

6a) dofinansowanie powiatów w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.); 

7) dofinansowanie działań w zakresie: 
a) odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu, 
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b) edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania, 
c) rozwoju nowych technologii recyklingu, 
d) zbierania, 
e) unieszkodliwiania 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
8) dofinansowanie działań w zakresie: 

a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 

b) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 
Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad 
międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, 

c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b.] 
<9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8–13, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem 
odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
3) utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o 
odpadach; 

4) dofinansowanie działań w zakresie: 
a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23–25, 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 

b) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 
Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad 
międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, 

c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b.> 
9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 
działań krótkoterminowych; 

2) realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 
3) pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 
10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-9a, są zobowiązaniami wieloletnimi. 
11.  Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9a mogą być zmniejszane za zgodą ministra 

właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw 
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środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie Unii 
Europejskiej i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

12.  Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9a z przychodów Narodowego 
Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o 
których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1. 

 
Art. 402. 

1. Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą 
wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o 
których mowa w art. 401 ust. 1. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania 
środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego 
Funduszu, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów 
gmin, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione 
rachunki bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska. 

1a. Zarząd województwa pomniejsza wpływy, o których mowa w art. 401 ust. 1, powiększone 
o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, o opłaty poniesione na 
egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunku bankowego. 

1b. (uchylony). 
2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem wpływów z kar na 

rachunki Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, o których mowa w ust. 1, 
pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przekazuje na dochody 
budżetu państwa. 

[2a. Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz 
wojewódzkich funduszy wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji, o których 
mowa w art. 288 ust. 1, pomniejsza je o 10 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia 
przeznacza na: 

1) tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach 
korzystających ze środowiska; 

2) zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze 
środowiska.] 

<2a. Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu 
oraz wojewódzkich funduszy wpływów z opłat, o których mowa w art. 401 ust. 1, 
pomniejsza je o: 

1) 3% – w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku 
kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, 

2) 1,5% – w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim 
roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.> 

<2b. Kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2a, przeznacza się 
na: 

1) tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach 
korzystających ze środowiska; 
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2) zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za 
korzystanie ze środowiska.> 

3. W razie nieterminowego przekazania wpływów, o których mowa w ust. 1, wpływy te są 
przekazywane wraz z odsetkami za zwłokę określonymi w przepisach ustawy - 
Ordynacja podatkowa. 

4.  Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód 
budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5.  Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód 
budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. 

[6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % 
dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są 
składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej 
niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi 
proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych 
powiatów i gmin.] 

<6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 
50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, na których 
obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na 
obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega 
podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na 
obszarze tych powiatów i gmin. W przypadku gdy gmina należy do związku 
międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy 
te stanowią wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego i są 
przeznaczone na jego cele statutowe.> 

7. Wpływy z tytułu opłat i kar po dokonaniu podziału, o którym mowa w ust. 4 albo 6, 
stanowią w 35 % przychód Narodowego Funduszu i w 65 % - wojewódzkiego funduszu. 

[8. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, a także z kar 
pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1-9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio wojewódzkie fundusze, Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przekazują 
na rachunek bankowy Narodowego Funduszu, w terminie do końca następnego miesiąca 
po upływie każdego kwartału.] 

<8. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, a także z kar 
pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2–9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio wojewódzkie 
fundusze, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy 
ochrony środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu, w 
terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.> 

8a.  Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 
r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, wojewódzcy inspektorzy ochrony 
środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do 
końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 

9.  (uchylony). 
10.  Wpływy z kar, o których mowa w art. 97-102 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przekazują na 
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rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca następnego miesiąca po 
upływie każdego kwartału. 

11.  (uchylony). 
[12. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 79b i 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach, odpowiednio wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska i zarządy 
województw przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do 
końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.] 

13.  (uchylony). 
[14. Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu wpływów 

z kar, o których mowa w art. 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przeznacza na koszty 
egzekucji ustalonej należnej kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości.] 

15.  Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wojewódzcy inspektorzy ochrony 
środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do 
końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 

16.  (uchylony). 
 

Art. 410a. 
1. Narodowy Fundusz udziela dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, który łącznie spełnia następujące 
warunki: 

1) uzyskał wymagane poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w art. 28 ustawy 
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

2) posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu; 
[3) złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.] 
<3) złożył w terminie sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 

75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 
[2. Środki przeznaczone na dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji są 

dzielone w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji 
demontażu, wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.] 

<2. Środki przeznaczone na dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji są dzielone w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji 
przyjętych do stacji demontażu, wykazanych w sprawozdaniu zawierającym 
informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. o odpadach.> 

2a.  Wysokość dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosi 500 zł za 
każdą tonę pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu. 

3.  Wniosek o dopłatę przesyła się do Narodowego Funduszu w terminie do dnia 31 marca 
roku następującego po roku, w którym przedsiębiorca prowadzący stację demontażu 
spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 
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[3a. Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym 
przedsiębiorca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

3b. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, lub sprawozdanie, o którym mowa w 
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia, Narodowy Fundusz wzywa 
przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu do usunięcia tych błędów lub 
uzupełnienia wniosku lub sprawozdania w terminie 14 dni.] 

<3a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera błędy lub wymaga 
uzupełnienia, Narodowy Fundusz wzywa przedsiębiorcę prowadzącego stację 
demontażu do usunięcia tych błędów lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. 

3b. Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę w terminie do dnia 31 grudnia roku, w 
którym przedsiębiorca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 3.> 

[3c. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu usunął błędy lub uzupełnił wniosek 
lub sprawozdanie stosownie do wezwania, Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę w 
terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca złożył wniosek.] 

4. Narodowy Fundusz może dofinansować działania inwestycyjne w zakresie demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, 
który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu; 
[2) złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.] 
<2) złożył w terminie sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 

75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 
5. Narodowy Fundusz może dofinansować działania inwestycyjne w zakresie 

gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu i przedsiębiorcy 
prowadzącemu strzępiarkę lub inną instalację przetwarzania, odzysku lub recyklingu 
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, który posiada wymagane 
decyzje w zakresie gospodarki odpadami oraz spełnia wymagania określone w przepisach 
o odpadach. 

6. Narodowy Fundusz może dofinansować działania inwestycyjne w zakresie zbierania 
pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania 
pojazdów, który posiada wymagane decyzje w zakresie gospodarki odpadami oraz 
spełnia wymagania określone w przepisach o odpadach. 

 
 
 
USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. O OPAKOWANIACH I ODPADACH 

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

 

Art. 5a. 
1. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań prowadzi 

działania edukacyjne w zakresie właściwego gospodarowania odpadami 
opakowaniowymi. 
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[2. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, o 
których mowa w ust. 1, może zlecić działania edukacyjne w zakresie właściwego 
gospodarowania odpadami opakowaniowymi organizacji odzysku, o której mowa w art. 5 
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 późn. zm.).] 

<2. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, o 
których mowa w ust. 1, może zlecić działania edukacyjne w zakresie właściwego 
gospodarowania odpadami opakowaniowymi organizacji odzysku, o której mowa w 
art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).> 

 
Art. 6. 

1. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań mogą je 
znakować. 

2. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, którzy je 
znakują, są obowiązani stosować oznakowanie określające: 

1) rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania, 
2) możliwość wielokrotnego użytku opakowania - w przypadku opakowań 

wielokrotnego użytku, 
3) przydatność opakowania do recyklingu - w przypadku opakowań przydatnych do 

recyklingu. 
3. Oznakowanie umieszcza się na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a jeżeli 

rozmiary opakowania na to nie pozwalają - na dołączonej do niego ulotce informacyjnej, 
w sposób, który nie stanowi przeszkody dla recyklingu odpadów opakowaniowych. 

4. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe również po otwarciu 
opakowania. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
oznakowania opakowań, kierując się potrzebą prawidłowej gospodarki odpadami i 
odpadami opakowaniowymi. 

 
<Art.6a. 

Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i 
dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, eksporter i dokonujący 
wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach podlega, w zakresie 
prowadzonej działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. ...).> 

 
[Art. 7. 

1. Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i 
dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania 
właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, 
przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju 
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materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego 
użytku, oraz o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4, w terminie do 
dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań, 
o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy służących 
do składania sprawozdań, uwzględniając specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw. 

3. Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie, powinny być 
przechowywane przez 5 lat. 

4.  Marszałek województwa, któremu przedstawiane jest sprawozdanie, może, w drodze 
decyzji, zobowiązać producenta, importera, dokonującego wewnątrzwspólnotowego 
nabycia, eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań do 
przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

5.  Właściwość miejscową marszałka województwa ustala się według siedziby lub miejsca 
zamieszkania producenta, importera, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia, 
eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, a w przypadku 
braku siedziby lub miejsca zamieszkania producenta, importera, dokonującego 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej 
dostawy opakowań na terenie kraju właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa 
Mazowieckiego.] 

<Art.7. 
Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i 
dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksporter i dokonujący 
wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach są obowiązani do 
sporządzania rocznych sprawozdań zawierających informacje, o których mowa w art. 
73 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a–d oraz lit. f ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na 
zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 

 
[Art. 9. 

1.  Obowiązki producenta, importera i dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia 
produktów w opakowaniach w zakresie osiągania poziomów odzysku i recyklingu 
określają przepisy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. 

2.  Obowiązki producenta, importera i dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia 
produktów w opakowaniach w zakresie sprawozdawczości o ilości i rodzajach 
stosowanych opakowań określają przepisy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. 

3.  Eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach jest 
obowiązany do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego 
sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z 
jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku 
zastosowanych do opakowań eksportowanych produktów, w terminie do dnia 31 marca 
za poprzedni rok kalendarzowy. Przepis art. 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań, 
o których mowa w ust. 3, określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy służących 
do składania sprawozdań, uwzględniając specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw. 
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5. Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, 
powinny być przechowywane przez 5 lat. Przepis art. 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.] 

<Art.9. 
Obowiązki producenta, importera i dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia 
produktów w opakowaniach w zakresie osiągania poziomów odzysku i recyklingu 
określa ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.> 

 
[Art. 15. 

Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2.000 m2 są obowiązane do 
prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po 
produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej, według rodzajów 
odpadów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<Art.15. 
Jednostki handlu detalicznego powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 są obowiązane 
do prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania, w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach, odpadów opakowaniowych po produktach w 
opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej.> 

 
[Rozdział 5 

Obowiązki organów administracji publicznej 
Art. 19. 

1. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz w art. 9 ust. 3, marszałek 
województwa sporządza raport wojewódzki zawierający: 

1) (uchylony), 
2) masę wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granicę 

opakowań, według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane, z 
wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, 

3)  informację o realizacji przez producentów, importerów i dokonujących 
wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 1 
pkt 4. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa przekazuje ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska do dnia 15 maja za poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą stworzenia ujednoliconego 
systemu zbierania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady składania raportów wojewódzkich oraz wzór 
formularza. 

Art. 20. 
Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi bazę danych, dotyczących gospodarki 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, na podstawie raportów wojewódzkich, o 
których mowa w art. 19 ust. 1, oraz sprawozdań i zbiorczych informacji, o których mowa w 
przepisach o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.] 
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[Art. 22. 

1. Kto, produkując, importując, dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportując 
lub dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, nie składa marszałkowi 
województwa sprawozdań o opakowaniach lub składa sprawozdanie niezgodne z 
dokumentami, niekompletne lub nieterminowo,  

podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy 

produktów w opakowaniu, który nie składa marszałkowi województwa sprawozdania o 
wywiezionych za granicę opakowaniach.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W 

ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE 

PRODUKTOWEJ (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) 

 
Art. 3. 

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 1, ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w 
szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest do dnia 31 grudnia 2007 r. 
osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych, co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4 do ustawy, z 
wyłączeniem poziomu odzysku odpadów z opakowań, których rodzaje określa załącznik 
nr 1 do ustawy. 

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 odpadów 
opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził 
produkty, oraz 

2) do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 60 % poziom odzysku odpadów 
opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził 
produkty. 

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. 

3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych stanowi 
wyrażona w procentach wartość ilorazu masy lub ilości odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy lub ilości 
wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów, w określonym czasie. 

3a.  (uchylony). 
3b.  (uchylony). 
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4. Masę i ilość opakowań wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o ewidencję 
prowadzoną zgodnie z art. 11. 

5. Wprowadzenie na rynek opakowań lub produktów następuje, z zastrzeżeniem ust. 6, w 
dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu. 

6. W przypadku importu produktów lub produktów w opakowaniach uważa się, że importer 
wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie ich 
dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju. 

6a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów lub produktów w 
opakowaniach uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty lub 
produkty w opakowaniach w dacie wystawienia faktury potwierdzającej 
wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniu. 

7. Opakowania lub produkt uważa się za wprowadzone do obrotu tylko raz. 
8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia ogłoszonego na 6 miesięcy przed 
dniem jego wejścia w życie, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych, w poszczególnych latach do końca 2007 r. oraz do 
końca 2014 r., uwzględniając: 

1) potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych oraz zwiększanie jego efektywności; 

2) działania na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki; 
3) konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych. 

9. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi dodaje się: 

1) (uchylony); 
2) masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) na terytorium kraju; 
3) masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju 

olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju 
olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 
13. 

[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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i 
Nr 88, poz. 587). 

9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2-R9 i R14 wymienione w załączniku nr 
5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1 – R9 i R13 wymienione w 
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. ...). 

9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2 – R9 wymienione w załączniku 
nr 1 do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

10. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu przez danego przedsiębiorcę do masy 
olejów odpadowych poddanych recyklingowi dodaje się masę olejów bazowych 
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pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych 
do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem 
spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13. 

11. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się produktów, które są 
częściami składowymi lub przynależnościami towarów wyeksportowanych lub 
wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy. 

11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych, do masy lub ilości wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów 
nie wlicza się produktów i produktów w opakowaniach, które zostały wyeksportowane 
lub opuściły terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy, dokonanej 
przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów lub produktów w 
opakowaniach, na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub 
wewnątrzwspólnotową dostawę produktów lub produktów w opakowaniach. 

11b. Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
i poużytkowych nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na 
terytorium kraju. 

[11c. Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę 
olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do wykazu, o 
którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<11c. Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę 
olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa 
w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

12. Przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju 
olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je włączyć do rzeczywiście 
uzyskanego poziomu recyklingu, jeżeli: 

1) posiada specjalistyczną instalację umożliwiającą prowadzenie procesu regeneracji; 
2) posiada zezwolenie wymagane przepisami o ochronie środowiska; 
3) uzyskane produkty spełniają normy określone w przepisach odrębnych. 

13. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie 
powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem 
wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia 
ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, uwzględniając w nim: 

1) potrzebę bezpiecznego dla środowiska wykorzystania olejów odpadowych; 
2) wymagane instalacje służące regeneracji olejów odpadowych; 
3) spełnienie wymagań wynikających z przepisów o odpadach. 

 
Art. 4. 

1. Obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany przez przedsiębiorcę: 
1) samodzielnie albo 
2) za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej dalej "organizacją". 
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1a. Obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany samodzielnie przez 
przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi zgodnie 
z warunkami określonymi w przepisach o odpadach wyłącznie wytworzone przez siebie 
odpady opakowaniowe lub poużytkowe, z zastrzeżeniem ust. 1b. 

1b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, może obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 
1, realizować także poprzez poddanie odzyskowi lub recyklingowi odpadów, zebranych 
poprzez zorganizowaną przez siebie sieć ich selektywnego zbierania, takiego samego 
rodzaju i w takiej samej masie lub ilości jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na 
terytorium kraju produktów lub produktów w opakowaniach. 

2. Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy. 
[3. Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności 

związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu 
wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<3. Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności 
związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu 
wymagania określone w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

4. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji, obowiązki 
ponownie obciążają przedsiębiorcę w stosunku do ilości lub masy opakowań i produktów 
wprowadzonych przez niego na terytorium kraju od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. Od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości wygasają 
umowy, o których mowa w ust. 2, zawarte z tą organizacją. 

[5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek złożenia sprawozdania 
spełniającego wymagania wynikające z art. 10 i art. 15 za okres od dnia wygaśnięcia 
umowy z organizacją, o którym mowa w ust. 4, do końca roku kalendarzowego lub do 
dnia przejęcia obowiązków przez inną organizację.] 

 
Art. 6. 

1. Kapitał zakładowy organizacji powinien wynosić co najmniej 1.000.000 złotych, a 
ponadto nie może być zebrany w drodze publicznej subskrypcji, z zastrzeżeniem art. 43. 

2. Kapitał zakładowy organizacji powinien być pokryty w całości wkładem pieniężnym i 
wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie organizacji. 

3. Kapitał zakładowy organizacji nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być 
obciążony w jakikolwiek sposób. 

4. Organizacja ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych w wysokości co najmniej 
połowy minimalnego kapitału zakładowego określonego w ust. 1. 

<4a. Organizacja odzysku jest obowiązana, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, 
przedstawić marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę tej 
organizacji, zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek bankowy tej 
organizacji stwierdzające, że w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego 
utrzymywała na odrębnym rachunku bankowym kapitał własny w wysokości co 
najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1.> 

5. Akcje organizacji mogą być wyłącznie akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na 
akcje na okaziciela. 
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6. Organizacja nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach. 
 

[Art. 9. 
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 załączniku nr 3 do ustawy, 
jest obowiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi 
województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. 

2.  Za dzień rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 1, uważa się datę pierwszego 
wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu 
w opakowaniu wymienionym w załączniku nr 1 do ustawy lub produktu wymienionego w 
załączniku nr 3 do ustawy. 

3. Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie marszałkowi 
województwa o fakcie likwidacji działalności, o której mowa w ust. 1. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, powinno zawierać: 
1) nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy; 
2) datę rozpoczęcia lub likwidacji działalności, o której mowa w ust. 1; 
3) określenie rodzaju działalności; 
4) wskazanie sposobu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1. 

5. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 4, ulegną zmianie, przedsiębiorca jest obowiązany 
zgłosić ją marszałkowi województwa nie później niż do końca miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wzór 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 3, kierując się potrzebą ujednolicenia 
zawiadomień.] 

<Art. 9. 
1. Przedsiębiorca prowadzący 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 załączniku nr 3 do 
ustawy, przedsiębiorca prowadzący odzysk lub recykling odpadów 
opakowaniowych lub odpadów poużytkowych, a także przedsiębiorca dokonujący 
eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz wewnątrzwspólnotowej 
dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych w celu poddania ich 
odzyskowi lub recyklingowi oraz organizacja odzysku, podlegają, w zakresie tej 
działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 
2012 r. o odpadach. 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer 
rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem 
działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru, o którym mowa w ust. 1.> 

 
[Art. 10. 

