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Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r.  

Opinia do ustawy o zmianie o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 798) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, będącej 

senacką inicjatywą ustawodawczą, jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających 

realizowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także regionalnych 

programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014–2020. Konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z dokumentu „Programowanie perspektywy finansowej  

2014–2020. Umowa partnerstwa” zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 

2014 r., zgodnie z którym ze środków Unii Europejskiej finansowane będą jedynie projekty 

uwzględnione w tworzonych przez zarządy województw planach inwestycyjnych 

dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.  

W związku z powyższym ustawa przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy 

województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

stanowiących załącznik do wojewódzkich planów gospodarki odpadami, podlegających 

uzgadnianiu z ministrem właściwym do spraw środowiska. Plany inwestycyjne będą 

zawierały w szczególności planowane inwestycje, oszacowanie kosztów tych inwestycji oraz 

wskazanie źródeł finansowania. Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji 

w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej będzie ujęcie ich w planach inwestycyjnych. 

Celem planów inwestycyjnych ma być wskazanie infrastruktury niezbędnej do 

osiągnięcia zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, w tym wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia 
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wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia 

składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.  

W ustawie przewidziano także regulację przewidującą możliwość tworzenia regionów 

gospodarki odpadami komunalnymi o charakterze międzywojewódzkim, szczególnie 

istotnych z punktu widzenia związków międzygminnych tworzonych przez gminy z różnych 

województw, wykonujących zadania z dziedziny gospodarowania odpadami i posiadających 

odpowiednią infrastrukturę. 

Ustawa dokonuje również zmian odnoszących się do instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów, instalacje takie będą mogły stanowić ponadregionalną instalację, 

jeżeli ze względu na swoją specyfikę i ilości przetwarzanych odpadów są w stanie obsługiwać 

odpady wytwarzane w nie tylko jednym regionie. Co zapewnieni racjonalną gospodarkę 

odpadami komunalnymi, jak również strumień odpadów potrzebny do funkcjonowania takich 

instalacji.  

Dokonano także zmiany w zakresie funkcjonowania instalacji zastępczych. Przez 

instalację do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami rozumie się inną regionalną 

instalację przeznaczoną do przetwarzania tego samego rodzaju odpadów.   

Wprowadzona została definicja ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych rozumiana jako ponadregionalna spalarnia odpadów komunalnych o mocy 

przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych zebranych z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 500 tys. mieszkańców 

(a więc średniej wielkości aglomeracja miejska), spełniająca wymagania najlepszej dostępnej 

techniki. Do takiej instalacji nie będą miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach odnoszące się do zasady bliskości. Zgodnie z projektem dozwolone 

będzie przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, poza obszarem regionu 

gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone i również dozwolony 

będzie przywóz odpadów wytworzonych spoza obszaru tego regionu. 

Dodano przepis, zgodnie z którym uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami może wskazać spalarnię odpadów komunalnych jako instalację 

ponadregionalną, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Dodatkowo 

ustawa rozszerza zakres przypadków, w których uchwała podlega obligatoryjnej zmianie.  
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Doprecyzowano, że w przypadku wybudowania instalacji, zmiany w uchwale dokonuje 

się na wniosek prowadzącego instalację oraz określono, jakie dokumenty powinny być 

dołączone do wniosku.  

Zaproponowane zmiany pozwolą na dostosowywanie uchwał do stanu faktycznego, jak 

również będą podstawą dla zarządu województw do wykreślenia instalacji nie spełniających 

wymagań ochrony środowiska. 

Wprowadzono również przepis, zgodnie z którym w przypadku gdy instalacja 

przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, o ile są 

przeznaczone do składowania, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami 

– odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na 

budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów z tej 

instalacji. Pozwoli to na zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami oraz powstawanie 

instalacji, które są faktycznie niezbędne. Przepis ten nie dotyczy instalacji spełniającej 

wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dla 

której przed dniem 1 stycznia 2012 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 16 

ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw, jeżeli budowę instalacji rozpoczęto przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Uzupełniono ponadto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do 

wydania rozporządzenia określającego sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami o konieczność określenia także wzoru planu inwestycyjnego oraz 

wytyczne do wydania tego aktu. Wprowadzono jednocześnie obligatoryjność wydania przez 

ministra przedmiotowego aktu wykonawczego. 

