
 

 

 

Druk nr 2676-A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I LEŚNICTWA  

 
o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 2661) 
 

Sejm na 66. posiedzeniu w dniu 3 lipca 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2676 do  
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia 
poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu 
poprawek na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 r. 

wnosi: 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a ust. 4 nadać brzmienie: 
 „4. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika 

z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów 
uzasadnionych zastosowaniem tych procesów. Minister właściwy do spraw 
środowiska określi w drodze rozporządzenia maksymalny czas magazynowania 
poszczególnych kategorii odpadów mając na uwadze właściwości odpadów i 
stosowane procesy technologiczne.” 

– KP PO 
– odrzucić 

 
2) w art. 1 w pkt 1 w lit. c: 

a) w ust. 6a po wyrazach „Posiadacz odpadów” dodać wyrazy „zobowiązany do 
uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie 
lub przetwarzanie odpadów,”, 

b) w ust. 6c po wyrazach „Posiadacz odpadów” dodać wyrazy „zobowiązany do 
uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 



 

odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie 
lub przetwarzanie odpadów,”, 

c) w ust. 6e po wyrazach „Posiadacz odpadów” dodać wyrazy „zobowiązany do 
uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie 
lub przetwarzanie odpadów,” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
Uwaga: poprawki nr 2 i 23 należy rozpatrywać łącznie. 
 
 

3) w art. 1 w pkt 2 w lit. a ust. 1b nadać brzmienie: 
„1b. Jeżeli w okresie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja o 

wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na 
gospodarowaniu odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie 
odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów stała się ostateczna, 
posiadaczowi odpadów została wymierzona po raz drugi administracyjna kara 
pieniężna za naruszenie polegające na gospodarowaniu odpadami niezgodnie z 
posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie 
odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymuje, w drodze decyzji, 
działalność tego posiadacza odpadów.” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
4) w art. 1 w pkt 2 w lit. b ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 1b, na wniosek posiadacza odpadów, 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa, w drodze postanowienia, termin 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zawieszając na ten czas postępowanie. 
Termin nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia postanowienia.” 

– KP PO 
– odrzucić 

 
5) w art. 1 skreślić pkt 5 

– KP PO 
– odrzucić 

 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 5 czyni bezprzedmiotowymi poprawki nr 6 i 7. 
 

6) w art. 1 w pkt 5 art. 41b nadać brzmienie: 
„Art. 41b. 1. Gospodarowanie odpadami polegające na zbieraniu odpadów 

niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie terenów 
niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów 
komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 
komunalnych odbywa się wyłącznie na terenie, którego właścicielem, 
dzierżawcą na podstawie pisemnej umowy potwierdzonej notarialnie lub 
posiadającym ograniczone prawo rzeczowe lub użytkownikiem 
wieczystym jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Podstawą 
prawną do terenu, poza tytułem własności lub użytkowaniem wieczystym, 



 

może być umowa dzierżawy lub inny równoważny tytuł prawny, zawarta 
w formie aktu notarialnego, formie pisemnej z podpisami notarialnie 
poświadczonymi lub w formie dokumentu pisemnego z urzędowo 
poświadczoną datą.  

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do jednostek budżetowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i 
akumulatorów.” 

– KP KUKIZ ‘15 
– odrzucić 

 
Uwaga: poprawki nr 6 i 8 należy rozpatrywać łącznie. 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 6 czyni bezprzedmiotową poprawkę nr 7. 
 

7) w art. 1 w pkt 5 art. 41b nadać brzmienie: 
 „Art. 41b. 1. Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów 

niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie terenów 
niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów 
komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 
komunalnych, wymagające uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub 
pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów, odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest 
posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. 

2. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub 
przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu 
notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się 
masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w 
okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.  

3. Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub 
przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W 
umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane 
lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.  

4. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, 
odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie 
dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o 
której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2018 r. poz. 954). 

5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do jednostek budżetowych.” 
– KP PiS 

– przyjąć 
Uwaga: poprawki nr 7, 10 i 25 należy rozpatrywać łącznie. 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 czyni bezprzedmiotową poprawkę nr 24. 
 

8) w art. 1 w pkt 6 w lit. d ust. 4a nadać brzmienie: 
„4a. Do wniosku o: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych; 
2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie 

przekształconych; 



 

3) zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z 
przetwarzania odpadów komunalnych; 

4) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z 
przetwarzania odpadów komunalnych 

 – posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument 
potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego lub 
stosunek zobowiązaniowy w formie pisemnej umowy poświadczonej notarialnie 
lub ograniczone prawo rzeczowe do terenu, o którym mowa w art. 41b.” 

– KP KUKIZ ‘15 
– odrzucić 

 
 

9) w art. 1 w pkt 6 w lit. d w ust. 4a we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „wniosku 
o” dodać wyrazy „zezwolenie na” oraz w pkt 1, 2 i 3 skreślić wyrazy „zezwolenie na” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

10) w art. 1 w pkt 6 w lit. d w ust. 4a części wspólnej nadać brzmienie: 
„– posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument 

potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo 
użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 
1.” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
11) w art. 1 w pkt 8 w lit. b w ust. 1a w pkt 2 wyraz „udziałowca” zastąpić wyrazem 

„prokurenta” 
 

W konsekwencji analogiczną poprawkę należy wprowadzić ilekroć w projekcie ustawy 
występuje w różnych przypadkach wyraz „udziałowiec”. 