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany do złożenia 
sprawozdania rocznego, zawierającego informacje o: 



- 40 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) nazwie i siedzibie lub imieniu i nazwisku oraz adresie przedsiębiorcy; 
2)  odpowiednio masie opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w 

których wprowadził na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek 
krajowy produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, z podziałem na 
poszczególne ich rodzaje; 

3) odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów 
opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich 
odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich 
rodzaje; 

4) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje. 

2. Organizacja jest obowiązana do złożenia sprawozdania rocznego, zawierającego 
informacje o: 

1) nazwie i siedzibie oraz adresie organizacji; 
2) wykazie przedsiębiorców, w imieniu których działała; 
3)  odpowiednio masie opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w 

których przedsiębiorcy wymienieni w wykazie wprowadzili na rynek krajowy 
produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów 
wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich 
rodzaje; 

4) odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów 
opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich 
odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich 
rodzaje; 

5) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje. 

3. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są marszałkowi 
województwa w terminie do dnia 31 marca następnego roku. 

4. Sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, nie składają przedsiębiorcy i organizacje, które 
sporządzają sprawozdania, o których mowa w art. 15.] 

<Art. 10. 
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, i organizacja odzysku są 
obowiązani do sporządzania sprawozdań zawierających informacje, o których mowa w 
art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a–d i lit. f oraz pkt 3 lit. a–c ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 

 
Art. 11. 

[1. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji, 
obejmującej informacje, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 albo w 
ust. 2 pkt 2 i 3. 

2. Informacje, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4, są 
ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie 
recykling.] 
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<1. Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do prowadzenia dodatkowej 
ewidencji, obejmującej informacje o: 

1) odpowiednio masie opakowań, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w 
których przedsiębiorca wprowadził na rynek krajowy produkty, lub 
wprowadzonych na rynek krajowy produktów, wymienionych w załączniku nr 
3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku 
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1; 

2) wykazie przedsiębiorców, w imieniu których działa organizacja oraz 
odpowiednio masie opakowań, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w 
których przedsiębiorcy wymienieni w wykazie wprowadzili na rynek krajowy 
produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców 
produktów, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, z podziałem na 
poszczególne ich rodzaje – w przypadku organizacji. 

2. Informacje o: 
1) odpowiednio masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów 

opakowaniowych z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich 
odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na 
poszczególne ich rodzaje – w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 
4 ust. 1 pkt 1, 

2) odpowiednio masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów 
opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich 
odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na 
poszczególne ich rodzaje – w przypadku organizacji 

– są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i 
odrębnie recykling.> 

3. Masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz sposób odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych ustala się na podstawie dokumentów 
potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które prowadzący odzysk lub 
recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, 
przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia wpływu 
wniosku. 

4. Prowadzący odzysk lub recykling sporządza dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i 
odrębnie recykling w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest 
przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzemplarz dla 
przyjmującego odpad do odzysku i recyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza 
odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie 
dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling przedsiębiorca lub 
organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub 
organizacji przedkłada go prowadzącemu odzysk lub recykling. 

6. Egzemplarze dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o 
których mowa w ust. 3, wystawionych na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji 
przekazujących odpady do odzysku i recyklingu, prowadzący odzysk lub recykling jest 
obowiązany przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego 
dla swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, a w przypadku braku siedziby lub miejsca 
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zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego 
wniosku. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentów 
potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, oraz 
szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów, kierując się potrzebą ujednolicenia 
tych dokumentów oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania obowiązku, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1. 

8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu 
poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów ustala się na podstawie 
dokumentu potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej 
wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów. 

8a. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi 
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. 

9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie 
dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów, masę lub ilość odpadów poddanych 
odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej 
przez tego przedsiębiorcę. 

[10. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, o 
której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, 8 i 9 oraz w art. 10 i 
15, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.] 

<10. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do przechowywania dodatkowej 
ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, 
przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.> 

 
[Art. 11a. 

Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, albo organizacja, o której mowa w art. 4 
ust. 1 pkt 2, którzy wykonali obowiązek, o którym mowa w art. 3, w wielkości przekraczającej 
wymagany w danym roku poziom odzysku lub recyklingu, mogą rozliczyć masę lub ilość 
odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub 
recyklingu w następnym roku kalendarzowym.] 

 
[Art. 15. 

1. Przedsiębiorca i organizacja, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a, są obowiązani do 
złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty 
produktowej zawierającego informacje o: 

1) wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje 
opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości, 

2)  odpowiednio masie opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w 
których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych 
na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów wymienionych w załączniku nr 3 
do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje; 
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3) odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów 
opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich 
odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich 
rodzaje, 

4) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje 

w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego 
opłata dotyczy. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań.] 

<Art.15. 
Przedsiębiorca i organizacja, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a, są obowiązani do 
sporządzenia rocznego sprawozdania, zawierającego informacje, o których mowa w art. 
73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. e oraz pkt 3 lit. d ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, 
na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 

 
[Art. 24. 

1. Marszałek województwa jest obowiązany do przesyłania ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska oraz Narodowemu Funduszowi sprawozdania zawierającego informację o: 

1) wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, z podziałem 
na poszczególne rodzaje opakowań i produktów, z wyszczególnieniem odpowiednio 
masy lub ilości, 

2) osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z 
wyszczególnieniem odpowiednio masy lub ilości i sposobu ich odzysku i recyklingu, 
oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, 

3) wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne 
rodzaje opakowań i produktów  

w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego 
dotyczy sprawozdanie. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 
1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań.] 

 
[Art. 37. 

Kto, będąc przedsiębiorcą prowadzącym organizację odzysku lub działalność polegającą na 
wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub 
produktów określonych w załącznikach nr 1 i 3 do ustawy: 

1) nie składa zawiadomienia o rozpoczęciu lub likwidacji tej działalności marszałkowi 
województwa, lub nie zawiadamia o zmianach w działalności, lub składa 
zawiadomienia nierzetelne, lub 
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2) nie składa sprawozdań o opakowaniach lub produktach, osiągniętych poziomach 
odzysku lub recyklingu oraz o należnej opłacie produktowej lub składa sprawozdania 
nierzetelne, 

podlega karze grzywny.] 
 

[Art. 40. 
Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 37-37b następuje w trybie przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.] 

<Art. 40. 
Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 37a i art. 37b następuje w trybie 
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).> 
 

 

 

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951) 

 

Art. 92. 
1. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zwany dalej "dyrektorem 

regionalnego zarządu", jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w 
sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w 
ustawie. 

2. W przypadkach określonych ustawą dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
wydaje akty prawa miejscowego. 

3. Do zadań dyrektora regionalnego zarządu należy w szczególności: 
1) sporządzanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocen ich 

wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, w regionie wodnym; 
2) opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego; 
3) opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód w regionie 

wodnym; 
4) sporządzanie, prowadzenie, weryfikowanie i bieżące aktualizowanie wykazów 

obszarów chronionych utworzonych na podstawie przepisów ustawy oraz odrębnych 
przepisów; 

5) (uchylony); 
6) sporządzanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych; 

6a) współpraca w przygotowywaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego i planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym; 

6b) przygotowywanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych; 
7) koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie 

wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych 
ochrony przeciwpowodziowej; 
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8) prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego; 
9) (uchylony); 

10) (uchylony); 
11) (uchylony); 
12) wykonywanie kontroli gospodarowania wodami; 
13) planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych 

przez eksploatację zasobów wodnych; 
14) uzgadnianie, w zakresie przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie 

regionu, projektów list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w 
art. 414 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska; 

[15) opiniowanie projektów gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych;] 

<15) opiniowanie projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami, o których 
mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. ...) w 
zakresie ochrony zasobów wodnych;> 

16) opiniowanie, w odniesieniu do bezpośrednich zagrożeń szkodą w wodach i szkody w 
wodach, decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 
75, poz. 493, z późn. zm.); 

17) opiniowanie projektów uchwał, o których mowa w art. 34a ust. 1, wyznaczających 
kąpieliska znajdujące się w regionie wodnym. 

4. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, związanym z gospodarką wodną, 
dyrektor regionalnego zarządu realizuje w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu zadania 
związane z utrzymywaniem śródlądowych wód powierzchniowych lub urządzeń 
wodnych oraz pełni funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie 
wodnym. 

4a. W ramach koordynacji, o której mowa w ust. 3 pkt 7, dyrektor regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje dla potrzeb planowania 
przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego. 

5. Dyrektor regionalnego zarządu wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej, zwanego dalej "regionalnym zarządem". 

6. Dyrektor regionalnego zarządu, dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, może 
tworzyć jednostki organizacyjne, w trybie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

7. Organizację regionalnego zarządu określa statut nadany przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu; przy nadawaniu 
statutu uwzględnia się zakres działalności regionalnego zarządu oraz charakter obszaru 
działania. 
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr 

125, poz. 874, z późn. zm.) 

 
Art. 87. 

1. Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z 
zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie 
uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego 
samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas 
odpoczynku oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z późn. zm.), a ponadto: 

1) wykonując transport drogowy - wypis z licencji; 
2) wykonując przewóz drogowy osób: 

a)  przy wykonywaniu przewozu regularnego specjalnego i międzynarodowego 
przewozu regularnego - odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z 
aktualnym rozkładem jazdy i formularz jazdy, jeżeli są one wymagane, 

b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub 
okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy, 

c) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - 
formularz jazdy, 

d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę 
kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana, 

e)  przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na 
okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez 
podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, a w 
przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce 
zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju - potwierdzenie 
lub kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo 
wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT - przewozy 
okazjonalne, 

f)  dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym, 
g)  przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 w ust. 

4b w pkt 2, kopię umowy na realizowany przewóz; 
3) wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym 

ładunkiem, a także: 
a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie 

drogowym, 
b)  (uchylona), 
c) świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach 

szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach 
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transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie 
dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254), 

d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, 
naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych 
przepisach, 

e) dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt, 
[f) dokumenty wymagane przy przewozie odpadów,] 
<f) dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, w tym w odniesieniu do 

transportującego odpady wydane przez właściwy organ potwierdzenie 
posiadania numeru rejestrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. ...), o ile wpis do rejestru jest 
wymagany,> 

g) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów 
bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany, 

h)  dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych; 

4) w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest 
wymagane. 

5)  urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, jeżeli jest wymagane. 

1a. (uchylony). 
1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego 

przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy 
sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, o 
której mowa w art. 43 ust. 1, jeżeli jest wymagana. 

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest 
obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, 
oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w 
ust. 1, wypis zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10. 

3. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na 
potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport 
drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty. 

4. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki 
jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję. 

5.  Podmiot wykonujący przewozy drogowe lub przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 
przechowuje przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane mu przez 
organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych na jego 
terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego 
rzecz. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3  

 
Lp. 

 
 Wyszczególnienie naruszeń 

 
 Wysokość kary 

pieniężnej w 
złotych 

1  2  3 
 
 

 
Lp. 1-3.9 pominięte 
 

4.  NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW 
4.1. 

 
 Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego odpadów, w sytuacji 
gdy na przewóz nie jest wymagane zezwolenie 

 3.000 
 

4.2. 
 

[Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne 
bez wymaganego zezwolenia] 
<Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż 
niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego 
wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 
2012 r. o odpadach.> 
 

 2.000 
 

4.3. 
 

[Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych bez 
wymaganego zezwolenia] 
<Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych 
przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do 
rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o 
odpadach.> 
 

 6.000 
 

4.4. 
 

 Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 
wymaganego zezwolenia 

 6.000 
 

4.5. 
 

 Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 
wymaganego zezwolenia 

 10.000 
 

4.6. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 

 6.000 
 

 
 

 
Lp. 5-8.1 pominięte 
 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) 

 
Art. 52. 

1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. 
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać: 

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy 
zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do 
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państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego 
wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 
lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000; 

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: 
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury 
technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, 

[b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz 
charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i 
gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie 
opisowej i graficznej, 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane 
charakteryzujące jej wpływ na środowisko.] 

<b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz 
charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 
przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz 
powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie 
opisowej i graficznej, 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz 
dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;> 

<3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów: 
a) docelową rzędną składowiska odpadów, 
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych 

odpadów, 
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, 
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania 

gazu składowiskowego.> 
3. Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi 
przepisami świadczeń lub warunków. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z 

EKSPLOATACJI (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) 

 
[Art. 13. 

1. Wprowadzający pojazd jest obowiązany złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie produkcji, importu lub 
wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów, w terminie 30 dni od dnia podjęcia tej 
działalności. 
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2. Dniem podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1, jest dzień wprowadzenia pierwszego 
pojazdu na terytorium kraju. 

3. Wprowadzający pojazd jest obowiązany złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska zawiadomienie o zakończeniu działalności, o której mowa w ust. 1, w 
terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności. 

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny odpowiednio zawierać: 
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres wprowadzającego pojazd; 
2) datę podjęcia albo zakończenia działalności; 
3) określenie rodzaju działalności; 
4) adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, które działają w ramach 

jego sieci. 
5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, wprowadzający pojazd jest 

obowiązany poinformować o tym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie później 
niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jeżeli 
zmiana dotyczy danych, o których mowa w ust. 4 pkt 4, należy wskazać datę wystąpienia 
zmiany.] 

<Art. 13. 
Wprowadzający pojazd podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 
23 listopada 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. ...).> 

 
[Art. 15. 

1.  Wprowadzający pojazd jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci w terminie 
do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o 
którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia treści sprawozdań.] 

<Art. 15. 
Wprowadzający pojazd sporządza roczne sprawozdanie zawierające informacje, o 
których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na 
zasadach i trybie określonych w tej ustawie.> 

 
Art. 21. 

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla 
środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i 
powstających z nich odpadów. 

2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przekazania zużytych 
baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów 
samochodowych kwasowo-ołowiowych prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 15 
ust. 1 pkt 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666). 
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<Art. 21a. 
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu podlega wpisowi do rejestru, o którym 
mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

 
Art. 28. 

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i 
recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 
odpowiednio 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie. 

2.  (uchylony). 
2a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do niektórych pojazdów specjalnych, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym. 

[3. Przy obliczaniu poziomów recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji do recyklingu zalicza się działania oznaczone jako R2-R9 w załączniku nr 5 
do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z 
późn. zm.) oraz wymontowywanie przedmiotów wyposażenia i części pojazdów 
przeznaczonych do ponownego użycia. 

4.  Przy obliczaniu poziomów odzysku odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji do odzysku zalicza się działania uwzględnione przy obliczaniu poziomu 
recyklingu oraz działania oznaczone jako R1 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<3. Przy obliczaniu poziomów recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji do recyklingu zalicza się procesy oznaczone jako R2 – R9 
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach oraz 
wymontowanie przedmiotów wyposażenia i części pojazdów przeznaczonych do 
ponownego użycia. 

4. Przy obliczaniu poziomów odzysku odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji do odzysku zalicza się procesy uwzględnione przy obliczaniu poziomu 
recyklingu oraz procesy oznaczone jako R1 w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach.> 

5. Przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza 
się do odzysku i recyklingu. 

5a.  Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu poziomów odzysku i 
recyklingu, o których mowa w ust. 1, może uwzględnić masę odpadów pochodzących z 
pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca 
stycznia następnego roku w przypadku, gdy pochodzą z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji przyjętych do stacji demontażu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 
grudnia danego roku. 

6.  Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji 
odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki, kierując się potrzebą ujednolicenia metodyki obliczania poziomów 
odzysku i recyklingu oraz uwzględniając zakres niezbędnych danych, określi, w drodze 
rozporządzenia: 



- 52 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się 
do recyklingu; 

2) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się 
do innych procesów odzysku niż recykling; 

3)  (uchylony); 
4) sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji. 
 

[Art. 30. 
1.  Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego 

sprawozdania zawierającego informacje o: 
1) liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontażu; 
2) masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do 

odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia 
przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji; 

3) przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z 
podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy; 

4) przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem 
nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu 
przedsiębiorcy; 

5) osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu. 
2.  Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazuje Narodowemu Funduszowi 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 marca następnego roku. 

3. Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 
powinny być przechowywane przez 5 lat. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań, 
określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz 
sposób jego przekazywania.] 

<Art. 30. 
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego 
sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej 
ustawie.> 

 
Art. 32. 

1. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany zapewnić 
bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z 
eksploatacji. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 
odpadów przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany dołączyć 
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kopię zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej 
przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i 
zdrowia ludzi zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz uwzględniając 
wydawanie zaświadczeń o demontażu pojazdu, określi, w drodze rozporządzenia, 
minimalne wymagania dla punktów zbierania pojazdów. 

 
<Art. 32a. 

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów podlega wpisowi do rejestru, o 
którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

 
Art. 35. 

1. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany do przekazania 
wszystkich zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji do przedsiębiorcy 
prowadzącego stację demontażu, z którym zawarł umowę, jeżeli nie jest to ten sam 
przedsiębiorca. 

[2. Do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu nie stosuje się 
przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, chyba że ich stan 
stwarza zagrożenie dla środowiska.] 

<2. Do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktu 
zbierania pojazdów nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach, chyba że ich stan stwarza zagrożenie dla środowiska.> 

 
Art. 37. 

1. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany zapewnić bezpieczne dla 
środowiska i zdrowia ludzi rozdrabnianie odpadów pochodzących z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. 

<1a. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę podlega wpisowi do rejestru, o którym 
mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska 
sposobu rozdziału odpadów powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji oraz właściwego gospodarowania tymi odpadami, określi, w drodze 
rozporządzenia, minimalne wymagania dla strzępiarek oraz metody rozdziału odpadów 
na frakcje materiałowe obejmujące frakcje metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw 
sztucznych, szkła i pozostałości. 

 
Art. 38. 

1. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany wykonać raz na rok próbę 
strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu określenia zawartości 
uzyskiwanych frakcji materiałowych. 
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2. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę przekazuje przedsiębiorcom prowadzącym stacje 
demontażu, od których przyjmuje odpady do strzępienia, informację dotyczącą 
zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia 
próby, o której mowa w ust. 1, w ciągu miesiąca od wykonania próby. 