Nowelizacja wprowadza regulację odnoszącą się do art. 232 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przepisy te w dotychczasowym brzmieniu przewidują 

zachowanie ważności dawnych (wydanych na podstawie ustawy o odpadach z 27 kwietnia 

2001 r.) zezwoleń na zbieranie, odzysk lub na unieszkodliwianie odpadów na czas, na jaki 

zostały wydane, ale nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach – termin ten upływa 23 stycznia 2015 r. Na ich podstawie 
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stosowne podmioty mogą do tego czasu prowadzić zbieranie lub przetwarzania odpadów w 

rozumieniu obowiązującej ustawy. Przepis art. 1 pkt 11 ustawy o zmianie ustawy o odpadach 

oraz niektórych innych ustaw przewiduje wydłużenie wskazanego wyżej dwuletniego terminu 

o rok. 

Ustawa dopuszcza także możliwość zarządzania gminnym składowiskiem odpadów 

przez jednostkę sektora finansów publicznych, w przypadku gdy wydana została zgoda na 

zamknięcie tego składowiska lub decyzja o jego zamknięciu w oparciu o przepisy art. 54 ust. 

1 lub 54c ust. 1ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz 145 lub 148 ust. 3 obecnie 

obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

Przewiduje ponadto wydłużenie o rok, wynikającego z  w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, czasowego utrzymania w mocy przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie odnośnych przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

mianowicie na podstawie jej podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 4, art. 13 ust. 2a i 2b, art. 33 

ust. 3, art. 36 ust. 13 i 14, art. 40 ust. 7 i 8, art. 42 ust. 2 i 3, art. 43 ust. 7, art. 44 ust. 8 i 9, art. 

47 oraz art. 55 ust. 3 i 5, które nie zostały zastąpione zastępowane rozporządzeniami 

wydawanymi na podstawie przepisów ustawy obowiązującej, a także na podstawie art. 14 ust. 

10 tejże ustawy. Wskazane przepisy wykonawcze będą obowiązywać do czasu wejścia w 

życie nowych, ale nie dłużej niż do 23 stycznia 2015 r. 

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wprowadzana jest zmiana porządkującą – poprzez odesłanie do aktualnie obowiązującej 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie obowiązku przekazywania 

selektywnie zabranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Dodaje również normę, w oparciu 

o którą dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do 

ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zmiany proponowane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska wychodzą naprzeciw postulatom samorządów wojewódzkich, aby to marszałek 

województwa był właściwy w kwestii pozwolenia na wytwarzanie i pozwolenia 

zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zmiana 

w wymienionej ustawie ma na celu wyeliminowanie jej niezgodności z ustawą o odpadach. 

W obecnym stanie prawnym, w myśl art. 378 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska 

pozwolenie zintegrowane dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
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zmieszanych odpadów komunalnych, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko wydaje starosta, co nie koreluje z art. 41 ust. 3 ustawy 

o odpadach, na podstawie którego zezwolenie na przetwarzanie odpadów w regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wydaje marszałek województwa.  

Ustawa zawiera postanowienia, zgodnie z którymi przepisy art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 

lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw stosuje się, jeżeli budowę instalacji rozpoczęto przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy. Ma to na celu ograniczenie wpisywania do uchwał w sprawie wykonania 

wojewódzkich planów gospodarki odpadami instalacji, które uzyskały odpowiednie 

zezwolenia, ale budowa ich nie została rozpoczęta, co w konsekwencji prowadziło do 

przeszacowania mocy przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w 

województwie i zakłócało prawidłowe gospodarowanie odpadami.  

