BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 19 listopada 2020 r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 264)

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2020 r. poz. 1439)
<Art. 3aa.
Gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom:
1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo;
2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.>

Art. 3b.
[1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:
1) 50% wagowo - za każdy rok w latach 2020-2024;
2) 55% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;
3) 60% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;
4) 65% wagowo - za 2035 r. i za każdy kolejny rok.]
<1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i
recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:
1) 20% wagowo – za rok 2021;
2) 25% wagowo – za rok 2022;
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-23) 35% wagowo – za rok 2023;
4) 45% wagowo – za rok 2024;
5) 55% wagowo – za rok 2025;
6) 56% wagowo – za rok 2026;
7) 57% wagowo – za rok 2027;
8) 58% wagowo – za rok 2028;
9) 59% wagowo – za rok 2029;
10) 60% wagowo – za rok 2030;
11) 61% wagowo – za rok 2031;
12) 62% wagowo – za rok 2032;
13) 63% wagowo – za rok 2033;
14) 64% wagowo – za rok 2034;
15) 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.>
<1a. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów
komunalnych.
1b. Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.>
[2. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo
rocznie.]
[3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o
których mowa w ust. 1 i 2, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich
osiągnięcia przez każdą gminę.]
<3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób
obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki
zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi, kierując się koniecznością możliwości
zweryfikowania osiągnięcia tych poziomów przez każdą gminę oraz przepisami Unii
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-3Europejskiej określającymi sposób obliczania poziomów przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych
do

masy

odpadów

przygotowanych

do

ponownego

użycia

i

poddanych

recyklingowi.>
[Art. 9g.
Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości
jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy
odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w art.
3b ust. 1 i 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 3c ust. 2.]

<Art. 9g.
Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem
nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w
odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów:
1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych w art. 3aa albo art. 3b
ust. 1;
2) ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 3c ust. 2 pkt 1.>
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) nazwę gminy lub związku międzygminnego, który przejął zadania gminy, o których
mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, rodzaj
gminy i liczbę mieszkańców gminy lub związku międzygminnego;
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-42) informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z
terenu gminy oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i
adresu instalacji, do których zostały przekazane;
3) informacje o działających na terenie gminy punktach selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, masie odpadów w nich zebranych oraz o sposobie ich
zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały
przekazane zebrane odpady komunalne;
4) informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania, przekazanych do składowania powstałych z odebranych
i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych;
5) informacje o osiągniętych poziomach:
[a) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,]
<a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,>
[b) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne,]
c) ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania;
6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.
4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których
mowa w [art. 3b i art. 3c] <art. 3aa–3c>.
5. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa za pośrednictwem Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Art. 9r.
1. Marszałek województwa weryfikuje 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 wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni, a
w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne wezwanie - w terminie 14 dni.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-53. Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że gmina dopuściła się naruszenia, o
którym mowa w [art. 9z ust. 1 lub 2] <art. 9z ust. 1, 2 lub 2a>, marszałek województwa
zawiadamia o stwierdzonym naruszeniu wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

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 klimatu w terminie do
15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy.
3. Sprawozdanie zawiera:
1) nazwę województwa, rodzaj i liczbę gmin lub związków międzygminnych, które
przejęły zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi, oraz liczbę mieszkańców województwa;
2) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu województwa
odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem
nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane;
3) informacje o działających na terenie województwa punktach selektywnego zbierania
odpadów komunalnych i podmiotach zbierających odpady komunalne, o których
mowa w art. 9nb ust. 1;
4) informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania, przekazanych do składowania powstałych z odebranych
i zebranych z terenu województwa odpadów komunalnych;
5) informacje o osiągniętych przez gminy lub związki międzygminne, które przejęły
zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, z terenu województwa poziomach:
[a) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,]
<a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,>
[b) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne,]
c) ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania;
6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.
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-64. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, minister właściwy do spraw
klimatu wzywa marszałka województwa, który przekazał sprawozdanie, do jego
uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.
5. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw klimatu za
pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Art. 9x.
1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:
1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - podlega karze pieniężnej w wysokości
5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do
rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez
wymaganego wpisu do rejestru;
1a) złożył wniosek, o którym mowa w art. 9c ust. 2, niezgodny ze stanem faktycznym
albo złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;
2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega
karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
3)

nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d, odebranych od właścicieli
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji
komunalnej - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy
ujawniony przypadek;

4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze
pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione
lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w
art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze
pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za
365 dni.
2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem
nieruchomości, który nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze
pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
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-7[1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;]
<1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;>
2) ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty
za

umieszczenie

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych

na

składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów
komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu
[recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami]
<przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych> lub
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania.
Art. 9y.
1. Gminna jednostka organizacyjna, która:
1)

odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, o którym
mowa w art. 9k ust. 1 - podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy
miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10 000 zł za każdy kolejny
miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu;

2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega
karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
3)

nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d, odebranych od właścicieli
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji
komunalnej - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy
ujawniony przypadek;

4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze
pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione
lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w
art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze
pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za
365 dni.
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-82. Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze
pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
[1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;]
<1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;>
2) ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 3.