[3. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę przekazuje informację, o której mowa w ust. 2, 
marszałkowi województwa, wraz ze zbiorczym zestawieniem danych, o którym mowa w 
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

4.  Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonania próby 
strzępienia, o której mowa w ust. 1, oraz wzór informacji o wynikach próby strzępienia 
kierując się potrzebą ustalenia średniej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych 
dla poszczególnych stacji demontażu.] 

<3. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę sporządza roczne sprawozdanie 
zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonania próby 
strzępienia, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ustalenia średniej 
zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych dla poszczególnych stacji 
demontażu.> 

 
[Art. 38a. 

1. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę prowadzi wykaz masy odpadów przeznaczonych 
do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności dane o frakcjach 
materiałowych metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, szkła i pozostałości. 

3. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska zbiorczą informację dotyczącą danych zgromadzonych w wykazie, o którym 
mowa w ust. 1, oraz wyniki próby strzępienia, o której mowa w art. 38 ust. 1, w terminie 
do dnia 31 stycznia następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia danych, 
może określić, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczej informacji, o której mowa w 
ust. 3.] 

 
[Art. 42. 

1. Marszałek województwa prowadzi wykaz przedsiębiorców prowadzących: 
1) stacje demontażu; 
2) punkty zbierania pojazdów. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego 

stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów; 
2) adresy stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów; 
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3)  współrzędne geograficzne stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów. 
3. Informację o umieszczeniu w wykazie lub usunięciu z wykazu, o którym mowa w ust. 1, 

marszałek województwa przekazuje do centralnej ewidencji pojazdów. 
4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa zamieszcza na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.] 
<Art. 42. 

1. Marszałek województwa zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej urzędu marszałkowskiego wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje 
demontażu oraz punkty zbierania pojazdów, wpisanych do rejestru, o którym mowa 
w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje: 
1) firmę przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania 

pojazdów oraz oznaczenie jego siedziby i adres; 
2) adresy stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów.> 

 
[Art. 52. 

Kto wbrew przepisom art. 30 nie składa rocznego sprawozdania lub składa sprawozdanie 
nierzetelne, podlega karze grzywny.] 
 

[Art. 53. 
Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 44-52, następuje na zasadach i w trybie 
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.] 

<Art.53. 
Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 44–51, następuje na zasadach i w trybie 
określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).> 
 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I 

ELEKTRONICZNYM (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) 

 
Art. 2. 

1.  Przepisy ustawy stosuje się do: 
1) sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju; 
2) zużytego sprzętu. 

[2. Przepisy art. 7-14, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27 i art. 29 dotyczące wprowadzającego 
sprzęt stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż sprzętu przy 
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w art. 6 
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
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odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 
271, z późn. zm.), z terytorium kraju do państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
innego niż Rzeczpospolita Polska lub do państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym.] 

<2. Przepisy art. 21, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 29 i art. 31 dotyczące 
wprowadzającego sprzęt stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy prowadzącego 
sprzedaż sprzętu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o 
których mowa w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), z terytorium kraju do państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska lub do państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.> 

<2a. Do przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż sprzętu przy wykorzystaniu środków 
porozumiewania się na odległość, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. ...) dotyczące 
wprowadzającego sprzęt.> 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
1) sprzętu służącego ochronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ten 

sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do celów wojskowych; 
2) odpadów promieniotwórczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808 
oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362); 

3) sprzętu będącego częścią składową urządzenia, które nie jest sprzętem w rozumieniu 
przepisów ustawy. 

 
Art. 3. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
[1) decyzje związane z gospodarką odpadami - decyzje, o których mowa w art. 17 ust. 1 

pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz w art. 181 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);] 

<1) decyzje związane z gospodarką odpadami – decyzje, o których mowa w art. 41 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach oraz w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);> 

2) import - przywóz sprzętu z terytorium państwa niebędącego państwem 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu; 

[3) odzysk - odzysk w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach;] 
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<3) odzysk – odzysk w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. o odpadach;> 

4) ponowne użycie - użycie zużytego sprzętu lub jego części składowych w tym samym 
celu, dla jakiego były zaprojektowane i wykonane; 

4a)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. 
zm.); 

5) przetwarzanie - wszystkie czynności podejmowane po przekazaniu zużytego sprzętu 
do przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania w celu demontażu 
obejmującego usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i 
części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, pocięcie oraz 
przygotowanie do odzysku lub unieszkodliwiania; 

5a)  punkt serwisowy - miejsce, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza 
polegająca na naprawie sprzętu; 

5b)  punkt skupu złomu - miejsce zbierania odpadów metali, którego prowadzący 
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w 
postaci zużytego sprzętu; 

[6) recykling - recykling w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach;] 

<6) recykling – recykling w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach;> 

<6a) rejestr – rejestr, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o 
odpadach;> 

7)  składnik niebezpieczny - mieszaninę niebezpieczną w rozumieniu art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. 
U. Nr 63, poz. 322) lub substancję spełniającą kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek 
z klas lub kategorii zagrożenia wymienionych w: 

a) części 2 w pkt 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (Typ A i B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (kategoria 
1 i 2), 2.14 (kategoria 1 i 2) oraz 2.15 (Typ A-F), 

b) części 3 w pkt 3.1-3.6, 3.7 (działanie szkodliwe na funkcje płciowe i płodność 
lub na rozwój potomstwa), 3.8 (z wyjątkiem substancji spełniających kryteria 
klasyfikacji ze względu na działanie narkotyczne), 3.9 i 3.10, 

c) części 4 w pkt 4.1, 
d) części 5 w pkt 5.1 

- załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
(Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008". 

8) sprzedawca detaliczny - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności 
gospodarczej zbywa sprzęt w celu użytkowania tego sprzętu; 

9) sprzedawca hurtowy - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności 
gospodarczej zbywa sprzęt w celu dalszego zbycia tego sprzętu; 
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10)  sprzęt - urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu 
prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć 
do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól 
elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym 
nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu przemiennego oraz 1.500 V dla prądu stałego, 
zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy; 

10a)  umowa finansowania - umowę określającą warunki finansowania produkcji, 
importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy 
sprzętu, bez względu na tytuł prawny do tego sprzętu, w tym umowę najmu, 
dzierżawy, leasingu i pożyczki; 

[11) unieszkodliwianie odpadów - unieszkodliwianie odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 
pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;] 

<11) unieszkodliwianiu odpadów – unieszkodliwianie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
30 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach;> 

11a)  wewnątrzwspólnotowa dostawa - wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium 
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

12)  wewnątrzwspólnotowe nabycie - przywóz sprzętu z terytorium innego niż 
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na 
terytorium kraju; 

13)  wprowadzający sprzęt - przedsiębiorcę, który: 
a) produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, 
b) wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez 

innego przedsiębiorcę, 
c) importuje sprzęt 

- z wyjątkiem przedsiębiorcy, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z 
warunkami określonymi w umowie finansowania; 

14)  wprowadzenie sprzętu do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie sprzętu 
po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub 
dystrybucji; 

15) zakład przetwarzania - instalację, obiekt budowlany lub jego część, w których jest 
prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmujący usunięcie 
z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, 
określonych w załączniku nr 2 do ustawy; 

16)  zbierający zużyty sprzęt: 
a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania, 
b)  gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności 
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regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, 

c) prowadzącego punkt serwisowy, 
d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego; 

[17) zużyty sprzęt - sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<17) zużyty sprzęt – sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, 
rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu 
na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych. 

 
Art. 3a. 

[1. W przypadku gdy wprowadzający sprzęt nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w 
art. 6, albo będąc wpisanym do rejestru nie realizuje zgodnie z ustawą obowiązków 
obciążających wprowadzającego sprzęt, obowiązki, o których mowa w art. 7, art. 13, art. 
18, art. 19, art. 21, art. 24, art. 25, art. 27-34, art. 64 oraz art. 67, przejmuje 
przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia jego sprzętu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dokonujący 
wewnątrzwspólnotowego nabycia podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 6, i 
we wniosku o wpis do rejestru podaje dane określone dla wprowadzającego sprzęt.] 

<1. W przypadku gdy wprowadzający sprzęt nie jest wpisany do rejestru albo będąc 
wpisanym do rejestru nie realizuje zgodnie z ustawą obowiązków obciążających 
wprowadzającego sprzęt, obowiązki, o których mowa w art. 18, art. 19, art. 21, art. 
24, art. 25, art. 27–34, art. 64 oraz art. 67 przejmuje przedsiębiorca dokonujący 
wewnątrzwspólnotowego nabycia jego sprzętu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dokonujący 
wewnątrzwspólnotowego nabycia podlega wpisowi do rejestru i we wniosku o wpis 
do rejestru podaje dane określone dla wprowadzającego sprzęt.> 

3. W zakresie, w jakim przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia 
poniósł koszty gospodarowania zużytym sprzętem, przysługuje mu roszczenie w 
stosunku do wprowadzającego sprzęt, który wprowadził ten sprzęt do obrotu. 

 
[Art. 6. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr: 
1) wprowadzających sprzęt; 
2) zbierających zużyty sprzęt; 
3) prowadzących zakłady przetwarzania; 
4) prowadzących działalność w zakresie recyklingu; 
5) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku; 
6) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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Art. 7. 
1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 6 pkt 1-5, przed rozpoczęciem działalności w 

zakresie: 
1) wprowadzania sprzętu, 
2) zbierania zużytego sprzętu, 
3) przetwarzania, 
4) recyklingu, 
5) innych niż recykling procesów odzysku 

- są obowiązani złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do 
rejestru. 

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakresie, o 
którym mowa w ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane 
wymagane dla wniosków o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej działalności. 

3. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć do 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru w terminie 14 dni 
od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4.  Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym sprzęt, składa wniosek, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1, za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania 
zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
albo za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z 
którą zawarł umowę, o której mowa w art. 57 ust. 1, wpisanej do rejestru, o którym mowa 
w art. 6. 

Art. 8. 
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu do rejestru na wniosek 

przedsiębiorcy lub organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w odniesieniu do: 

1) wprowadzającego sprzęt: 
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, 
b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
c) REGON, o ile taki posiada, 
d) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w 

załączniku nr 1 do ustawy, 
e)  informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1, o ile została zawarta, a w 
przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, 
który nie zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, informację o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, 
określonych w załączniku nr 1 do ustawy, który zamierza wprowadzić w danym 
roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w 
art. 18 ust. 1; 

2) zbierającego zużyty sprzęt: 
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, a w przypadku 

gminnej jednostki organizacyjnej - jej nazwę i adres, 
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b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
c) REGON, o ile taki posiada, 
d) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w 

załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt, 
e) informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer 

decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję; 
3) prowadzącego zakład przetwarzania: 

a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, 
b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
c) REGON, o ile taki posiada, 
d) adresy zakładów przetwarzania, 
e) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w 

załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał przyjmowany przez niego zużyty 
sprzęt, 

f) informację o zdolnościach przetwórczych zakładu przetwarzania, 
g) informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer 

decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję, 
h) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku; 

4) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: 
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, 
b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
c) REGON, o ile taki posiada, 
d) kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, 
e) informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, w tym numer 

decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję, 
f) informację o stosowanym procesie recyklingu, z podaniem typu procesu 

określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
g) informację o zdolnościach przetwórczych instalacji służącej do recyklingu, 
h) informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 
i) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku; 

5) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: 
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, 
b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
c) REGON, o ile taki posiada, 
d) kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, 
e) informację o decyzjach związanych z odzyskiem, w tym numer decyzji oraz 

oznaczenie organu, który wydał decyzję, 
f) informację o stosowanym procesie odzysku, z podaniem typu procesu 

określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
g) informację o zdolnościach przetwórczych instalacji służącej do odzysku, 
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h) informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 
i) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku; 

6) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 
a) firmę organizacji oraz oznaczenie jej siedziby i adres, 
b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
c) REGON, o ile taki posiada, 
d) wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o 

których mowa w art. 57 ust. 1, zawierający firmy przedsiębiorców oraz 
oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe, 

e)  zaświadczenie albo oświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału 
zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 
pokrycie tego kapitału. 

2a.  Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu do rejestru stosuje się 
odpowiednio art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

2b.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. e, składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru, 
jeżeli wprowadzający sprzęt: 

1) nie uiścił opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 9 ust. 1; 
2) nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1, jeżeli wprowadza sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. 
4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, przedsiębiorca jest 

obowiązany złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni od 
dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę wpisu do rejestru. 

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6, organizacja odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę 
wpisu do rejestru. 

6. Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 5, odpowiednio zawierają: 
1) numer rejestrowy; 
2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres albo firmę organizacji 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oznaczenie jej siedziby i adres; 
3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
4) REGON, o ile taki posiada; 
5) dane, które uległy zmianie. 

7. Wprowadzający sprzęt dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwierzytelnioną 
kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 9 ust. 1. 

8.  Wprowadzający sprzęt dołącza do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 4, 
uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 
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elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1, o ile została zawarta, a w przypadku 
wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł 
takiej umowy - dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o 
którym mowa w art. 18 ust. 1. 

9.  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
wniosków, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, oraz sposoby ich przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia formy wniosków, ułatwienia ich przekazywania oraz 
zidentyfikowania przedsiębiorcy, w szczególności wprowadzającego sprzęt, 
dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia i organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

Art. 9. 
1. Wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt podlega opłacie rejestrowej. 
2. Wprowadzający sprzęt uiszcza opłatę rejestrową na odrębny rachunek bankowy 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
3. Wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego 

roku opłatę roczną na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. 

4. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. 
5.  Górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynoszą 4.000 zł, przy czym dla 

mikroprzedsiębiorców górna stawka opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynosi 300 zł. 
6. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokości stawek: 
1) opłaty rejestrowej, 
2) opłaty rocznej 

- biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru i bazy danych o sprzęcie i zużytym 
sprzęcie, o której mowa w art. 15 ust. 3, oraz to, że opłaty te nie powinny stanowić 
przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności, zwłaszcza 
dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Art. 10. 
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje 

przedsiębiorcy numer rejestrowy. 
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zawiadamia przedsiębiorcę o nadanym numerze 

rejestrowym. 
3.  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

nadawania numeru rejestrowego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność 
zidentyfikowania przedsiębiorców wpisanych do rejestru, zapewnienia spójności i 
ciągłości numeru rejestrowego z numerem rejestrowym nadawanym zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz wyeliminowania 
sytuacji, w której przedsiębiorcy będą posługiwać się dwoma numerami rejestrowymi. 

Art. 11. 
Rejestr zawiera w odniesieniu do: 

1) wprowadzającego sprzęt: 
a) numer rejestrowy, 



- 64 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1; 
2) zbierającego zużyty sprzęt: 

a) numer rejestrowy, 
b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2; 

3) prowadzącego zakład przetwarzania: 
a) numer rejestrowy, 
b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3; 

4) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: 
a) numer rejestrowy, 
b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4; 

5) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: 
a) numer rejestrowy, 
b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5; 

6) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 
a) numer rejestrowy, 
b) dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 6. 

Art. 12. 
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska: 

1) prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach 
danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 
2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), która może 
stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki 
odpadami; 

2) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane wpisane do rejestru; 
3) zapewnia bezpieczeństwo danych wpisanych do rejestru oraz dokumentów, które 

otrzymał w związku z prowadzeniem rejestru. 
2. Dane zawarte w rejestrze są udostępniane w siedzibie Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z 
wyłączeniem danych o: 

1) zdolnościach przetwórczych zakładu przetwarzania oraz instalacji służących do 
recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku; 

2) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego; 

3) zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1. 
Art. 13. 

1. W przypadku zakończenia działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1, przedsiębiorca jest 
obowiązany złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni od 
dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z 
rejestru. 
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2. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego organizacja ta jest obowiązana złożyć do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni, wniosek o wykreślenie z rejestru. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio zawierają: 
1) numer rejestrowy; 
2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres albo firmę organizacji 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oznaczenie jej siedziby i adres; 
3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
4) REGON, o ile taki posiada; 
5) datę zaprzestania wykonywania działalności albo datę otwarcia likwidacji lub 

ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
4. Wykreślenia przedsiębiorcy i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

z rejestru dokonuje, w drodze decyzji, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 
Art. 14. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia 
przedsiębiorcy z rejestru w przypadku: 

1) nieuiszczenia przez wprowadzającego sprzęt opłaty rocznej, o której mowa w art. 9 
ust. 3; 

2) cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami; 
3) niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1; 
4)  stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych 

w przepisach ustawy; 
5)  stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o 

której mowa w art. 7 ust. 1. 
Art. 14a. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia 
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego z rejestru w przypadku 
nieutrzymywania na odrębnym rachunku bankowym kapitału własnego w wysokości co 
najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 59 ust. 1. 

Art. 15. 
1.  Główny Inspektor Ochrony Środowiska weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i 
art. 67 ust. 1. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska analizuje funkcjonowanie systemu gospodarki 
zużytym sprzętem, wykorzystując dane, o których mowa w ust. 1. 

3.  Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, oraz zbiorczych informacji o wynikach 
kontroli, o których mowa w art. 16 ust. 2, Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
prowadzi bazę danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie, która może stanowić część innych 
baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami. 

4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska: 
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1) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane wpisane do bazy danych, o której mowa 
w ust. 3; 

2) zapewnia bezpieczeństwo danych wpisanych do bazy danych, o której mowa w ust. 3, 
oraz dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem tej bazy. 

5.  Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu 
do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, 
którego dotyczą dane, roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym 
sprzętem. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1) niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania, 
2) sposób prowadzenia bazy danych, o której mowa w ust. 3, 
3) wzór raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem 

- kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz 
koniecznością oceny funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem.] 

 
[Art. 17. 

1. Wykonywanie zadań określonych w art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2-5 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do 
spraw środowiska, może powierzyć, w drodze umowy, osobie prawnej reprezentującej 
wprowadzających sprzęt, którzy posiadają łącznie nie mniej niż 75 % udziału w masie 
wprowadzanego sprzętu. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności: 
1) sposób wykonywania oraz finansowania zadań powierzonych przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska; 
2) sposób zabezpieczania i archiwizowania dokumentów i danych, posiadanych przez 

osobę prawną, o której mowa w ust. 1, w związku z wykonywaniem umowy; 
3) sposób sprawowania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nadzoru nad 

osobą prawną, o której mowa w ust. 1; 
4) przypadki, w jakich umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu. 

3. Informacje o zawarciu, rozwiązaniu i wygaśnięciu umowy, o której mowa w ust. 1, są 
publikowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w drodze obwieszczenia, 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w ciągu 60 dni 
odpowiednio od zawarcia, rozwiązania albo wygaśnięcia tej umowy. 