W ustawie nowelizującej wprowadza się ponadto terminy, w których sejmik 

województwa aktualizuje i uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami 

z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy oraz dostosuje i podejmie 

uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów: 

a) przedłużających ważności wydanych na podstawie ustawy o odpadach z 27 kwietnia 

2001 r. zezwoleń na zbieranie, odzysk lub na unieszkodliwianie odpadów, 

b) wprowadzających możliwość zarządzania gminnym składowiskiem odpadów przez 

jednostkę sektora finansów publicznych 

– które wejdą w życie z dniem ogłoszenia,  

c)  dotyczących instalacji zstępczych (art. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 6 lit. a), które wejdą 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 83. posiedzeniu w dniu grudnia 17 grudnia 2014 r. 

pochodziła z przedłożenia senackiego.  

Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 11 sierpnia 2014 r. (druk sejmowy nr 2769) i został 

skierowany do pierwszego czytania do sejmowych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej: 

Komisje skierowały projekt do podkomisji. 
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Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu wymienionych Komisji (druk nr 2951). 

Komisje wprowadziły do projektu ustawy poprawki, które modyfikowały projekt ustawy 

m.in. poprzez: 

– usunięcie regulacji przewidującej możliwość, aby obszar województwa stanowił jeden 

region gospodarki odpadami komunalnymi, 

– wprowadzenie, w miejsce opiniowania, procedury uzgadniania z ministrem właściwym 

do spraw środowiska projektu plany inwestycyjnego, 

– wprowadzenie przepisu stanowiącego, iż instalacja uzyskuje status regionalnej instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalnej spalarni tych odpadów 

z dniem ogłoszenia uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami, 

– wprowadzenie regulacji odnoszącej się do art. 232 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach przewidującej zachowanie ważności dawnych (wydanych 

na podstawie ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.) zezwoleń na zbieranie, odzysk 

lub na unieszkodliwianie odpadów na czas, na jaki zostały wydane, ale nie dłużej niż 

przez trzy lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

– wprowadzenie możliwości zarządzania gminnym składowiskiem odpadów przez 

jednostkę sektora finansów publicznych, w przypadku gdy wydana została zgoda na 

zamknięcie tego składowiska lub decyzja o jego zamknięciu, 

– wydłużenie o rok, wynikającego z w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, czasowego utrzymania w mocy przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie odnośnych przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

– przesuniecie maksymalnego terminu, w którym sejmik województwa aktualizuje 

i uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian 

wynikających z niniejszej ustawy oraz dostosuje i podejmie uchwałę w sprawie 

wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami z 31 grudnia 2015 r. na 

30 czerwca 2016 r. 

Podczas 83. posiedzenia, wobec wycofania poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu, 

Sejm przystąpił do trzeciego czytania i ustawę uchwalił w brzmieniu przedłożonym 

w sprawozdaniu Komisji. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 11–13 noweli: 

Nowelizacja art. 232 ust. 2, 3 i 5 i art. 250 ust. 1 i 2 oraz wprowadzenie art. 243a do 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonane zostały poprawką wniesioną w Sejmie 

pomiędzy pierwszym i drugim czytaniem. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego podstawowe treści, które znajdą 

się ostatecznie w ustawie powinny przebyć pełną drogę procedury trzech czytań, a wiec 

muszą być objęte materią projektu przekazanego do Sejmu (art. 118 i art. 119 Konstytucji). 

Konsekwencją wskazanej zasady odnoszącej się do poprawek zgłaszanych w toku procesu 

ustawodawczego jest ograniczenie dopuszczalnej materii poprawek i zakaz tzw. omijania 

inicjatywy ustawodawczej poprzez wprowadzanie do projektu nowości normatywnych. 

Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny „treść zgłoszonych podczas rozpatrywania 

projektu ustawy przez Sejm poprawek nie może iść tak daleko, aby uczynić przedmiotem 

kolejnych czytań projekt, którego zakres w takim stopniu różni się od złożonej inicjatywy 

ustawodawczej, że jest to w istocie projekt „innej” ustawy”. W wyrokach K 37/03 oraz 

K 45/05 Trybunał wskazał, że „wnoszenie poprawek oznacza prawo składania wniosków, 

polegających na propozycji wykreślenia, dopisania lub zastąpienia innymi określonych 

wyrazów lub określonej części projektu ustawy, niemniej prawo przedkładania poprawek nie 

może przekształcać się w surogat prawa inicjatywy ustawodawczej”. W orzeczeniach 

wskazuje się również, że dopuszczalny zakres poprawek nie powinien wychodzić poza zakres 

przedmiotowy projektu, lecz generalnie pogłębiać ten zakres (K 3/98). Ze wskazanej powyżej 

reguły ograniczonej materii poprawek wynika podstawowy wymóg pozostawania poprawki 

w zgodzie z zasadniczą materią danego projektu. 