Art. 9z.
1. Gmina, która:
1) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q - podlega karze
pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za
365 dni;
2) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q - podlega karze
pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione
lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
o którym mowa w art. 9r ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od
500 zł do 5000 zł.
1a. Gmina, która nie tworzy warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na
swoim terenie, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8-10 - podlega karze pieniężnej w
wysokości od 1000 zł do 100 000 zł.
2. [Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c - podlega
karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z
wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne;]
<Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3aa – podlega karze
pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;>
2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne [;] <.>
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-9[3) ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania.]
<2a. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c –
podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
2) ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania.>
3. [Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2] <Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2 i
2a>,

oblicza

się

jako

iloczyn

jednostkowej

stawki

opłaty za

umieszczenie

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg,
wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
4. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6d ust. 1 - podlega karze
pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.
5. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny,
karom pieniężnym, o których mowa w [ust. 1-2] <ust. 1–2a>, 4 i 6, podlega ten związek.
6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w
art. 9u - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł.

Art. 9zb.
1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 nakłada, w drodze decyzji, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy
do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.
1a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xa, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
1aa. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xaa, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu zbierania
odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła.
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lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z [ust. 1-2] <ust. 1–2a>, , 4 i 6
oraz art. 9za, nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapłatę kar, o
których mowa w art. 9z [ust. 2] <ust. 2 i 2a>, lub je umorzyć.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875)
[Art. 35b. (4)
1. Udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych na terenie kraju w stosunku do
masy wytworzonych odpadów komunalnych na terenie kraju nie może przekraczać 30%.
2. Odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych
przekształca się termicznie wyłącznie w instalacjach ujętych na liście, określonej w
przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
3. Jeżeli instalacja, przeznaczona do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub
odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, nie została ujęta na
liście, określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, odmawia się wydania dla
tej instalacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę,
pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji.
4. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, listę instalacji
przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, z podziałem na istniejące,
planowane do modernizacji, planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy
przerobowych i planowane do budowy, wskazując dla każdej instalacji moc przerobową
istniejącą oraz moc przerobową planowaną, maksymalne terminy realizacji modernizacji,
rozbudowy albo budowy oraz podmiot prowadzący instalację lub wskazany do
prowadzenia instalacji.
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- 11 5. Minister właściwy do spraw klimatu, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4,
kieruje się koniecznością zapewnienia nieprzekraczania udziału, o którym mowa w ust. 1,
hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz celami w zakresie gospodarki
odpadami.
Art. 35c.
1. Podmiot wskazany do prowadzenia instalacji ujętej na liście, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 35b ust. 4, jako planowana do modernizacji, planowana do
rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych lub planowana do budowy, jest
obowiązany, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, do złożenia ministrowi
właściwemu do spraw klimatu informacji o stanie zaawansowania realizacji
poszczególnych etapów inwestycji polegającej na modernizacji, rozbudowie albo
budowie, zwanej dalej "inwestycją".
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu
realizującego inwestycję;
2) adres realizowanej inwestycji;
3) planowany harmonogram realizacji poszczególnych etapów inwestycji ze wskazaniem
ich terminów;
4) wykaz uzyskanych decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji;
5) stan zaawansowania prac budowlanych, w tym termin złożenia zawiadomienia do
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy;
6) oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tej informacji są zgodne ze stanem
faktycznym;
7) inne istotne informacje.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, 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.
4. W przypadku:
1) opóźnień w realizacji inwestycji o co najmniej 2 lata w odniesieniu do terminów
określonych na liście, o której mowa w art. 35b ust. 2,
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informacji, o której mowa w ust. 1,
3)

złożenia wniosku do ministra właściwego do spraw klimatu o wykreślenie z listy, o
której mowa w art. 35b ust. 4, przez podmiot, o którym mowa w ust. 1

- instalacja może być wykreślona z listy, o której mowa w art. 35b ust. 4.
5. W miejsce wykreślanych instalacji z listy, o której mowa w art. 35b ust. 4, mogą zostać
wpisane inne instalacje przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów
komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.]