4. W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3, podaje się: 
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres osoby prawnej, o której mowa w ust. 1; 
2) informację o zadaniach powierzonych przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska; 

3) datę rozpoczęcia wykonywania powierzonych zadań albo datę zakończenia ich 
wykonywania z powodu wygaśnięcia albo rozwiązania umowy. 

5. W terminie 30 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności przez osobę prawną, o 
której mowa w ust. 1, albo od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy, o której mowa 
w ust. 1, osoba prawna jest obowiązana do przekazania Głównemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska dokumentów powierzonych oraz posiadanych w związku z 
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wykonywaniem powierzonych zadań oraz bazy danych, o której mowa w art. 12 ust. 1 
pkt 1.] 

6. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 5, podlega egzekucji w trybie przepisów 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 
2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.). 

 
Art. 18. 

1.  Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w przypadku: 
1) niezawarcia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
2) wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, 
3) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 
- jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy, 
przeznaczonego na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i 
unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, powstałego 
z tego samego rodzaju sprzętu, określonego w załączniku nr 1 do ustawy, który został 
przez niego wprowadzony. 

[2. Podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1, 
stanowi w przypadku: 

1) wprowadzającego sprzęt, który nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6 
- masa sprzętu, który zamierza wprowadzić w danym roku kalendarzowym; 

2) wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 - masa 
sprzętu wprowadzonego w poprzednim roku kalendarzowym.] 

<2. Podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 
1, stanowi w przypadku: 

1) wprowadzającego sprzęt, który nie jest wpisany do rejestru – masa sprzętu, 
który zamierza wprowadzić w danym roku kalendarzowym; 

2) wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru – masa sprzętu wprowadzonego 
w poprzednim roku kalendarzowym.> 

3. Wysokość zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn 
stawki opłaty produktowej dotyczącej recyklingu zużytego sprzętu oraz masy sprzętu, o 
której mowa w ust. 2. 

[4.  Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, wpisany do rejestru, o 
którym mowa w art. 6, wnosi zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1, w 
terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie. 

5.  Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie jest wpisany 
do rejestru, o którym mowa w art. 6, wnosi zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w 
ust. 1, przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru.] 

<4. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, wpisany do 
rejestru, wnosi zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 
dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie. 
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5. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie jest 
wpisany do rejestru, wnosi zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1, 
przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru.> 

 
Art. 20. 

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 kwietnia roku 
następującego po roku, w którym wniesiono zabezpieczenie finansowe, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1, dokonuje rozliczenia tego zabezpieczenia. 

2. W razie stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych 
nie osiągnął wymaganych poziomów zbierania, odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu 
oraz nie wniósł opłaty produktowej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska orzeka, w 
drodze decyzji, o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego, o 
którym mowa w art. 18 ust. 1, na poczet pokrycia tej opłaty produktowej. 

3. Jeżeli wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wskazał w 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, że osiągnął wymagane poziomy 
zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wniesionego przez niego zabezpieczenia 
finansowego. 

[4. Jeżeli wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wniósł 
zabezpieczenie finansowe w wysokości wyższej niż opłata produktowa wskazana w 
rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 67 ust. 1, Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wniesionego przez niego zabezpieczenia 
finansowego w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy środkami należnymi z 
zabezpieczenia finansowego a należną opłatą produktową.] 

<4. Jeżeli wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wniósł 
zabezpieczenie finansowe w wysokości wyższej niż opłata produktowa wskazana w 
rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 67, Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wniesionego przez niego 
zabezpieczenia finansowego w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy środkami 
należnymi z zabezpieczenia finansowego a należną opłatą produktową.> 

5. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 3 i 4, nie stanowi przeszkody do wydania 
decyzji, o której mowa w art. 69 ust. 1. 

 
[Art. 21. 

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych 
dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.] 

<Art. 21. 
1. Wprowadzający sprzęt podlega wpisowi do rejestru. 
2. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na fakturach i 
innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem.> 

 
[Art. 24. 

1.  Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 
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30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, 
sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z 
podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy. 

2. W przypadku zakończenia działalności wprowadzający sprzęt składa sprawozdanie, o 
którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej 
działalności. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia formy sprawozdania, ułatwiania jego przekazywania oraz 
zidentyfikowania wprowadzającego sprzęt.] 

<Art.24. 
Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania zawierającego 
informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 

 
Art. 27a. 

1. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do 
osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z 
gospodarstw domowych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych, w których łączna masa 
metali, minerałów, szkła lub drewna przekracza 90 % masy wyrobu. 

[2. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wpisany do rejestru, o 
którym mowa w art. 6, liczy poziomy zbierania, o których mowa w ust. 1, w stosunku do 
masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku 
kalendarzowym. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który 
rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, liczy poziomy zbierania, o których 
mowa w ust. 1, w stosunku do sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w 
tym roku kalendarzowym.] 

<2. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wpisany do 
rejestru liczy poziomy zbierania, o których mowa w ust. 1, w stosunku do masy 
sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku 
kalendarzowym. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, 
który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, liczy poziomy 
zbierania, o których mowa w ust. 1, w stosunku do sprzętu wprowadzonego do 
obrotu na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym.> 

3. Wprowadzający sprzęt liczy poziomy zbierania na podstawie masy zużytego sprzętu 
powstałego z grupy sprzętu wprowadzonego przez niego do obrotu na terytorium kraju. 
Wprowadzający sprzęt określony w grupie 5 w załączniku nr 1 do ustawy liczy poziomy 
zbierania w podziale na rodzaje 1 i 6 oraz rodzaje 2-5. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, minimalne roczne poziomy 
zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, uwzględniając: 

1) potrzebę osiągnięcia minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu wynikającego 
z przepisów prawa Unii Europejskiej; 

2) ilości wprowadzanego sprzętu do obrotu na terytorium kraju; 
3) działania na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki; 
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4) poziom rozwoju infrastruktury niezbędnej w procesie zbierania zużytego sprzętu. 
 

Art. 29. 
1. Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych jest 

obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w 
tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników 
innych niż gospodarstwa domowe: 

1) powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju po dniu 13 
sierpnia 2005 r.; 

2) powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju do dnia 13 
sierpnia 2005 r., jeżeli zużyty sprzęt jest zastępowany przez sprzęt tego samego 
rodzaju co sprzęt dostarczony przez tego wprowadzającego lub sprzęt spełniający te 
same funkcje co sprzęt dostarczony przez tego wprowadzającego, przy czym 
finansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i 
unieszkodliwiania tego sprzętu może być również ponoszone przez jego 
użytkownika w zakresie określonym w umowie zawartej między wprowadzającym 
sprzęt i użytkownikiem. 

[2. Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych i użytkownik 
tego sprzętu są obowiązani przekazywać zużyty sprzęt do zbierającego zużyty sprzęt lub 
zakładu przetwarzania, wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 6.] 

<2. Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych i 
użytkownik tego sprzętu są obowiązani przekazywać zużyty sprzęt do zbierającego 
zużyty sprzęt lub zakładu przetwarzania, wpisanych do rejestru.> 

 
Art. 30. 

1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia następujących poziomów: 
1) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 określonych w 

załączniku nr 1 do ustawy: 
a) odzysku - 80 % masy zużytego sprzętu oraz 
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze 

zużytego sprzętu - 75 % masy zużytego sprzętu; 
2) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 określonych w 

załączniku nr 1 do ustawy: 
a) odzysku - 75 % masy zużytego sprzętu oraz 
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze 

zużytego sprzętu - 65 % masy zużytego sprzętu; 
3) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5-7 i 9 określonych 

w załączniku nr 1 do ustawy: 
a) odzysku - 70 % masy zużytego sprzętu oraz 
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze 

zużytego sprzętu - 50 % masy zużytego sprzętu; 



- 71 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4) dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - recyklingu części składowych, 
materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp wyładowczych w wysokości 
80 % masy tych zużytych lamp. 

2. Do masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi wlicza się: 
1) masę zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia; 
2) masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do 

ponownego użycia. 
[3. Przez masę zużytego sprzętu, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć masę zużytego 

sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do 
rejestru, o którym mowa w art. 6. 

4. Przy obliczaniu poziomów odzysku zużytego sprzętu do odzysku zalicza się procesy 
odzysku oznaczone jako R1-R9 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

5. Przy obliczaniu poziomów recyklingu zużytego sprzętu do recyklingu zalicza się procesy 
odzysku oznaczone jako R2-R9 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach.] 

<3. Przez masę zużytego sprzętu, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć masę 
zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania 
wpisanego do rejestru. 

4. Przy obliczaniu poziomów odzysku zużytego sprzętu do odzysku zalicza się procesy 
odzysku oznaczone jako R1 – R9 w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. o odpadach. 

5. Przy obliczaniu poziomów recyklingu zużytego sprzętu do recyklingu zalicza się 
procesy odzysku oznaczone jako R2 – R9 w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach.> 

6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, o których mowa w 
ust. 1, kierując się potrzebą ułatwienia obliczania tych poziomów. 

 
[Art. 31. 

1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska: 

1) w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca 
za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, sprawozdania o masie zużytego 
sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz 
unieszkodliwianiu; 

2) w terminie do dnia 15 marca po roku, w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym 
recykling, zużytego sprzętu, sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, 
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia formy sprawozdań, ułatwiania ich przekazywania oraz 
zidentyfikowania wprowadzającego sprzęt.] 
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<Art. 31. 
Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania zawierającego 
informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 lit. a tiret drugie i trzecie 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej 
ustawie.> 

 
Art. 33. 

[1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zawarcia umowy z prowadzącymi zakłady 
przetwarzania, wpisanymi do rejestru, o którym mowa w art. 6, o zdolnościach 
przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu.] 

<1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zawarcia umowy z prowadzącym 
zakład przetwarzania wpisanym do rejestru, o zdolnościach przetwórczych 
umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu.> 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Wprowadzający sprzęt w przypadku: 
1) cofnięcia decyzji w zakresie gospodarki odpadami przedsiębiorcy prowadzącemu 

zakład przetwarzania, 
2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 1 

- jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia cofnięcia decyzji lub rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy, zapewnić realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

4. [Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, wykazu 
zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, 
zawierającego:] <Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i 
przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego 
roku, wykazu zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi zawarł umowę, o 
której mowa w ust. 1, zawierającego:> 

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
3) REGON, o ile taki posiada; 
4) adresy zakładów przetwarzania; 
5) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 

1 do ustawy, z którego powstał przyjmowany przez prowadzącego zakład 
przetwarzania zużyty sprzęt; 

6) informację o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania; 
7) wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu, 
o którym mowa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą 
ujednolicenia formy wykazów, ułatwiania ich przekazywania oraz zidentyfikowania 
wprowadzającego sprzęt. 
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[Art. 34. 
Wprowadzający sprzęt określony w grupie 5, rodzaje 2-5, w załączniku nr 1 do ustawy jest 
obowiązany do przekazania, w drodze umowy, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego obowiązków określonych w ustawie, z wyłączeniem obowiązków, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 4, 7 i 8, art. 9 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1, art. 21-23, art. 25 i 
26.] 

<Art.34. 
Wprowadzający sprzęt określony w grupie 5, rodzaje 2–5, w załączniku nr 1 do ustawy 
jest obowiązany do przekazania, w drodze umowy, organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego obowiązków określonych w ustawie, z wyłączeniem 
obowiązków, o których mowa w art. 21–23, art. 25 i art. 26.> 

 
Art. 37. 

Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do: 
1) selektywnego zbierania zużytego sprzętu; 
2) przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania 

opłaty, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1[.]<;> 
<3) uzyskania wpisu do rejestru.> 

 
[Art. 38. 

Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu 
zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 6.] 

<Art. 38. 
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt 
prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru.> 

 
[Art. 40. 

1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 
30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, 
sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania 
zużytego sprzętu. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia formy sprawozdania, ułatwiania jego przekazywania oraz 
zidentyfikowania zbierającego zużyty sprzęt.] 

<Art.40. 
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania zawierającego 
informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 
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Art. 41. 
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 
domowych są obowiązani do: 

[1) sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez wprowadzającego 
sprzęt zarejestrowanego w rejestrze, o którym mowa w art. 6;] 

<1) sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez 
wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru;> 

2) umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego 
sprzętu; 

3) sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z dołączoną 
informacją, o której mowa w art. 22 ust. 1, i oznakowanego zgodnie z art. 23. 

 
Art. 43. 

Prowadzący zakład przetwarzania powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia 
ludzi przetwarzanie zużytego sprzętu oraz powstających z niego odpadów. 
 

<Art. 43a. 
Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.> 

 
Art. 48. 

[1. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany podać we wniosku o wydanie decyzji 
w zakresie gospodarki odpadami lub w informacji o wytwarzanych odpadach oraz o 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju 
sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstaje przetwarzany przez 
niego zużyty sprzęt.] 

<1. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany podać we wniosku o wydanie 
decyzji w zakresie gospodarki odpadami numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę 
rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstaje 
przetwarzany przez niego zużyty sprzęt.> 

2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1, podaje się numer i nazwę grupy oraz numer i 
nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy. 

 
[Art. 49. 

Prowadzący zakład przetwarzania w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji 
odpadów i w zbiorczych zestawieniach danych, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, jest obowiązany podać numer i nazwę grupy oraz numer i 
nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał 
przetwarzany przez niego zużyty sprzęt.] 

<Art. 49. 
Prowadzący zakład przetwarzania w dokumentach ewidencji odpadów i w 
sprawozdaniach, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, jest 
obowiązany podać numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone 
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w załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał przetwarzany przez niego zużyty 
sprzęt.> 

 
Art. 50. 

1. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany, w terminie do dnia 20 lipca za okres 
od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 10 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia 
każdego roku, wydać wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę dotyczącą 
przetwarzania odpadów, zaświadczenie o zużytym sprzęcie zawierające następujące 
informacje: 

1) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 
2) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 
3) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling 

procesów odzysku; 
4) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego zakład przetwarzania; 
5) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 
6) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego działalność w zakresie innych niż 

recykling procesów odzysku; 
7) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego działalność w zakresie 

unieszkodliwiania; 
8)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania; 
9) REGON prowadzącego zakład przetwarzania, o ile taki posiada; 

10)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie 
recyklingu; 

11) REGON prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, o ile taki posiada; 
12)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych 

niż recykling procesów odzysku; 
13) REGON prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów 

odzysku, o ile taki posiada; 
14) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu określone w załączniku nr 

1 do ustawy, z którego powstaje przetwarzany przez niego zużyty sprzęt; 
[15) oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem typu procesu określonego w załączniku 

nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 
16) oznaczenie innego niż recykling procesu odzysku, z podaniem typu procesu 

określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 
17) oznaczenie procesu unieszkodliwiania, z podaniem typu procesu określonego w 

załączniku nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;] 
<15) oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem typu procesu określonego w 

załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach; 
16) oznaczenie innego niż recykling procesu odzysku, z podaniem typu procesu 

określonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o 
odpadach; 
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17) oznaczenie procesu unieszkodliwiania, z podaniem typu procesu określonego w 
załączniku nr 2 do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach;> 

18) masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania; 
19) masę zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia; 
20) masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do 

ponownego użycia; 
21) masę przetworzonego zużytego sprzętu; 
22) masę odpadów wyeksportowanych w celu poddania procesom odzysku, w tym 

recyklingu, i unieszkodliwiania; 
23) masę odpadów poddanych wewnątrzwspólnotowej dostawie w celu poddania 

procesom odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania; 
24) masę odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i 

poddanych innym niż recykling procesom odzysku; 
25) masę odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu. 

1a. Prowadzący zakład przetwarzania w zaświadczeniu o zużytym sprzęcie, o którym mowa 
w ust. 1, sporządzanym za okres od 1 lipca do 31 grudnia danego roku, może uwzględnić: 

1) masę zużytego sprzętu oraz masę części składowych pochodzących ze zużytego 
sprzętu przekazanych do ponownego użycia do dnia 15 lutego następnego roku, w 
przypadku gdy pochodzą ze zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania w 
okresie od 1 lipca do 31 grudnia danego roku; 

2) masę zużytego sprzętu przetworzonego oraz masę odpadów pochodzących ze 
zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku 
do końca lutego następnego roku, w przypadku gdy pochodzą ze zużytego sprzętu 
przyjętego do zakładu przetwarzania w okresie od 1 lipca do 31 grudnia danego 
roku; 

3) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wyeksportowanych oraz będących 
przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy w celu poddania odpadów procesom 
odzysku, w tym recyklingowi, do końca lutego następnego roku, w przypadku gdy 
pochodzą ze zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania w okresie od 1 
lipca do 31 grudnia danego roku. 

2. Prowadzący zakład przetwarzania sporządza zaświadczenie o zużytym sprzęcie w trzech 
egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający sprzęt, drugi jest 
przekazywany Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u 
prowadzącego zakład przetwarzania. 

3. Masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania ustala się na podstawie kart 
przekazania odpadu. 

4. Masę odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i poddanych 
innym niż recykling procesom odzysku ustala się odpowiednio na podstawie 
zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż 
recykling procesy odzysku. 

5. Masę odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu ustala 
się na podstawie kart przekazania odpadu sporządzonych przez prowadzącego zakład 
przetwarzania, potwierdzonych przez prowadzącego działalność w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów. 
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6.  W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi 
przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany przekazać 
wprowadzającemu sprzęt pisemne oświadczenie, że odzysk lub recykling odbywa się w 
instalacjach spełniających wymagania nie niższe niż określone dla instalacji 
eksploatowanych na terytorium kraju. 

[7. Zaświadczenia o zużytym sprzęcie i oświadczenia, o których mowa w ust. 6, mogą być 
wydawane wyłącznie przez prowadzącego zakład przetwarzania, wpisanego do rejestru, 
o którym mowa w art. 6.] 

<7. Zaświadczenia o zużytym sprzęcie i oświadczenia, o których mowa w ust. 6, mogą 
być wydawane wyłącznie przez prowadzącego zakład przetwarzania, wpisanego do 
rejestru.> 

8. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia o 
zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia 
danych zawartych w zaświadczeniu i formy zaświadczenia oraz ułatwienia jego 
przekazywania. 

 
[Art. 51. 

1.  Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 
stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego 
roku, sprawozdania zawierającego informacje o: 

1) masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego 
powstał zużyty sprzęt, wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy 
rodzaju tego sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy; 

2) rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, 
przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu 
działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu 
działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia formy sprawozdania, ułatwiania jego przekazywania oraz 
zidentyfikowania prowadzącego zakład przetwarzania. 