Co prawda omawiane poprawki zgłoszone zostały w Sejmie w fazie komisyjnej 

pomiędzy pierwszym i drugim czytaniem, w której możliwość modyfikowania pierwotnego 

projektu jest najszersza, jednakże zgodnie ze stanowiskiem Trybunału oraz przeważającej 

części doktryny prawa konstytucyjnego i w tej fazie postępowania ustawodawczego materia 

poprawek musi mieć charakter ograniczony. Każda z poprawek musi pozostawać w związku 

z zasadniczymi treściami projektu. 

Aby odnieść przedstawione normy konstytucyjne do przedmiotowych poprawek należy 

ustalić, czy dotyczą one materii projektu ustawy. Podkreślić należy, iż w tej sytuacji 
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dopuszczalny zakres poprawek wyznaczany jest przez materię pierwotnego projektu ustawy 

(nowelizację), a nie zaś przez materię ustawy nowelizowanej. 

Jak wskazano we wcześniejszej części opinii poprawki zawarte w art. 1 pkt 11–13 

noweli: 

a) przedłużają o rok zachowanie ważności wydanych na podstawie ustawy o odpadach 

z 27 kwietnia 2001 r. zezwoleń i decyzji na zbieranie, odzysk lub na unieszkodliwianie 

odpadów (art. 1 pkt 11), 

b) dopuszczają możliwość zarządzania gminnym składowiskiem odpadów przez jednostkę 

sektora finansów publicznych, w przypadku gdy wydana została zgoda na zamknięcie tego 

składowiska lub decyzja o jego zamknięciu (art. 1 pkt 12), 

c) wydłużają o rok, wynikające z w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, czasowe utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie odpowiednich  przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (art. 1 

pkt 13). 

Zauważyć należy, że zakres omawianych poprawek nie jest zbieżny z przedstawioną 

powyżej materią senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw, gdyż kwestie te nie zostały zawarte w jego przepisach. Co więcej, porównując 

zakresy wprowadzanych przepisów i przepisów projektu ustawy, poprawki te nie są również 

rozwinięciem zamysłu projektodawcy. 

Poprawki zawarte w art. 1 pkt 11–13 nowelizacji nie przeszły więc pełnej procedury 

trzech czytań oraz nie pozostają w związku z zasadniczymi treściami projektu ustawy 

wniesionej do Sejmu. Nie mogły też być objęte pełnym rozmysłem legislacyjnym 

projektodawcy. 

Oznacza to, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego uzasadnione jest 

postawienie przepisowi art. 1 pkt 11–13 zarzutu niezgodności z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 

ust. 1 Konstytucji.  

 

2) art. 2 noweli: 

W art. 2 nowelizacji wprowadza się zmiany porządkujące w ustawie z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodaje się również normę, w oparciu 
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o którą dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do 

ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

W odniesieniu do zmian określonych powyżej jako porządkujące należy zauważyć, iż 

w okresie pomiędzy uchwaleniem ustawy przez Sejm, a chwilą obecną, została podpisana 

przez Prezydenta RP ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta m. in. wprowadza 

zmiany o charakterze porządkującym identyczne jak niniejsza nowelizacja ustawy 

o  odpadach. W związku z czym, przyjmując założenie, iż ustawa ta wejdzie w życie 

przed nowelizacją ustawy o odpadach, należy usunąć regulacje dotyczące art. 1a i art. 9e 

ust. 1 ustawy o czystości i porządku w gminach w zakresie zmian porządkujących. 