Art. 227.
Krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami
uchwalone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio krajowym
planem gospodarki odpadami oraz wojewódzkimi planami gospodarki odpadami w
rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

<Art. 227a.
1. Zarząd województwa przygotuje i przedłoży sejmikowi województwa oraz ministrowi
właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017–2019 w
terminie 16 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego.
2. Minister właściwy do spraw klimatu przygotuje i przedłoży Radzie Ministrów
sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres
sprawozdawczy obejmujący lata 2017–2019 w terminie 22 miesięcy po upływie tego
okresu sprawozdawczego.>

USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1403)
[Art. 15.
Do dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling wydawanych na
wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, złożony do dnia 31
grudnia 2020 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
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Do zaświadczeń, o których mowa w art. 59a oraz art. 64a ustawy zmienianej w art. 5,
sporządzanych w 2020 r. dotyczących 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 17.
1. Do dokumentów DPO, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 6, i
dokumentów DPR, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 6,
wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6,
złożony do dnia 31 grudnia 2020 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do dokumentów EDPO, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy zmienianej w art. 6, i
dokumentów EDPR, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c ustawy zmienianej w art. 6,
wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6,
złożony do dnia 31 grudnia 2020 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 18.
Do zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 7, wystawianych w 2020 r. dotyczących 2020 r. stosuje się przepisy
dotychczasowe.]
<Art. 15.
Do dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling wydawanych
na wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, złożony do dnia
31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 16.
Do zaświadczeń, o których mowa w art. 59a oraz art. 64a ustawy zmienianej w art. 5,
sporządzanych w 2021 r. dotyczących 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 17.
1. Do dokumentów DPO, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art.
6, i dokumentów DPR, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art.
6, wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy zmienianej w
art. 6, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
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6, i dokumentów EDPR, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c ustawy zmienianej
w art. 6, wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 6, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy
dotychczasowe.
Art. 18.
Do zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 7, wystawianych w 2021 r. dotyczących 2021 r. stosuje się przepisy
dotychczasowe.>
Art. 22.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:
1) art. 1 pkt 1, 2, 3 lit. a, pkt 4-11, 13-16, 18-20, 21 lit. a i c, pkt 22-24, 27 i 28, art. 8 i art. 9,
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
2) art. 4-7 i art. 15-18, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia [2021 r.] <2022 r.>

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 875)

Art. 18.
1. Podmiot wskazany do prowadzenia instalacji do termicznego przekształcania odpadów
komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych ujętą w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami obowiązującym w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy, jako planowana do modernizacji, planowana do rozbudowy w zakresie
zwiększenia mocy przerobowych lub planowana do budowy, jest obowiązany do złożenia
informacji, o której mowa w art. 35c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, do marszałka
województwa w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.
2. Marszałek województwa weryfikuje informację, o której mowa w ust. 1, i na podstawie tej
weryfikacji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia
29 lutego 2020 r., wykaz instalacji:
1) przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z podziałem na: istniejące,
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- 15 planowane do modernizacji, planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy
przerobowych i planowane do budowy, wraz z podaniem dla każdej instalacji mocy
przerobowej istniejącej, o ile dotyczy, oraz mocy przerobowej planowanej, a także
planowanymi terminami realizacji poszczególnych etapów inwestycji;
2) w stosunku do których postanowienia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
utraciły moc zgodnie z przepisami ust. 3 i 4, wskazując odrębnie dla każdej instalacji
przesłankę utraty mocy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
3. Z dniem 1 stycznia 2020 r. tracą moc postanowienia wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami uchwalonego po dniu 1 lipca 2016 r. i obowiązującego w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy, dotyczące:
1) instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych ujętych w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami, obowiązującym w dniu 30 czerwca 2016 r., jako planowane do
budowy lub planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych z
terminem realizacji przed dniem 1 stycznia 2017 r. i ponownie ujętych w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami, obowiązującym w dniu 30 czerwca 2019
r., jako planowane do budowy lub planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia
mocy przerobowych, z terminem realizacji przed dniem 1 stycznia 2019 r., dla których
nie zostało złożone przed dniem 1 stycznia 2020 r. zawiadomienie do organu nadzoru
budowlanego o zakończeniu budowy;
2) instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych ujętych w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami, obowiązującym w dniu 30 czerwca 2019 r., jako planowane do
budowy lub planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych, z
terminem realizacji przed dniem 1 stycznia 2019 r., dla których nie zostało złożone
przed dniem 1 stycznia 2020 r. zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o
zakończeniu budowy.
4. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc postanowienia wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami uchwalonego po dniu 1 lipca 2016 r. i obowiązującego w dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące instalacji, o których mowa w art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 122), dla których nie zostało złożone przed dniem wejścia w życie
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budowy.
[5. Minister właściwy do spraw klimatu wyda po raz pierwszy przepisy wykonawcze na
podstawie art. 35b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6 w terminie do dnia 31 grudnia 2020
r.]

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

[Art. 31zzc.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przetwarzania
odpadów komunalnych mogą być termicznie przekształcane w funkcjonującej instalacji, która
uzyskała pozwolenie zintegrowane lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów na termiczne
przekształcanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów
komunalnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.]
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