Art. 52. 
Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany przechowywać zaświadczenia o zużytym 
sprzęcie, zaświadczenia potwierdzające recykling, zaświadczenia potwierdzające inne niż 
recykling procesy odzysku oraz sprawozdania, o których mowa w art. 51 ust. 1, przez 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia i sprawozdania.] 

<Art. 51. 
Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do sporządzania sprawozdania 
zawierającego informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i pkt 7 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. 



- 78 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 52. 
Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany przechowywać zaświadczenia o 
zużytym sprzęcie, zaświadczenia potwierdzające recykling, zaświadczenia 
potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku przez 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia.> 

 
Art. 53. 

1. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany wydać zaświadczenie 
potwierdzające recykling na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania 
przekazującego odpady do recyklingu, w terminie do dnia 10 lipca za okres od 1 stycznia 
do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. 

2. Zaświadczenie potwierdzające recykling zawiera: 
1) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 
2) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 
3) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego zakład przetwarzania; 
4) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 
5)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania; 
6) REGON prowadzącego zakład przetwarzania, o ile taki posiada; 
7)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie 

recyklingu; 
8) REGON prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, o ile taki posiada; 
9) kod i nazwę rodzaju oraz masę przyjmowanych do recyklingu odpadów; 

[10) oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem typu procesu określonego w załączniku 
nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<10) oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem typu procesu określonego w 
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

3. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu sporządza zaświadczenie potwierdzające 
recykling w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład 
przetwarzania przekazujący odpady do recyklingu, drugi jest przekazywany Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u prowadzącego działalność w 
zakresie recyklingu. 

[4. Zaświadczenia potwierdzające recykling mogą być wydawane wyłącznie przez 
prowadzącego działalność w zakresie recyklingu wpisanego do rejestru, o którym mowa 
w art. 6. 

5. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany przechowywać 
zaświadczenia potwierdzające recykling oraz sprawozdania, o których mowa w art. 56 
ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te 
zaświadczenia i sprawozdania.] 

<4. Zaświadczenie potwierdzające recykling może być wydawane wyłącznie przez 
prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, wpisanego do rejestru. 

5. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany przechowywać 
zaświadczenia potwierdzające recykling przez 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia.> 
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Art. 54. 

1.  Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest 
obowiązany wydać zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku na 
wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady do innych niż 
recykling procesów odzysku, w terminie do dnia 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 
czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. 

2. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku zawiera: 
1) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 
2) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling 

procesów odzysku; 
3) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego zakład przetwarzania; 
4) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego działalność w zakresie innych niż 

recykling procesów odzysku; 
5)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania; 
6) REGON prowadzącego zakład przetwarzania, o ile taki posiada; 
7)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych 

niż recykling procesów odzysku; 
8) REGON prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów 

odzysku, o ile taki posiada; 
9) kod i nazwę rodzaju oraz masę przyjmowanych do innych niż recykling procesów 

odzysku odpadów; 
[10) oznaczenie innego niż recykling procesu odzysku, z podaniem typu procesu 

określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 
<10) oznaczenie innego niż recykling procesu odzysku z podaniem typu procesu 

określonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o 
odpadach.> 

3. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku sporządza 
zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku w trzech 
egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania 
przekazujący odpady do innych niż recykling procesów odzysku, drugi jest 
przekazywany Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u 
prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku. 

[4. Zaświadczenia potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku mogą być wydawane 
wyłącznie przez prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów 
odzysku wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6. 

5. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest 
obowiązany przechowywać zaświadczenia potwierdzające inne niż recykling procesy 
odzysku oraz sprawozdania, o których mowa w art. 56 ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia i sprawozdania.] 

<4. Zaświadczenie stwierdzające inne niż recykling procesy odzysku może być 
wydawane wyłącznie przez prowadzącego działalność w zakresie innych niż 
recykling procesów odzysku, wpisanego do rejestru. 
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5. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest 
obowiązany przechowywać zaświadczenia potwierdzające inne niż recykling procesy 
odzysku oraz sprawozdania, o których mowa w art. 56, przez 5 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia i sprawozdania.> 

 
[Art. 56. 

1.  Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie 
innych niż recykling procesów odzysku są obowiązani do sporządzenia i przedłożenia 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 
stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego 
roku, sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub 
innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia formy sprawozdań, ułatwiania ich przekazywania oraz 
zidentyfikowania prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego 
działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.] 

<Art.56. 
Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie 
innych niż recykling procesów odzysku sporządzają sprawozdania zawierające 
informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o 
odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 

 
Art. 57. 

1. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest spółką akcyjną 
utworzoną przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców 
lub izby gospodarcze w celu realizacji określonych w ustawie obowiązków przejętych na 
podstawie umów od wprowadzających sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Akcjonariuszami organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą być 
wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 1. 

[3. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie może przejąć 
obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 4, 7 i 8, art. 9 ust. 2 i 3, art. 13 
ust. 1, art. 21-23, art. 25, art. 26 i art. 32 ust. 1.] 

<3. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie może przejąć 
obowiązków, o których mowa w art. 21–23, art. 25, art. 26 i art. 32 ust. 1.> 

4. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przejmując obowiązki od 
wprowadzającego sprzęt, o których mowa w ust. 1, jest obowiązana przejąć obowiązki, o 
których mowa w art. 33 ust. 1. 

5. Przepisów ust. 3 nie stosuje się w przypadku przejmowania obowiązków od 
przedsiębiorcy zagranicznego. 

6. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wchodzi w prawa i 
obowiązki wprowadzającego sprzęt danej grupy, określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 
do ustawy, wskazanej w zawartej z nim umowie. 
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[7. Sprawozdania przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przez 
organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikające z przejętych od 
wprowadzających sprzęt obowiązków, mogą zawierać zbiorcze dane dotyczące 
wszystkich wprowadzających sprzęt, od których obowiązki te zostały przejęte, z 
zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedkłada sprawozdanie, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oddzielnie 
dla każdego wprowadzającego sprzęt, od którego przejęła obowiązki.] 

 
Art. 59. 

1. Kapitał zakładowy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinien 
wynosić nie mniej niż 5.000.000 zł i nie może być zebrany w drodze subskrypcji 
otwartej. 

2. Kapitał zakładowy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinien 
być pokryty w całości wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie 
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

3. Kapitał zakładowy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie może 
pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek inny sposób. 

4.  Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana do 
utrzymywania na odrębnym rachunku bankowym kapitału własnego w wysokości co 
najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1. 

[4a. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana, w terminie 
do dnia 31 marca każdego roku, przedstawiać Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek tej organizacji 
stwierdzające, że w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego utrzymywała na 
odrębnym rachunku bankowym kapitał własny w wysokości co najmniej połowy 
minimalnego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1.] 

<4a. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana, w 
terminie do dnia 15 marca każdego roku, przedstawić marszałkowi województwa 
właściwemu ze względu na siedzibę tej organizacji zaświadczenie wydane przez 
bank prowadzący rachunek bankowy tej organizacji stwierdzające, że w ciągu 
całego poprzedniego roku kalendarzowego utrzymywała na odrębnym rachunku 
bankowym kapitał własny w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału 
zakładowego, o którym mowa w ust. 1.> 

5. Akcje organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą być wyłącznie 
akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela. 

6. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie może wydawać akcji 
uprzywilejowanych. 

 
Art. 63. 

1. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego obowiązki ponownie obciążają wprowadzającego sprzęt 
w stosunku do masy sprzętu wprowadzonego przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia 
roku, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości. 
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[2. Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do złożenia 
sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 4 oraz art. 67 ust. 
1, za okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub 
ogłoszenia upadłości do końca roku kalendarzowego lub do dnia przejęcia obowiązków 
przez inną organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.] 

 
[Art. 67. 

1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania, zawierającego odrębnie dla 
poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o 
wysokości należnej opłaty produktowej, do dnia 15 marca roku kalendarzowego 
następującego po roku, którego opłata dotyczy. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór rocznego 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia formy sprawozdania, ułatwienia jego przekazywania oraz 
zidentyfikowania wprowadzającego sprzęt i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.] 

<Art.67. 
Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia sprawozdania 
zawierającego informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 lit. a tiret 
czwarte ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie 
określonych w tej ustawie.> 

 
Art. 72. 

Kto: 
1) wbrew przepisowi art. 21, nie umieszcza numeru rejestrowego na fakturze, 
2) wbrew przepisowi art. 22 ust. 1, nie dołącza wymaganych informacji do sprzętu 

przeznaczonego dla gospodarstw domowych, 
3) wbrew przepisom art. 23, nie oznakowuje sprzętu oznakowaniem, którego wzór jest 

określony w załączniku nr 3 do ustawy, 
[4) wbrew przepisom art. 24 ust. 1 i 2, nie składa sprawozdania o ilości i masie 

wprowadzonego sprzętu albo składa sprawozdanie nierzetelne,] 
5) wbrew przepisowi art. 26 ust. 3, nie przekazuje prowadzącemu zakład przetwarzania 

informacji dotyczących ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu, 
6)  (uchylony), 
[7) wbrew przepisowi art. 31 ust. 1, nie składa sprawozdania o masie zużytego sprzętu 

zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz 
unieszkodliwianiu lub sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i 
recyklingu zużytego sprzętu albo składa sprawozdania nierzetelne,] 

8)  wbrew przepisom art. 32 ust. 1 i 3, nie prowadzi dodatkowej ewidencji oraz nie 
przechowuje jej przez wymagany okres albo prowadzi te czynności nierzetelnie, 
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[9) wbrew przepisowi art. 33 ust. 4, nie przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska wykazu zakładów przetwarzania albo przekazuje wykaz zawierający 
nierzetelne informacje] 

<9) wbrew przepisowi art. 33 ust. 4, nie przekazuje marszałkowi województwa 
wykazu zakładów przetwarzania albo przekazuje wykaz zawierający 
nierzetelne informacje > 

- podlega karze grzywny. 
 

Art. 75. 
Kto: 

1) wbrew przepisowi art. 37 pkt 1, nie prowadzi selektywnego zbierania zużytego 
sprzętu, 

2) wbrew przepisowi art. 37 pkt 2, nie przyjmuje zużytego sprzętu pochodzącego z 
gospodarstw domowych albo przyjmuje taki sprzęt odpłatnie, 

2a)  wbrew przepisowi art. 38, nie przekazuje zebranego zużytego sprzętu 
prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru, 

2b) wbrew przepisowi art. 39, nie przekazuje wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi 
miasta informacji o prowadzonej działalności[,] 

[3) wbrew przepisowi art. 40 ust. 1, nie składa sprawozdania o masie zebranego i 
przekazanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu albo składa sprawozdanie 
nierzetelne] 

- podlega karze grzywny. 
 

Art. 77. 
Kto: 

1) wbrew przepisowi art. 44 ust. 1, nie przyjmuje zużytego sprzętu pochodzącego z 
gospodarstw domowych od zbierającego zużyty sprzęt albo przyjmuje zużyty sprzęt 
odpłatnie, 

1a) wbrew przepisowi art. 44 ust. 2, nie usuwa składników niebezpiecznych, materiałów 
lub części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 

2) wbrew przepisom art. 47 ust. 1 i 3, nie przekazuje odpadów powstałych w wyniku 
przetwarzania zużytego sprzętu prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, 
prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku lub 
prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, 

2a) wbrew przepisowi art. 47 ust. 4, nie przekazuje zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub 
prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

3) wbrew przepisowi art. 50 ust. 2, nie przekazuje zaświadczeń o zużytym sprzęcie albo 
sporządza zaświadczenia nierzetelne[,] 

[4) wbrew przepisowi art. 51 ust. 1, nie składa sprawozdania o masie przyjętego 
zużytego sprzętu oraz o masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu 
albo składa sprawozdanie nierzetelne] 

- podlega karze grzywny. 
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Art. 78. 

Kto: 
1) wbrew przepisowi art. 53 ust. 3, nie przekazuje zaświadczenia potwierdzającego 

recykling albo sporządza zaświadczenie nierzetelne, 
2) wbrew przepisowi art. 54 ust. 3, nie przekazuje zaświadczenia potwierdzającego inne 

niż recykling procesy odzysku albo sporządza zaświadczenie nierzetelne[,] 
[3) wbrew przepisowi art. 56 ust. 1, nie składa sprawozdania o masie przyjętych oraz 

poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu lub 
sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych innemu niż recykling procesowi 
odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu albo składa sprawozdania 
nierzetelne] 

- podlega karze grzywny. 
 

Art. 80. 
[1. Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt, nie będąc wpisanym do 

rejestru, o którym mowa w art. 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 
5.000.000 zł.] 

2. Wprowadzający sprzęt, który wbrew przepisowi art. 18 ust. 1 nie dopełnia obowiązku 
wniesienia zabezpieczenia finansowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5.000 
zł do 500.000 zł. 

3. Wprowadzający sprzęt, który wbrew przepisowi art. 25 ust. 2 nie przekazuje 
sprzedawcom detalicznym lub sprzedawcom hurtowym informacji o wysokości kosztów 
gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu 
albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu, podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 2.000.000 zł. 

4. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 25 ust. 7 nie 
informuje w sposób określony w art. 25 ust. 3 i 5 dokonujących zakupu sprzętu o 
wysokości kosztów, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 2 i 4, jeżeli taką 
informację uzyskał od wprowadzającego sprzęt, podlega karze pieniężnej w wysokości 
od 5.000 zł do 2.000.000 zł. 

5. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który wbrew 
przepisowi art. 27 nie dopełnia obowiązku organizowania i finansowania odbierania od 
zbierających zużyty sprzęt, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i 
unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 500.000 zł. 

6. Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych, który wbrew 
przepisowi art. 29 ust. 1 nie dopełnia obowiązku zorganizowania i sfinansowania 
zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego 
sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe, podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 500.000 zł. 

7. Wprowadzający sprzęt określony w grupie 5, rodzaje 2-5, w załączniku nr 1 do ustawy, 
który wbrew przepisowi art. 34 nie dopełnia obowiązku przekazania, w drodze umowy, 
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organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązków określonych w 
ustawie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 500.000 zł. 

[8. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 41 pkt 1 
prowadzi sprzedaż sprzętu pochodzącego od wprowadzającego sprzęt 
niezarejestrowanego w rejestrze, o którym mowa w art. 6, podlega karze pieniężnej w 
wysokości od 5.000 zł do 500.000 zł.] 

<8. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 41 pkt 
1 prowadzi sprzedaż sprzętu pochodzącego od wprowadzającego sprzęt 
niezarejestrowanego w rejestrze, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł 
do 500 000 zł.> 

9. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która wbrew przepisowi 
art. 58 ust. 3 nie dopełnia obowiązku przeznaczenia co najmniej 5 % swoich przychodów 
na publiczne kampanie edukacyjne, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 zł 
do 1.000.000 zł. 

[10. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-9, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska. 

11. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1-9, uwzględnia się stopień 
szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu, a w 
szczególności masę sprzętu, którą wprowadzający sprzęt wprowadził do obrotu. 

12. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-9, wnosi się na odrębny rachunek bankowy 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

13. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1-9, stosuje się 
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska.] 

<10. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2–9, wymierza, w drodze decyzji, 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 

 11. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2–9, uwzględnia się 
stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową działalność 
podmiotu, a w szczególności masę sprzętu, którą wprowadzający sprzęt wprowadził 
do obrotu. 

 12. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2–9, wnosi się na odrębny rachunek 
bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

 13. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 2–9, stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z 
tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska.> 
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USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz. 

1635, z późn. zm.) 

 
ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 
ZWOLNIENIA 

 
Część 

 
 Przedmiot opłaty skarbowej 

 
 Stawka 

 
 Zwolnienia 

 
1  2  3  4 
I. 
 

 Dokonanie czynności urzędowej 
 

  
 

  
 

 
 

 
ust. 1-11 pominięte 
 

  

 
 

 12. Decyzja o przeniesieniu praw i 
obowiązków wynikających z: 
 

  
 

  
 

 
 

 1) [wydawanych, na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska i 
przepisów o odpadach, pozwoleń na 
wprowadzanie substancji i energii 
do środowiska:] <pozwoleń na 
wprowadzanie substancji i 
energii do środowiska 
wydawanych na podstawie 
przepisów o ochronie 
środowiska:> 
 

  
 

  
 

 
 

 a) w związku z wykonywaną 
działalnością gospodarczą, z 
zastrzeżeniem lit. b 
 

 1.023 zł 
 

  
 

 
 

 b) w związku z działalnością 
gospodarczą wykonywaną przez 
podmioty prowadzące działalność 
wytwórczą w rolnictwie, 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców 
 

 259 zł 
 

  
 

 
 

 c) pozostałych 
 

 256 zł 
 

  
 

 
 

 2) pozwoleń wodnoprawnych 
 

 100 zł 
 

  
 

 
 

ust. 13-43 pominięte 
 

   
 

 
 

 [44. Decyzja zatwierdzająca 
program gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi 
 

 505 zł] 
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 45. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia 
 

 205 zł 
 

  
 

 
 

 46. Przeniesienie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
na rzecz innej osoby 
 

 105 zł 
 

  
 

 
 

[47. Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji składowiska] 
<47. Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję prowadzenia 
składowiska odpadów > 
 

 505 zł 
 

  
 

 
 

 [48. Przeniesienie decyzji 
zatwierdzającej instrukcję 
eksploatacji składowiska 
 

 259 zł] 
 

  
 

 <48a. Zgoda na podjęcie 
wstrzymanej działalności 
posiadacza odpadów  

 
 

100 zł 

 

 48b. Zgoda na wznowienie 
użytkowania składowiska 
odpadów 

 
 

100 zł 

 

 48c. Zgoda na wydobywanie 
odpadów: 
1) z zamkniętego składowiska 
odpadów nieposiadającego 
instrukcji prowadzenia 
składowiska odpadów 
2) ze zwałowiska odpadów 

 
 
 
 
 

500 zł 

 

 48d. Zgoda na zamknięcie 
składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części 

 
 

500 zł 

 

 48e. Decyzja o przeniesieniu 
praw i obowiązków 
wynikających z decyzji 
dotyczących składowiska 
odpadów na rzecz podmiotu 
zainteresowanego przejęciem 
składowiska odpadów 

 
 

259 zł> 

 

 
 

 
 ust. 49-53 pominięte 
 

   
 

  
 
Część II pominięta 
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III. 
 