Pozostawiając jedynie zmianę dopuszczają przekazywanie, przez podmiot odbierający 

odpady, zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnych spalarni odpadów 

komunalnych.  

Ponadto należy zauważyć, iż przepis dopuszczający przekazywanie zmieszanych 

odpadów komunalnych do ponadregionalnych spalarni odpadów komunalnych, jest 

przepisem bezsankcyjnym, co powodować będzie swobodne wywiązywanie się 

z przewidzianego nim obowiązku przez podmiot odbierający odpady. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 2: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:” zastępuje się wyrazami 

„w art. 9e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych 

do ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, o której mowa 

w art. 35 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”.”, 

b) skreśla się pkt 1 i 2. 

 

3) art. 6 pkt 1: 

Poszczególne przepisy ustawy wchodzą w życie w różnych terminach. Zgodnie art. 1 

pkt 11 i 12 przepisy: przedłużające o rok zachowanie ważności wydanych na podstawie 

ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. zezwoleń i decyzji na zbieranie, odzysk lub na 

unieszkodliwianie odpadów (art. 1 pkt 11), a także dopuszczające możliwość zarządzania 
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gminnym składowiskiem odpadów przez jednostkę sektora finansów publicznych, 

w przypadku gdy wydana została zgoda na zamknięcie tego składowiska lub decyzja o jego 

zamknięciu (art. 1 pkt 12) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.  

Należy podkreślić, że ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych innych 

aktów prawnych stanowi w art. 4 ust. 1, iż akty prawne zawierające przepisy powszechnie 

obowiązujące, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że dany akt 

normatywny określi termin dłuższy. Zgodnie zaś z art. 4 ust. 2 tej ustawy w uzasadnionych 

przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym, a jeżeli ważny 

interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie 

może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Wydaje się iż, co najmniej 

w przypadku art. 1 pkt 12 powyższy warunek nie został spełniony. Uzasadnienie projektu ani 

z wypowiedzi uczestników prac legislacyjnych, na etapie sejmowym, nie wskazują 

konieczności oraz nie dają podstaw do odstąpienia od minimalnej 14-dniowej vacatio legis.  

Ustawodawca przewiduje ponadto w art. 1 pkt 13 wydłużenie o rok, wynikającego 

z art. 250 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czasowego utrzymania 

w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach, które nie zostały zastąpione rozporządzeniami wydawanymi 

na podstawie przepisów ustawy obowiązującej. Wskazane przepisy wykonawcze będą 

obowiązywać do czasu wejścia w życie nowych aktów wykonawczych, ale nie dłużej niż do 

23 stycznia 2015 r.  

Dla osiągnięcia wskazanego powyżej celu koniecznym jest, aby przepis art. 1 pkt 13 

wszedł w życie przed dniem 23 stycznia 2015 r. Po tym dniu wyekspiruje termin określony 

w art. 250 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Biorąc pod uwagę fakt, że opiniowana ustawa będzie rozpatrywana na 68. posiedzeniu 

Senatu w dniach 8 i 9 stycznia 2015 r., przy 14 dniowym okresie vacatio legis, jest 

praktycznie przesądzone, iż warunek wskazany powyżej nie będzie mógł być dochowany. 

Ustawodawca nie osiągnie zamierzonego celu, a zmiana zawarta w art. 1 pkt 13 stanie się 

bezprzedmiotowa. 

Abstrahując od, przedstawionych we wcześniejszej części opinii, wątpliwości co do 

konstytucyjności wprowadzenia do niniejszej nowelizacji zmiany zawartej w art. 1 pkt 13 

oraz wymogów określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych 
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innych aktów prawnych w zakresie odstąpienia od minimalnej vacatio legis, dla osiągnięcia 

celu jaki założył sobie ustawodawca, niezbędnym jest, aby art. 1 pkt 13 wchodził w życie 

z dniem ogłoszenia ustawy – analogicznie jak przepis art. 1 pkt 11.  

W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie poniższej poprawki. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w pkt 1 wyrazy „pkt 11 i 12” zastępuje się wyrazami „pkt 11 i 13”. 

 

 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 

 