– KP PiS 
 

– przyjąć 
 

12) w art. 1  w pkt 8 dodać lit. c w brzmieniu: 
„c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 „5. Przepisy ust. 1f nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub 
przygotowania do ponownego użycia.” 

– KP PO 
– odrzucić 

 
13) w art. 1 w pkt 10 w ust. 9 wyrazy „zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów” 

zastąpić wyrazami „zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 



 

14) w art. 1 w pkt 10 ust. 22 nadać brzmienie: 
„22. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za Mg magazynowanych odpadów, 
kierując się właściwościami odpadów, wynikającymi z tych właściwości 
ewentualnymi negatywnymi skutkami w środowisku lub szkodami w środowisku 
oraz kosztami usunięcia odpadów z działalności polegającej na zbieraniu lub 
przetwarzaniu odpadów i ich zagospodarowania, w tym odpadów stanowiących 
pozostałości z akcji gaśniczej, oraz usunięcia negatywnych skutków w środowisku 
lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.” 

– KP PO 
– odrzucić 

 
15) w art. 4 w pkt 2 w lit. a w pkt 16 po wyrazach „w przypadku pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów” dodać wyrazy „uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów;” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

16) w art. 5 w załączniku nr 3 do ustawy w pkt 4.9. kolumnie drugiej nadać brzmienie: 
„Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w 

sposób umożliwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z innymi niż 
niebezpieczne, z wyłączeniem kontaktu, który nie powoduje zmian w 
charakterystyce odpadów w trakcie transportu” 

– KP KUKIZ ‘15 
– odrzucić 

 
17) art. 6 nadać brzmienie: 

Art. 6. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 1044) w załączniku w części III pkt 39 otrzymuje brzmienie: 

 

39. ZEZWOLENIE WYDAWANE NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 CZERWCA 2007 R. O 
MIĘDZYNARODOWYM PRZEMIESZCZANIU ODPADÓW 
(DZ. U. Z 2018 R. POZ. 296 I …): 

1) NA OBRÓT ODPADAMI Z ZAGRANICĄ, OBEJMUJĄCY 
JEDNOKROTNE I WIELOKROTNE PRZEMIESZCZANIE 
ODPADÓW 

2) OD ZEZWOLEŃ WSTĘPNYCH 

 
 
 
6000 ZŁ 
 
2000 ZŁ 

 
– KP PO 

– odrzucić 
 

18) w art. 7 skreślić pkt 4 
– KP PO 

– odrzucić 
 



 

19) w art. 7 w pkt 5 art. 11b nadać brzmienie: 
„Art. 11b. Zakazuje się przywozu na teren kraju odpadów pochodzących ze 

zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z 
przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych.” 

– KP PO 
– odrzucić 

 
20) w art. 9 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Do postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń 
na przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających 
zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych 
uwzględniających zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów oraz decyzji 
zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, wszczętych i 
niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 
nowe.” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
21) art. 10 nadać brzmienie: 

„Art. 10. Prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane obejmujące 
gospodarowanie odpadami polegające na zbieraniu lub przetwarzaniu 
odpadów, jest obowiązany, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu 
dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą. W 
przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełnił tego obowiązku, 
pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami. Przepisy art. 
14 ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.” 

– KP PO 
– odrzucić 

 
22) w art. 10 wyrazy „pozwolenie zintegrowane obejmujące gospodarowanie odpadami 

polegające na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów” zastąpić wyrazami „pozwolenie 
zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

23) w art. 12 po wyrazach „Posiadacz odpadów” dodać wyrazy „, który przed dniem wejścia 
w życie ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie 
lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów,” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
24) skreślić art. 13 

– KP PO 
– odrzucić 

 



 

25) art. 13 nadać brzmienie: 
„Art. 13. Posiadacz odpadów prowadzący gospodarowanie odpadami, polegające na 

zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie 
terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu 
odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania 
odpadów komunalnych, na które uzyskał zezwolenie na zbieranie 
odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów i nie jest właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą nieruchomości, na której 
prowadzi te działania, może je prowadzić na tej nieruchomości na 
podstawie posiadanego zezwolenia lub pozwolenia przez czas, na jaki 
zezwolenie lub pozwolenie zostało wydane.” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
26) art. 17 nadać brzmienie: 

„Art. 17. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 3 
ustawy zmienianej w art. 7 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów 
wykonawczych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7, nie dłużej jednak 
niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” 

– KP PO 
– odrzucić 

 
27) w art. 18 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) art. 1 pkt 1 lit. c i d, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia 
ogłoszenia;” 

 
– KP PO 

– odrzuci 
 
 
Warszawa, dnia 5 lipca 2018 r. 
 

 
                                          Zastępca Przewodniczącego Komisji  
               Sprawozdawca                   
                       
 
          
                     /-/Anna Paluch 
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	24) skreślić art. 13
	– KP PO
	25) art. 13 nadać brzmienie:
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