 Wydanie zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji)  
 

  
 

  
 

 
 

 ust. 1-39 pominięte 
 

   
 

 
 

 40. [Pozwolenie na wprowadzanie 
substancji i energii do środowiska 
wydawane na podstawie przepisów 
o ochronie środowiska i przepisów o 
odpadach:] <Pozwolenie na 
wprowadzenie substancji i 
energii do środowiska 
wydawane na podstawie 
przepisów o ochronie 
środowiska:> 
 

  
 

  
 

 
 

 1) w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, z 
zastrzeżeniem pkt 2 
 

 2.011 zł 
 

  
 

 
 

 2) w związku z działalnością 
gospodarczą prowadzoną przez 
podmioty prowadzące działalność 
wytwórczą w rolnictwie, 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców 
 

 506 zł 
 

  
 

 
 

 3) pozostałe 
 

 506 zł 
 

  
 

 
 

 Opłata skarbowa od wydania 
pozwolenia na wprowadzanie gazów 
i pyłów do powietrza, wydanego w 
wyniku przeprowadzenia 
postępowania kompensacyjnego 
 

 150 % stawki 
określonej 

odpowiednio w pkt 
1, 2 albo 3 

 

  
 

 
 

 
ust. 41-43a pominięte  
 

  
 

  
 

 
 

 43b. Zmiana zezwolenia, o którym 
mowa w pkt 43a 
 

 50 % stawki, którą 
pobrano z tytułu 
wydania zezwolenia 
 

  
 

 <43c. Zezwolenie na:  
a) zbieranie odpadów  
b) przetwarzanie odpadów 
c) zbieranie i przetwarzanie 
odpadów 

 
 
616 zł> 

 

 
 

ust. 44-46 pominięte 
 

  

 Część IV pominięta 
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USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU I 

ICH NAPRAWIE (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227 

oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 152, poz. 897 i Nr 227, poz. 1367) 

 
Art. 3. 

1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się: 
1) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą 
uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

2) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą 
uzyskania: 

a) pozwolenia zintegrowanego, 
b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

[3) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 
poz. 251): 

a) działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagającą 
uzyskania zezwolenia, 

b) działalność w zakresie zbierania odpadów oraz działalność w zakresie 
transportu odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, 

c) działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub 
transportu odpadów na podstawie art. 31 tej ustawy, 

d) działalność wymagającą zgłoszenia do rejestru na podstawie art. 33 ust. 5 tej 
ustawy;] 

<3) z zakresu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach: 
a) zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, 
b) działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru w zakresie, o którym 

mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a i b tej ustawy;> 
4) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 

poz. 2019, z późn. zm.) - wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: 
a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, 
c) retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 

5) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) - zamknięte użycie GMO oraz 
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO 
do obrotu; 
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6) z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i 
kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej 
obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami; 

7) z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, 
poz. 865) - gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie zezwolenia na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również: 
1) produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie 

do środowiska oraz transport: 
a) substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji 

stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu 
przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.), 

c) produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o 
produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252); 

2) transport: 
a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), 
b) (uchylona), 
c) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), 
d) (uchylona). 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. O MIĘDZYNARODOWYM PRZEMIESZCZANIU 

ODPADÓW (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 

622) 

Art. 1. 
1. Ustawa określa postępowanie i organy właściwe do wykonania zadań z zakresu 

międzynarodowego przemieszczania odpadów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1) oraz kary pieniężne 
za naruszanie obowiązków w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. 

[2. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587).] 

<2. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. ...).> 
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Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) rozporządzeniu nr 1013/2006 - rozumie się przez to rozporządzenie WE nr 

1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1); 

2) dyrektywie 2006/12/WE - rozumie się przez to dyrektywę 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 
114 z 27.04.2006, str. 9); 

3) terenie kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie - rozumie się przez to każdą osobę 

fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, do której zostały przemieszczone 
nielegalnie odpady; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi, na której 
znajdują się nielegalnie przemieszczone odpady, jest odbiorcą odpadów 
sprowadzonych nielegalnie. 

[2. Proces odzysku R14 określony w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach uznaje się odpowiednio za proces R3, R4, R5, R6 lub R12 określony w 
dyrektywie 2006/12/WE. 

3. Proces odzysku R15 określony w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach uznaje się odpowiednio za proces R3, R4, R5, R6 lub R12 określony w 
dyrektywie 2006/12/WE. 

4. Proces unieszkodliwiania D16 określony w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach uznaje się odpowiednio za proces D8, D9, D10 lub D11 określony w 
dyrektywie 2006/12/WE.] 

 
Art. 6. 

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w zezwoleniach, o których mowa w art. 
4: 

1) zgłaszającego; 
2) odbiorcę lub odbiorców odpadów; 
3) przewoźnika lub przewoźników odpadów; 
4) rodzaj oraz ilość odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego 

przemieszczania odpadów; 
5) okres ważności, na jaki zezwolenie jest udzielone; 
6) rodzaj transportu i trasę przewozu odpadów, w tym miejsca przekraczania granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
7) miejsce prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które są 

przedmiotem międzynarodowego przemieszczania odpadów. 
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zezwoleniach, o których mowa w art. 4 pkt 1, 

określa także: 
1) warunki dotyczące sposobu prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwienia 

odpadów na terenie kraju; 
2) sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków. 



- 92 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może dodatkowo uzależnić wydanie zezwolenia, 
o którym mowa w art. 4 pkt 1, od określonej przez niego wielkości odzysku odpadów 
krajowych w danej instalacji. 

4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska żąda, przed wydaniem zezwolenia na przywóz 
albo na wywóz odpadów, dostarczenia przez odbiorcę odpadów: 

[1) kopii zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów lub decyzji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach;] 

<1) zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i 
przetwarzanie odpadów lub pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 
i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;> 

2) kopii pozwoleń na emisję dotyczących instalacji, w której odpady miałyby być 
poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu; 

[3) kopii decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub informacji o 
wytwarzanych odpadach i sposobach ich zagospodarowania;] 

4) zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do właściwego rejestru Krajowego 
Rejestru Sądowego lub zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

[5) kopii zezwolenia na transport posiadanego przez przewoźnika lub przewoźników.] 
4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. W przypadku gdy nastąpiły zmiany elementów zezwolenia, o których mowa w ust. 1, z 
wyjątkiem zmiany przewoźnika lub przewoźników uczestniczących w 
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, konieczne jest dokonanie nowego 
zgłoszenia. W przypadku zmiany dotyczącej przewoźnika lub przewoźników odpadów 
wydane zezwolenie zmienia się, w drodze decyzji zmieniającej, na wniosek 
zgłaszającego. 

 
Art. 7. 

[1. Kopie zezwoleń, o których mowa w art. 4, Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Głównemu Policji oraz 
odpowiednio Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Prezesowi Urzędu 
Transportu Kolejowego, właściwym organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu 
odpadów. 

2. Kopie zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na teren kraju Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje także, właściwym ze względu na miejsce 
prowadzenia procesu odzysku lub unieszkodliwiania, marszałkowi województwa, 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta, a także organowi właściwemu do wydania zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.] 

<1. Kopie zezwoleń, o których mowa w art. 4, Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 
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Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Głównemu Policji 
oraz odpowiednio Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Prezesowi 
Urzędu Transportu Kolejowego, właściwym organom kraju przeznaczenia, tranzytu 
lub wywozu odpadów. 

2. Kopie zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na teren kraju Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje także, właściwym ze 
względu na miejsce prowadzenia procesu przetwarzania odpadów, marszałkowi 
województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, oraz wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także organowi właściwemu do wydania 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów.> 

3. Kopie zezwolenia na wywóz odpadów za granicę z terenu kraju Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje także, właściwym ze względu na miejsce 
wytworzenia odpadów, albo, jeżeli zgłaszającym w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia nr 1013/2006 jest posiadacz odpadów niebędący ich wytwórcą, 
właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania 
odpadami, marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

 
Art. 11. 

Kierując się potrzebą ochrony środowiska, w tym szczególnie życia i zdrowia ludzi, minister 
właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, których 
przywóz w celu unieszkodliwiania w procesach określonych jako D1 do D15 w dyrektywie 
2006/12/WE jest zabroniony. 
 

<Art.11a. 
Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
rodzaje odpadów, których przywóz na terytorium kraju podlega ograniczeniu, oraz 
warunki, na jakich te odpady mogą być przywożone z zagranicy do instalacji 
termicznego przekształcania odpadów klasyfikowanych jako instalacje odzysku, mając 
na uwadze potrzebę zapewnienia pierwszeństwa termicznego przekształcania odpadów 
wytwarzanych na terytorium kraju.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. O ODPADACH WYDOBYWCZYCH (Dz. U. Nr 138, 

poz. 865, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) 

 
Art. 1. 

1. Ustawa, mając na celu zapobieganie powstawaniu w przemyśle wydobywczym odpadów 
wydobywczych, ograniczanie ich niekorzystnego wpływu na środowisko oraz życie i 
zdrowie ludzi, określa: 

1) zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczoną glebą; 
2) zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
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3) procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń związanych z gospodarką 
odpadami wydobywczymi; 

4) procedury związane z zapobieganiem poważnym wypadkom w obiektach 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A. 

2. W sprawach dotyczących składowania odpadów wydobywczych w górotworze, w tym w 
podziemnych wyrobiskach górniczych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.). 

[3. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) z wyłączeniem rozdziału 7.] 

<3. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. poz. ...), z wyjątkiem działu II rozdziału 7 i działu VIII 
rozdziału 1.> 

4. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi będącymi odpadami 
promieniotwórczymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo 
atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 583). 

 
Art. 18. 

[1. Odpady wydobywcze składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
mogą być z niego pozyskane po uzyskaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów.] 

<1. Odpady wydobywcze składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych mogą być z niego pozyskane po uzyskaniu zgody na wydobywanie 
odpadów, o której mowa w art. 144 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

2. Pozyskiwanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również pozyskiwania odpadów 
wydobywczych z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których były 
składowane odpady wydobywcze, a dla których nie było wymagane uzyskanie decyzji 
lokalizacyjnej lub pozwolenia na budowę. 

3. [Do pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydobywczych pozyskiwanych z obiektów 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach, z uwzględnieniem:] <Do zgody na wydobywanie odpadów 
wydobywczych pozyskiwanych z obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, z 
uwzględnieniem:> 

1) imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub nazwy i adresu siedziby posiadacza 
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

2) lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
3) klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
4) informacji niezbędnych do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-

ratowniczego, o którym mowa w art. 37, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 
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[Art. 22. 
Obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zarządza osoba posiadająca 
świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym 
mowa w art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<Art. 22. 
Posiadacz odpadów wydobywczych prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych jest obowiązany do zatrudniania na stanowisku zarządzającego 
obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych osobę posiadającą świadectwo 
stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do 
prowadzonych procesów przetwarzania, o którym mowa w art. 164 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach.> 

 
Art. 26. 

1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 
obowiązany do sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów wydobywczych z 
danymi o odpadach zawartymi w karcie przekazania odpadu. 

2. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest 
obowiązany do odmowy przyjęcia odpadów wydobywczych, których skład nie jest 
zgodny z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu lub zezwoleniem na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

[3. Do odpadów wydobywczych obojętnych, odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
oraz niezanieczyszczonej gleby nie stosuje się przepisów tytułu V ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wyłączeniem przepisów o opłatach 
podwyższonych oraz o administracyjnych karach pieniężnych.] 

<3. Do odpadów wydobywczych obojętnych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz 
niezanieczyszczonej gleby, składowanych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, nie stosuje się przepisów tytułu V ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska, z wyłączeniem przepisów o opłatach podwyższonych 
oraz o administracyjnych karach pieniężnych.> 

 
Art. 46. 

1. Kto, prowadząc obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, nie dopełnia 
obowiązku w zakresie: 

1) sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów wydobywczych z danymi 
zawartymi w karcie przekazania odpadu, 

2) utrzymywania i eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w 
sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących 
wyposażenie tego obiektu oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, przeciwpożarowych, a także zasad ochrony środowiska, 

3) odmowy przyjęcia odpadów wydobywczych do obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych o składzie niezgodnym z dokumentami ewidencji odpadów lub 
zezwoleniem, 

podlega karze grzywny do 100.000 złotych albo karze aresztu. 
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2. Kto, prowadząc obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, nie dopełnia 
obowiązku w zakresie: 

1) monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie jego 
prowadzenia i po jego zamknięciu lub prowadzi monitoring niezgodnie z 
wymaganiami, 

<1a) zatrudniania na stanowisku osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych osoby posiadającej świadectwo stwierdzające 
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami;> 

2) przesyłania sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, 

3) przekazania następnemu posiadaczowi odpadów prowadzącemu obiekt 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wszystkich dokumentów związanych z 
prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a w 
szczególności dotychczasowych oraz aktualnych dokumentów ewidencji odpadów, 
zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub 
unieszkodliwiania tych odpadów, gromadzonych danych o wynikach monitoringu, 
sprawozdań o wynikach monitoringu, zezwoleń na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i zarządzeń pokontrolnych, 

podlega karze grzywny do 100.000 złotych albo karze aresztu. 
 

 

 

USTAWA 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 (Dz. U. Nr 

199, poz. 1227, z późn. zm.) 

 
Art. 16. 

1. Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli 
informacje dotyczą: 

1) danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki 
publicznej chronionych tajemnicą statystyczną, o której mowa w ustawie z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.); 

2) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, 
jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania; 

3) spraw będących przedmiotem praw autorskich, o których mowa w ustawie z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631, z późn. zm.), lub patentowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 
czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 
1117, z późn. zm.), jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa; 
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4) danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczących 
osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie 
danych osobowych; 

5) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie 
mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, 
dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu; 

6) dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie 
dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju; 

7) informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych 
przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych 
informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one 
uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania; 

8) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na 
terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem 
społeczeństwa, zgodnie z art. 79 ust. 2; 

9) obronności i bezpieczeństwa państwa; 
10) bezpieczeństwa publicznego[.]<;> 
<11) danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 

2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. ...) o: 
a) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
b) zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. 
Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), 

c) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych.> 
2. Odmowa uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 7, następuje w drodze decyzji. 
 

Art. 21. 
1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza 

się w publicznie dostępnych wykazach. 
2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: 

1) o decyzjach odmawiających udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 
1; 

2) o projektach dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47, oraz o projektach zmian w 
tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem 
społeczeństwa; 

3) o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1; 

4) o informacjach o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 47; 

5) o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1; 
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6) o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, wraz z podsumowaniem, o którym 
mowa w art. 55 ust. 3, po ich przyjęciu; 

7) o prognozach oddziaływania na środowisko; 
8) o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2; 
9) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach; 

10) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1, 
wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

11) o postanowieniach, o których mowa w art. 79 ust. 2; 
12) o postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1; 
13) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1, 

wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 
2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000; 

14) o postanowieniach, o których mowa w art. 97 ust. 1; 
15) o postanowieniach, o których mowa w art. 98 ust. 1; 
16) o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 
17) o analizach porealizacyjnych; 
18) o postanowieniach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1; 
19) o powiadomieniach, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3; 
20) o dokumentach, o których mowa w art. 118; 
21) o decyzjach i dokumentach, o których mowa w art. 120 ust. 1; 
22) o wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska; 
23) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska o: 

a) projektach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa: 
– polityki ekologicznej państwa, 
– wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, 
– programów ochrony powietrza, 
– programów ochrony środowiska przed hałasem, 
– wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, 

b) polityce ekologicznej państwa, 
c) wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska, 
d) opracowaniach ekofizjograficznych, 
e) programach ochrony powietrza, 
f) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie rekultywacji 

zanieczyszczonej gleby lub ziemi, jeżeli zanieczyszczenie zaistniało przed 
dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikało z działalności, która została zakończona 
przed dniem 30 kwietnia 2007 r., 

g) rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi 
ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy, 

h) mapach akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy, 
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i) programach ochrony środowiska przed hałasem, 
j) zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy, 
k) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach: 

– zintegrowanych, 
– na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
– wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
– na wytwarzanie odpadów, 

l) uzgodnieniach, o których mowa w art. 211 ust. 3a tej ustawy, 
m) przeglądach ekologicznych, 
n) raportach o bezpieczeństwie oraz o decyzjach, o których mowa w art. 259 ust. 1 

tej ustawy, 
o) rejestrach substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1 tej 

ustawy, 
p) wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych, 
q) wykazach, o których mowa w art. 286 ust. 1 tej ustawy, 
r) decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu 

opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych, 
s) wnioskach o ustalenie programu dostosowawczego, o którym mowa w art. 426 

ust. 1 tej ustawy; 
24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o: 

a) projektach planów ochrony i o projektach planów zadań ochronnych tworzonych 
dla form ochrony przyrody, 

b) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynności podlegające 
zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, o 
których mowa w art. 56 ust. 1 i 2 tej ustawy, 

c) zezwoleniach na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących 
do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii 
Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych, 

d) świadectwach fitosanitarnych na wywóz żywych roślin należących do gatunków, 
o których mowa w lit. c, pochodzących z uprawy, 

e) zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub 
ośrodka rehabilitacji zwierząt, 

f) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub 
krzewów, 

g) decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za: 
– zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane 

niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków 
chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, 

– usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, 
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– zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane 
niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, 

h) zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie 
hodowli, rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów 
gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego 
mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym; 

[25) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 
251 i Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o: 

a) wnioskach o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi i o decyzjach zatwierdzających ten program, a także o 
informacjach o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, 

b) wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów, 

c) dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów;] 
<25) z zakresu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach o: 

a) zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie 
odpadów oraz zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 

b) zezwoleniach na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych, 

c) decyzjach zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych 
na odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzjach o wyrażeniu sprzeciwu, 

d) decyzjach o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji 
za produkt uboczny, 

e) decyzjach nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z 
miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, 

f) zezwoleniach na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, 
g) decyzjach nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące 

gospodarowania odpadami z wypadków, 
h) decyzjach zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, 
i) decyzjach określających zakres i harmonogram działań niezbędnych do 

ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych 
zagrożeń dla środowiska i decyzjach określających zakres i harmonogram 
działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych 
zagrożeń dla środowiska, 

j) decyzjach o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów, 
k) decyzjach wstrzymujących działalność posiadacza odpadów, 
l) zgodach na wydobywanie odpadów, 
m) decyzjach wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów 
n) decyzjach o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, 
o) decyzjach o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji, o 

których mowa w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o 
odpadach;> 
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[26) o sprawozdaniach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 
607);] 

27) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - o wnioskach o wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru; 

28) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019, z późn. zm.) - o wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach 
wodnoprawnych na pobór wód, a także o decyzjach nakazujących usunięcie drzew i 
krzewów; 

29) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 
2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) - o rejestrach poważnych awarii oraz o rejestrze 
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku; 

30) o rejestrach, o których mowa w art. 34, 40, 50 i 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. 
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233); 

31) o decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190); 

32) o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o 
krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060); 

33) z zakresu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) o: 

a) projektach krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji, 
b) wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 2 i 3 tej ustawy, 
c) zezwoleniach, o których mowa w art. 40 tej ustawy, 
d) raportach o wielkości emisji z instalacji objętych systemem, o których mowa w 

art. 62 ust. 1 tej ustawy, 
e) zbiorczych danych dotyczących wielkości emisji wynikających z operacji 

lotniczych zawartych w raportach, o których mowa w art. 62 ust. 1 tej ustawy, 
f) decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 70 ust. 1, art. 71 

ust. 1 i art. 72 ust. 1 tej ustawy; 
34) z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 

163, poz. 981) o: 
a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie 

kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz 
podziemne składowanie odpadów, 

b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, 
c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 
d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów 

górniczych; 
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35) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o: 

a) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art. 
15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy, 

b) postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy; 
36) z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 

42, poz. 276, z późn. zm.) informacje o: 
a) wnioskach o wydanie zezwoleń i o wydanych zezwoleniach na wykonywanie 

działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 
r. - Prawo atomowe, 

b) wydanych decyzjach nadzorczych, o których mowa w art. 68 i art. 68b ustawy z 
dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, odnoszących się do obiektów 
jądrowych 

– z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów 
jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych 
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

 
Art. 24. 

1. Informacje: 
1) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, dotyczące: 

a) klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 tej ustawy, 
b) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 tej ustawy, 
c) programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ust. 3 i 5 tej ustawy, 
d) planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy, 
e) wyników badań, o których mowa w art. 109 ust. 2 tej ustawy, 
f) terenów, o których mowa w art. 110a ust. 1 tej ustawy, 
g) map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy, 
h) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6 tej ustawy, 
i) programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 

1 tej ustawy. 
j) wyników badań, o których mowa w art. 123 ust. 2 tej ustawy, 
k) terenów, o których mowa w art. 124 tej ustawy, 
l) wyników pomiarów, o których mowa w art. 175 ust. 1-3 tej ustawy, 
m) map akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1 tej ustawy, 
n) emisji i poboru wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie informacji o 

korzystaniu ze środowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1 tej ustawy, 
[2) dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami, zgromadzone w wojewódzkiej 

bazie danych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach,] 



- 103 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<2) dotyczące produktów, opakowań i gospodarki odpadami, zgromadzone w 
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o 
której mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, niezawierające 
danych jednostkowych,> 

3) dotyczące wyników badań, o których mowa w art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. - Prawo wodne 

- są udostępniane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w szczególności 
przy wykorzystaniu elektronicznych baz danych. 

2. Informacje zawarte w elektronicznych bazach danych są udostępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej prowadzonym przez podmioty, o których mowa w ust. 3. 

3. Elektroniczne bazy danych prowadzą: 
1) marszałek województwa - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. 

c, d, g oraz i, a także pkt 2; 
2) starosta - w zakresie informacji, o których mowa w: 

a) ust. 1 pkt 1 lit. e oraz f, 
b) ust. 1 pkt 1 lit. g oraz i - w przypadku terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 

pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
3) wojewódzki inspektor ochrony środowiska - w zakresie informacji, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, j-l i n oraz pkt 3; 
4) zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem - w zakresie informacji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h oraz m; 
5) zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem - w 

zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. l. 
4. Zadanie marszałka województwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jest zadaniem z zakresu 

administracji rządowej. 
5. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób udostępniania informacji; 
2) minimalny zakres udostępnianych informacji; 
3) formę udostępniania informacji; 
4) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji. 

 
Art. 25. 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także: 
1) przez ministra właściwego do spraw środowiska: 

a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 
– polityka ekologiczna państwa, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, 
– raport z realizacji polityki ekologicznej państwa, o którym mowa w art. 16 tej 

ustawy, 
b) [z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:] <z zakresu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach:> 
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– krajowy plan gospodarki odpadami, 
– sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami, 

c) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach 
międzynarodowych, które dotyczą ochrony środowiska, a także raporty z 
wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne, 

d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska, 
e) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych: 
– Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, o którym mowa w art. 34 tej ustawy, 
– Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska, o którym mowa w 

art. 40 tej ustawy, 
– Rejestr Produktów GMO, o którym mowa w art. 50 ust. 1 tej ustawy, 
– Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej produktów GMO, o którym mowa w art. 56 tej ustawy, 
f) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne: 

– krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 
43 ust. 3 tej ustawy, 

– sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 4 tej ustawy; 

2) przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - baza danych o ocenach 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko; 

3) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: 
a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 

236a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
b) raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 

20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; 
4) przez marszałka województwa: 

a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 
– wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 

tej ustawy, 
– raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy, 
– program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy, 
– decyzje w sprawie odroczenia i wyłączenia ze stosowania określonych 

poziomów dopuszczalnych substancji do powietrza, o których mowa w art. 
91b ust. 4 tej ustawy, 

– plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy, 
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 

1 tej ustawy, 
b) [z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:] <z zakresu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach:> 
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[– rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania 
odpadami, o którym mowa w art. 37 ust. 6 tej ustawy,] 

<– rejestr, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 49 ust. 7 tej 
ustawy,> 

– wojewódzki plan gospodarki odpadami, 
– sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - akty prawa miejscowego, 
o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji 
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
- Prawo ochrony środowiska; 

7) przez starostę: 
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 

– powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej 
ustawy, 

– raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy, 

– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 
1 tej ustawy, 

[b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach: 
– powiatowy plan gospodarki odpadami, 
– sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami;] 

8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta: 
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 

– gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej 
ustawy, 

– raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy. 

b) (uchylona); 
9) przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. - Prawo atomowe: 
a) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu 

jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne oraz o 
wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z 
obiektu jądrowego do środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w 
obiekcie jądrowym, powodujących powstanie zagrożenia, 

b) roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych 
– z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń 
materiałów jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

10) przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.): 
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a) informacje o funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w 
elektrowni jądrowej, 

b) roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w 
elektrowni jądrowej 

– z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
Art. 72. 

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: 
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 

decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu 
na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118, z późn. zm.); 

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze 
złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne 
składowanie odpadów - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze; 

5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i 
górnicze; 

6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanego na 
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz 
budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień 
budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach 
o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których 
znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia 
przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach 
masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz 
tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów 
wodnych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody; 

8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 
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2003 r. Nr 178, poz. 1749, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427); 

9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.); 

10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 
1194); 

11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z 
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z 
późn. zm.); 

12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.); 

13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219 oraz z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1058); 

14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. 
Nr 42, poz. 340); 

15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 

16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), o ile jest to wymagane; 

17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o 
odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145); 

18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 
zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 
jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska 
odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 
listopada 2000 r. - Prawo atomowe; 

20) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 
3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.). 
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<21) zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i 
przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. o odpadach.> 

1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem 
zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w 
przypadku zmiany: 

1) decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na: 
a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących 

powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją, 
b) zmianie danych wnioskodawcy; 

1a) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, polegających na odstąpieniu od 
zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym: 

a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 

b) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne 

– które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na: 
a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność, 
b) przeniesieniu decyzji na inny podmiot. 

<2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed 
uzyskaniem zezwoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się w przypadku, 
gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego 
użycia.> 

3.  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 
decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od 
dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z 
zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 

4.  Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła 
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który 
została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, 
że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się 
warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia. 

4a.  Na postanowienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje zażalenie. 
4b.  Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 18a, może nastąpić w 

terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 
ostateczna. 



- 109 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5.  W okresie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest 
wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy 
wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji 
przedsięwzięcia. 

5a.  Dla obiektu energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe wydaje się jedną decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
uzyskana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 
energetyki jądrowej wydawaną na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących wypełnia wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę 
obiektu jądrowego przewidziany ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. 

6.  Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej 
wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią 
oraz z dokumentacją sprawy. 

7.  (uchylony). 
 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. O BATERIACH I AKUMULATORACH (Dz. U. Nr 

79, poz. 666, z późn. zm.) 

[Art. 5. 
W sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).] 

<Art. 5. 
W sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. poz. ...).> 
 

Art. 6. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) bateria, akumulator - źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie 
przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku: 

a) pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo 
b) wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania; 
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2) bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy - baterię i akumulator, które są 
przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w 
pojazdach elektrycznych, w szczególności określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

3) bateria przenośna, akumulator przenośny - baterię i akumulator, w tym ogniwo 
guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku 
oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii 
samochodowej i akumulatora samochodowego, w szczególności określone w 
załączniku nr 2 do ustawy; 

4) bateria samochodowa, akumulator samochodowy - baterię i akumulator, które są 
używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach; 

[5) decyzje związane z gospodarką odpadami - decyzje, o których mowa w art. 17 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach oraz w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);] 

<5) decyzje związane z gospodarką odpadami – decyzje, o których mowa w art. 41 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach oraz w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);> 

6) elektronarzędzie bezprzewodowe - podręczny sprzęt zasilany baterią lub 
akumulatorem, który jest przeznaczony do wykorzystania w działalności serwisowej, 
budowlanej lub ogrodniczej, w tym narzędzia przeznaczone do toczenia, frezowania, 
szlifowania, rozdrabniania, piłowania, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, 
wykrawania, kucia, nitowania, skręcania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, 
metalu i innych materiałów, a także do koszenia, cięcia i innych prac; 

7) import - przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium państwa niebędącego 
państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium 
kraju; 

8) marszałek województwa - odpowiednio: 
a) w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wprowadzającego baterie lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub 
miejsca zamieszkania na terytorium kraju - Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, 

b) w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub 
prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów - marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów; 

9) miejsce odbioru - wyznaczoną część obiektu budowlanego, którym włada podmiot, 
którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym 
szkoły, placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej, siedziby urzędu lub 
instytucji, punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub 
zużytych akumulatorów lub placówkę handlową prowadzoną przez sprzedawcę 
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detalicznego lub sprzedawcę hurtowego, do których użytkownik końcowy może 
oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne; 

10) ogniwo guzikowe - małą baterię przenośną i akumulator przenośny o średnicy 
większej niż wysokość, które są wykorzystywane do specjalnych celów, w 
szczególności do zasilania aparatów słuchowych, zegarków, małych urządzeń 
przenośnych lub urządzeń do zasilania rezerwowego; 

11) poziom zbierania - wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii 
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych zebranych zgodnie z ustawą w 
danym roku kalendarzowym do średniej masy baterii przenośnych i akumulatorów 
przenośnych wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego baterie lub 
akumulatory w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich; 

12) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. 
zm.); 

13) przetwarzanie - czynności podejmowane po dostarczeniu zużytych baterii lub 
zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub 
zużytych akumulatorów w celu ich sortowania, przygotowania do recyklingu lub 
unieszkodliwiania; 

14) sprzedawca detaliczny - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności 
gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu 
używania przez użytkowników końcowych, w tym także jako przynależność albo 
część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów; 

15) sprzedawca hurtowy - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności 
gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu 
ich dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania, w tym także jako 
przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów; 

16) sprzęt - sprzęt elektryczny lub elektroniczny, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464), który jest w całości 
albo w części zasilany bateriami lub akumulatorami lub jest przystosowany do tego 
rodzaju zasilania; 

17) terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
18) urząd marszałkowski - odpowiednio: 

a) w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - urząd marszałkowski 
właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego 
baterie lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca 
zamieszkania na terytorium kraju - Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, 

b) w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub 
prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów - urząd marszałkowski właściwy ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów; 

19) użytkownik końcowy - podmiot wykorzystujący energię elektryczną z baterii lub 
akumulatorów; 
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20) wewnątrzwspólnotowa dostawa - wywóz baterii lub akumulatorów z terytorium 
kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

21) wewnątrzwspólnotowe nabycie - przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium 
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do 
obrotu na terytorium kraju; 

22) wprowadzający baterie lub akumulatory - przedsiębiorcę, który wykonuje 
działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub 
akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na 
terytorium kraju; za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także 
przedsiębiorcę dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii 
lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej; 

23) wprowadzanie do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji; 

24) zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory: 
a) podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów, 

b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, 

c) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

25) zestaw - zespół baterii lub akumulatorów połączonych ze sobą lub otoczonych 
zewnętrzną osłoną w taki sposób, że nie jest przeznaczony do dzielenia na części ani 
otwierania przez użytkownika końcowego; 

[26) zużyte baterie, zużyte akumulatory - baterie i akumulatory będące odpadami w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<26) zużyte baterie, zużyte akumulatory – baterie i akumulatory będące odpadami 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach;> 

 
[Art. 17. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr: 
1) wprowadzających baterie lub akumulatory, 
2) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 

- zwany dalej "rejestrem".] 
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[Art. 18. 
1. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu 

baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub 
zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii 
lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub 
zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego. 

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność w obu zakresach, o których mowa w ust. 1, składa 
jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosku o wpis do 
rejestru w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane w odniesieniu do: 
1) wprowadzającego baterie lub akumulatory: 

a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, 
b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, 
c) europejski numer identyfikacji podatkowej - jeżeli został nadany, 
d) informację o rodzaju wprowadzanych baterii i akumulatorów, 
e) informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy; 

2) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów: 
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, 
b) datę i oznaczenie miejsca wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności 

gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego, 
c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, 
d) numer REGON przedsiębiorcy - jeżeli został nadany, 
e) informację o: 

– rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych 
procesach przetwarzania i recyklingu, 

– decyzjach związanych z gospodarką odpadami, zawierających datę wydania, 
czas obowiązywania, dane dotyczące mocy przetwórczych, oznaczenie organu 
wydającego decyzję oraz numer wydanej decyzji. 

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory dołącza do wniosku uwierzytelnioną kopię 
dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej. 

5. Przedsiębiorca zagraniczny będący wprowadzającym baterie lub akumulatory wykonuje 
obowiązki wynikające z rejestracji za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego 
reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej.] 

<Art.18. 
Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu 
baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub 
zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii 
lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii 
lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym 
mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 
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[Art. 19. 
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje 

przedsiębiorcom podlegającym wpisowi numer rejestrowy. 
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zawiadamia przedsiębiorców wpisanych do 

rejestru oraz marszałka województwa o nadanym numerze rejestrowym. 
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

ustalania numeru rejestrowego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność 
zidentyfikowania przedsiębiorców wpisanych do rejestru, zapewnienia spójności i 
ciągłości numeru rejestrowego z numerem rejestrowym nadawanym zgodnie z przepisami 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wyeliminowania sytuacji, w której 
przedsiębiorcy będą posługiwać się dwoma numerami rejestrowymi. 

Art. 20. 
1. Wpis do rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory podlega opłacie rejestrowej. 
2. Wprowadzający baterie lub akumulatory uiszcza opłatę rejestrową na odrębny rachunek 

bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
3.  Opłaty rejestrowej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do 

rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o 
wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS). 

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do rejestru uiszcza, w terminie do 
końca lutego każdego roku, opłatę roczną na odrębny rachunek bankowy Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

5. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. 
6. Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory, który jest 

jednocześnie wprowadzającym sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w 
art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację o numerze rejestrowym 
nadanym zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

7. Górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynoszą 1.000 zł, przy czym dla 
mikroprzedsiębiorców górna stawka tych opłat wynosi 200 zł. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek: 

1) opłaty rejestrowej, 
2) opłaty rocznej 

- biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru oraz to, że opłaty te nie powinny 
stanowić przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności 
gospodarczej, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 
przedsiębiorców. 

Art. 21. 
1. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca jest 

obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni 
od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosku o zmianę wpisu do rejestru. 
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2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w ust. 1, w zakresie zmiany adresu, 
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Art. 22. 
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska: 

1) prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach 
danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 
2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), który może 
stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki 
odpadami; 

2) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane zawarte w rejestrze; 
3) zapewnia bezpieczeństwo danych zawartych w rejestrze; 
4) udostępnia w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej dane zawarte w rejestrze, 

o których mowa w art. 18 ust. 3, z wyłączeniem danych dotyczących mocy 
przetwórczych. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1) niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
2) sposób prowadzenia bazy danych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 

- kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz 
koniecznością oceny funkcjonowania systemu gospodarki zużytymi bateriami i zużytymi 
akumulatorami. 

Art. 23. 
1. W przypadku trwałego zakończenia działalności w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 

1, przedsiębiorca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania 
wykonywania tej działalności, do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 
wniosku o wykreślenie z rejestru. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, wykreśla z rejestru 
przedsiębiorcę. 

3. Dane przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru są archiwizowane. 
Art. 24. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o 
których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 i art. 23 ust. 1, oraz sposób ich przekazywania 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, uwzględniając odpowiednio konieczność 
zidentyfikowania przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru, ujednolicenia formy 
składanych wniosków, ułatwienia ich przekazywania Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska oraz sprawności postępowania. 

Art. 25. 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia 
przedsiębiorcy z rejestru w przypadku: 

1) cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami; 
2) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w 

przepisach ustawy; 
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3) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 
Art. 26. 

Do wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wniosku o 
wykreślenie z rejestru stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 Kodeksu postępowania 
administracyjnego.] 

 
Art. 34. 

1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji 
obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i 
akumulatorów. 

[2. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia 
marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, 
którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie 
wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.] 

<2. Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza sprawozdanie zawierające 
informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. a ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 

3. W przypadku zakończenia przez wprowadzającego baterie lub akumulatory działalności 
gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów wprowadzający 
baterie lub akumulatory składa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni 
od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności. 

4. Przy ustalaniu ilości i masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów nie 
uwzględnia się ilości i masy tych baterii i akumulatorów, w tym także stanowiących 
przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów, które 
zostały wyeksportowane lub były przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy 
dokonanej przez wprowadzającego baterie lub akumulatory lub innego przedsiębiorcę. 

5. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do przechowywania ewidencji, 
o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego 
ona dotyczy. 

[6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego przekazywania, uwzględniając 
konieczność zidentyfikowania wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz ułatwienia 
przekazywania sprawozdań marszałkowi województwa.] 

 
[Art. 35. 

1. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do 
sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca 
roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o 
osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych 
przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc 
odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory 
przenośne. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania, uwzględniając 



- 117 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

konieczność zidentyfikowania wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz ułatwienia 
przekazywania sprawozdań marszałkowi województwa.] 

<Art. 35. 
Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza sprawozdanie 
zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. d tiret pierwsze 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej 
ustawie; do sprawozdania dołącza się wykaz punktów zbierania prowadzonych przez 
zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którym wprowadzający zawarł 
umowę, oraz wykaz miejsc odbioru, z których ten zbierający odbiera zużyte baterie 
przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.> 

 
Art. 36. 

1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zawarcia umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 
1) warunki finansowania przez wprowadzającego baterie lub akumulatory 

przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 
2) zobowiązanie prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów do co najmniej nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii i 
zużytych akumulatorów, które poddaje procesom przetwarzania i recyklingu; 

3) sposób i terminy przekazywania informacji przez prowadzącego zakład 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym mowa w art. 
63 ust. 1 pkt 2, o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów. 

3. W przypadku: 
1) wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami prowadzącemu 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 
2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 1 

- wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy 
odpowiednio od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji związanej z gospodarką 
odpadami, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, do zawarcia nowej umowy, o której 
mowa w ust. 1. 

[4. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia 
marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, wykazu zakładów 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma 
zawartą umowę, zawierającego w szczególności: 

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz 
prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wprowadzającego baterie lub akumulatory; 
3) numer REGON wprowadzającego baterie lub akumulatory - jeżeli został nadany; 
4) numer rejestrowy; 
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5) informację o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów oraz o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów.] 

<4. Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza wykaz, o którym mowa w art. 
73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. b ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na 
zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 

[5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu, 
o którym mowa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania, uwzględniając konieczność 
zidentyfikowania wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz ułatwienia 
przekazywania wykazów marszałkowi województwa.] 

 
Art. 37. 

1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do finansowania publicznych 
kampanii edukacyjnych. 

2. Publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie 
stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z 
odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające 
osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym 
informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur 
informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o 
charakterze informacyjno-edukacyjnym. 

3. Publiczne kampanie edukacyjne powinny uwzględniać informowanie użytkowników 
końcowych w szczególności o: 

1) możliwym wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na 
środowisko i zdrowie ludzi; 

2) zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania; 
3) dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu; 
4) ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 
5) znaczeniu symboli, których wzory są określone w załącznikach nr 3 i 4 do ustawy. 

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory, wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 
1: 

1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo 
2) przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, na wyodrębniony 

rachunek urzędu marszałkowskiego 
- co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i 
akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym. 

5. W przypadku braku możliwości ustalenia wysokości przychodów z tytułu wprowadzenia 
do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju, całkowity przychód określa się na 
podstawie ilości sztuk baterii i akumulatorów wprowadzonych w danym roku do obrotu 
na terytorium kraju przyjmując dla każdej baterii i akumulatora wysokość przychodu 
jako: 

1) wysokość stawki opłaty produktowej, o której mowa w art. 40 ust. 2, dla danego 
rodzaju baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych; 
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2) średnią cenę baterii i akumulatora o takim samym składzie fizyko-chemicznym lub 
pojemności oferowanych w handlu detalicznym w kraju, dla pozostałych baterii i 
akumulatorów. 

[6. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia 
marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, 
którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o wysokości środków 
przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.] 

<6. Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza sprawozdanie zawierające 
informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. c ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 

[7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, oraz sposób jego przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia sprawozdań.] 

 
Art. 41. 

1. Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku 
kalendarzowego. 

2. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu 
marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego 
opłata dotyczy. 

[3. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do 
sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca 
roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o 
wysokości należnej opłaty produktowej.] 

<3. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza 
sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 
lit. d tiret drugie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na zasadzie i w 
trybie określonych w tej ustawie.> 

[4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, oraz sposób jego przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia sprawozdań.] 

 
Art. 52. 

Prowadzący miejsce odbioru jest zwolniony z obowiązku: 
[1) uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub 

transportu odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym 
mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 

2) zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę, o którym mowa w art. 33 ust. 5 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w zakresie zużytych baterii lub 
zużytych akumulatorów;] 

<1) uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 
23 listopada 2012 r. o odpadach; 

2) uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 
r. o odpadach;> 
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3) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o 
którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w związku ze zbieraniem zużytych baterii 
lub zużytych akumulatorów; 

[4) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w postaci zużytych baterii 
lub zużytych akumulatorów, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach.] 

<4) prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 23 listopada 
2012 r. o odpadach.> 

 
Art. 58. 

1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do przekazania 
zużytych baterii i zużytych akumulatorów bezpośrednio prowadzącemu zakład 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, a w przypadku zużytych 
baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - w pierwszej kolejności 
prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który 
prowadzi co najmniej sortowanie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

[2. Zbierający zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe lub zużyte akumulatory 
samochodowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany do przekazania tych baterii i 
akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i w 
przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7.] 

<2. Zbierający zużyte baterie kwasowo-ołowiowe lub zużyte akumulatory kwasowo-
ołowiowe jest obowiązany do przekazania tych baterii i akumulatorów 
prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 
który spełnia wymagania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i w przepisach 
wydanych na podstawie art. 63 ust. 7 oraz jest wpisany do rejestru, o którym mowa 
w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

3. Zbierający zużyte baterie niklowo-kadmowe lub zużyte akumulatory niklowo-kadmowe 
jest obowiązany do przekazania tych baterii i akumulatorów prowadzącemu zakład 
przetwarzania zużytych baterii niklowo-kadmowych lub zużytych akumulatorów 
niklowo-kadmowych. 

 
Art. 59. 

1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do prowadzenia 
ewidencji obejmującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i 
zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych 
wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której mowa 
w art. 32 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku wprowadzających baterie przenośne lub akumulatory przenośne, którzy 
przekazali realizację obowiązków wynikających z ustawy temu samemu podmiotowi, o 
którym mowa w art. 28 ust. 1, w tym obowiązek podpisania umowy ze zbierającym 
zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dopuszcza się możliwość sporządzenia zbiorczych 
informacji, o których mowa w ust. 1. 
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[3. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i 
przedłożenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych 
zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu 
na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą 
umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1, o których mowa w ust. 1, marszałkowi 
województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego 
sprawozdanie dotyczy.] 

<3. Zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne sporządza 
sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 9 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w 
tej ustawie.> 

4. Przez masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów należy rozumieć odpowiednio 
masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów zebranych bezpośrednio od 
użytkowników końcowych, z miejsc odbioru oraz zakładów przetwarzania w rozumieniu 
przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i przekazanych 
prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

5. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do przechowywania 
ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, którego dotyczy. 

[6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, oraz sposób jego przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwieniem przekazywania tych sprawozdań 
marszałkowi województwa.] 

 
Art. 63. 

1. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z 
wyjątkiem prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych 
kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, 
zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów 
przemysłowych kwasowo-ołowiowych, w ramach prowadzonej działalności 
przygotowuje zużyte baterie i zużyte akumulatory do recyklingu i unieszkodliwiania 
przez: 

1) sortowanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów na poszczególne rodzaje, 
ułatwiające ich przetwarzanie za pomocą technologii i instalacji służących do 
przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów, o których mowa w art. 15 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6, lub 

2) przetwarzanie poszczególnych rodzajów zużytych baterii i zużytych akumulatorów 
na odpowiednie frakcje materiałowe i recykling co najmniej wyodrębnionych metali 
w instalacjach i przy użyciu technologii zapewniających osiągnięcie co najmniej 
minimalnych poziomów wydajności recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1. 

2. Zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe 
kwasowo-ołowiowe, zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub zużyte 
akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe poddawane są przetwarzaniu wyłącznie w 
zakładzie przetwarzania prowadzącym również recykling ołowiu i jego związków oraz 
tworzyw sztucznych. 
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3. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany do przekazania poszczególnych rodzajów 
posortowanych zużytych baterii i zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład 
przetwarzania danego rodzaju zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2, dla których sam nie prowadzi przetwarzania, o którym mowa w ust. 
1 pkt 2. 

[4. Sortowanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów na poszczególne rodzaje stanowi 
proces odzysku R15 wymieniony w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

5. Przetwarzanie i recykling, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią, w zależności od 
stosowanej metody, procesy odzysku R3-R6 wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.] 

<4. Sortowanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów na poszczególne rodzaje 
stanowi proces odzysku R12 wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. o odpadach. 

5. Przetwarzanie i recykling, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią, w zależności od 
stosowanej metody, procesy odzysku R3 – R6 wymienione w załączniku nr 1 do 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, inne rodzaje zużytych baterii 
lub zużytych akumulatorów, które powinny być wydzielone w procesie sortowania, 
kierując się koniecznością zapewnienia wymaganych poziomów recyklingu oraz 
ułatwieniem procesów sortowania. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania dotyczące procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych 
kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, 
zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów 
przemysłowych kwasowo-ołowiowych, biorąc pod uwagę rozwój techniczny i naukowy 
oraz najlepsze dostępne techniki, a także kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego 
dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów. 

 
Art. 64. 

1. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, w 
zależności od rodzaju prowadzonego przetwarzania i recyklingu, jest obowiązany do 
prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o: 

1) rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów; 

2) rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 
3) osiągniętych poziomach recyklingu. 

2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 
obowiązany do przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów w 
instalacjach i przy użyciu technologii spełniających wymogi określone dla najlepszych 
dostępnych technik zapewniających osiągnięcie co najmniej wymaganych poziomów 
wydajności recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1. 
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3. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów, w którym zastosowane technologie i instalacje nie 
zapewniają osiągnięcia poziomów wydajności recyklingu, o których mowa w art. 15 
ust. 1. 

4. Masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów przyjętych przez prowadzącego zakład 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów ustala się na podstawie kart 
przekazania odpadu. 

[5. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 
obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do 
dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego 
sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w ust. 1.] 

<5. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 
jest obowiązany do sporządzania sprawozdania zawierającego informacje, o których 
mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, na 
zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.> 

6. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 
obowiązany do przechowywania ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy. 

[7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, oraz sposób jego przekazywania, kierując się 
potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwieniem przekazywania tych sprawozdań 
marszałkowi województwa.] 

 
Art. 69. 

[1. Marszałek województwa weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniach oraz wykazach, o 
których mowa w art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 3, 
art. 56 ust. 2, art. 59 ust. 3 oraz art. 64 ust. 5. 

2. Marszałek województwa wprowadza dane ze sprawozdań i wykazów, o których mowa w 
ust. 1, do bazy danych o bateriach i akumulatorach zapisanej na informatycznych 
nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która może 
stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki 
odpadami, w terminie do dnia 15 kwietnia roku, w którym te sprawozdania i wykazy 
zostały przekazane. 

3. Marszałek województwa, w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach i 
wykazach, o których mowa w ust. 1, może zobowiązać, w drodze decyzji, 
wprowadzającego baterie lub akumulatory, zbierającego zużyte baterie lub zużyte 
akumulatory lub prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów do przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 54 ust. 
4, art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1.] 

4. Marszałek województwa udostępnia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte 
baterie lub zużyte akumulatory na terenie województwa. 
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Art. 70. 
1. Marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów ustawy w zakresie 

objętym właściwością tego organu, w szczególności w zakresie opłaty produktowej, 
opłaty depozytowej oraz wykorzystania środków przekazywanych przez 
wprowadzających baterie lub akumulatory, o których mowa w art. art. 37 ust. 4. 

2. Do przeprowadzenia kontroli marszałek województwa może upoważnić pracowników 
podległego mu urzędu marszałkowskiego. 

<2a. Czynności kontrolne są wykonywane przez kontrolującego po okazaniu legitymacji 
służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

2b. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2a, zawiera co najmniej: 
1) wskazanie podstawy prawnej; 
2) oznaczenie organu kontroli; 
3) datę i miejsce wystawienia; 
4) imię i nazwisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej; 
5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą; 
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 
7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; 
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska 

lub funkcji; 
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.> 

3. Osoba kontrolująca jest uprawniona do: 
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnymi urządzeniami przez całą dobę na teren 

nieruchomości, obiektu lub ich części, na których jest wykonywana działalność 
gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren; 

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności 
kontrolnych; 

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w 
zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia danych mających związek z 
problematyką kontroli. 

4. Marszałek województwa występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o 
podjęcie działań będących w zakresie jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli 
stwierdzi naruszenie przez kontrolowany podmiot lub kontrolowaną osobę fizyczną 
przepisów ustawy lub wystąpi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło 
nastąpić, przekazując dokumentację sprawy. 

5. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna są obowiązani 
umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których 
mowa w ust. 3. 

 
Art. 71. 

1. Z czynności kontrolnych osoba kontrolująca sporządza protokół, którego jeden 
egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie 
fizycznej. 
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2. Protokół podpisuje osoba kontrolująca oraz kontrolowany podmiot lub kontrolowana 
osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z 
uzasadnieniem. 

3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub 
kontrolowaną osobę fizyczną osoba kontrolująca umieszcza o tym wzmiankę w 
protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko 
na piśmie marszałkowi województwa. 

 
<Art.71a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 
220, poz. 1447, z późn. zm.).> 

 
Art. 72. 

[1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządza i przedkłada Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, zbiorczą 
informację o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru skontrolowanych 
w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, o których mowa 
w ust. 1, oraz posiadanych danych, w tym danych zawartych w bazie danych, o której 
mowa w art. 69 ust. 2, sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska, w terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku, którego dotyczy 
raport, roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz 
zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, w tym informacje na temat osiągniętych 
poziomów zbierania oraz recyklingu.] 

<1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządza i przedkłada Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, 
zbiorczą informację o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o 
którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, skontrolowanych w 
poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, o których 
mowa w ust. 1, oraz posiadanych informacji, w tym danych zawartych w Bazie 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa 
w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach, sporządza i przedkłada 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 15 maja roku 
następującego po roku, którego dotyczy, roczny raport o funkcjonowaniu 
gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi 
akumulatorami, w tym informacje na temat osiągniętych poziomów zbierania oraz 
recyklingu.> 

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i 
wzór raportu, o którym mowa w ust. 2, kierując się koniecznością określenia danych w 
celu dokonania oceny funkcjonowania systemu gospodarki bateriami i akumulatorami 
oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. 
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[Art. 79. 
Kto, wbrew przepisom art. 18 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 lub art. 23 ust. 1, nie składa wniosku o 
wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu do rejestru lub wniosku o wykreślenie z rejestru, 
podlega karze grzywny.] 

 
Art. 83. 

Kto, wbrew przepisom art. 34: 
1) nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości 

i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów, lub prowadzi ewidencję 
nierzetelnie, 

[2) nie przedkłada rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do 
obrotu baterii i akumulatorów, składa je nieterminowo lub składa sprawozdanie 
nierzetelne] 

- podlega karze grzywny do 50.000 zł. 
 

[Art. 84. 
Kto, wbrew przepisowi art. 35 ust. 1, nie przedkłada marszałkowi województwa rocznego 
sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania 
prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz 
wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne i zużyte 
akumulatory przenośne, składa je nieterminowo lub składa sprawozdanie nierzetelne, podlega 
karze grzywny.] 

 
Art. 85. 

Kto, wbrew przepisom art. 36: 
1) nie zawiera umowy w formie pisemnej z prowadzącym zakład przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 
[2) nie przedkłada marszałkowi województwa wykazu zakładów przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę] 
- podlega karze grzywny. 

 
Art. 92. 

Kto, wbrew przepisom art. 59: 
1) nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej informacje o masie 

zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, 
ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z 
którymi ma zawartą umowę, lub prowadzi ewidencję nierzetelnie, 

[2) nie przedkłada marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego 
informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów 
przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub 
akumulatory, lub przedkłada je nieterminowo] 

- podlega karze grzywny. 
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Art. 95. 

Kto, wbrew przepisom art. 64: 
1) nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i 

masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 
przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz osiągniętych 
poziomów recyklingu lub prowadzi ewidencję nierzetelnie, 

[2) nie przedkłada marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego 
informacje, o których mowa w pkt 1, lub składa je nieterminowo] 

- podlega karze grzywny. 
 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. Nr 

163, poz. 981) 

Art. 125. 
1. Wyróżnia się następujące typy podziemnych składowisk odpadów: 

1) podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych; 
2) podziemne składowisko odpadów obojętnych; 
3) podziemne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

2. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się w formacji geologicznej stanowiącej 
naturalną barierę geologiczną dla ewentualnej migracji substancji niebezpiecznych poza 
granice przestrzeni objętej przewidywanymi szkodliwymi wpływami składowanych 
odpadów. 

3. Eksploatacja i zamknięcie podziemnego składowiska powinny odbywać się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo powszechne oraz w sposób zapewniający zapobieganie 
negatywnym dla środowiska skutkom składowania odpadów, w szczególności 
zanieczyszczeniu wód podziemnych. 

4. Monitoring podziemnego składowiska odpadów prowadzi się w celu porównania stanu 
środowiska we wszystkich fazach działalności z jego pierwotnym stanem. 

5. Odpady w podziemnych składowiskach składuje się w sposób selektywny. Składowanie 
odpadów w sposób nieselektywny jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie spowoduje to 
zagrożenia środowiska lub nie naruszy wymagań bezpieczeństwa. 

[6. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podziemnego składowania odpadów 
jest obowiązany zatrudnić w ruchu zakładu górniczego osobę posiadającą świadectwo 
stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, wydane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 
1243, z późn. zm.).] 

<6. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podziemnego składowania 
odpadów jest obowiązany zatrudnić w ruchu zakładu górniczego osobę posiadająca 
świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o 
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którym mowa w art. 165 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 
...).> 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk 

odpadów, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i 
warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, 

2) rodzaje odpadów, które mogą być składowane podziemnie w sposób nieselektywny 
oraz kryteria i procedury dopuszczenia odpadów na składowiska podziemne 

- kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając 
zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne. 

 
[Art. 127. 

1. Do podziemnego składowania odpadów stosuje się odpowiednio przepisy art. 56-58, art. 
59 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do odpadów obojętnych oraz innych niż 
niebezpieczne i obojętne, jeżeli stanowią odpady wydobywcze w rozumieniu ustawy z 
dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 145). 

3. Przed rozpoczęciem eksploatacji podziemnego składowiska odpadów właściwy organ 
nadzoru górniczego przeprowadza jego kontrolę w zakresie zgodności z koncesją i 
planem ruchu zakładu górniczego.] 

<Art.127. 
Do podziemnego składowania odpadów stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 
106, art. 107 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 108, art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1, art. 128 pkt 3, 
art.129, art. 130 ust. 1, art. 134 pkt 3 i 4, art. 135 ust. 2 i 3 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. o odpadach.> 
 

 


