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SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
oraz

KOMISJI ŚRODOWISKA
o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2014 r.
ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 13 października 2014 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 28 października 2014 r.
- komisje wnoszą:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji
Środowiska
(-) Jadwiga Rotnicka

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Andrzej Matusiewicz

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października
2014 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1:
a) w pkt 2:
– w lit. b, w ust. 3 skreśla się wyrazy „, a w przypadku spółdzielni
mieszkaniowych – zarząd spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 16
września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)”,
– dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba
faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej
nie jest

obowiązana

do wykonywania obowiązków właściciela

nieruchomości wynikających z ustawy.”;”,
b) w pkt 18 w lit. a, w ust. 1c wyrazy „zarząd spółdzielni, o której mowa w art. 2
ust. 3,” zastępuje się wyrazami „spółdzielnia mieszkaniowa”;

2)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b:
a) w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „i 2c”,
b) skreśla się ust. 2b,
c) w ust. 2c po wyrazie „jeden” dodaje się wyraz „stacjonarny”;

3)

w art. 1 w pkt 8 w lit. c, w ust. 12 po wyrazie „przepisy” dodaje się wyrazy „art. 12
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oraz”;

4)

w art. 1:
a) w pkt 10:
– skreśla się lit. a,
– w lit. b, w ust. 4 w pkt 5 po wyrazach „odebrane odpady” dodaje się wyrazy
„–

w przypadku

przetargu

na

odbieranie

odpadów

od

właścicieli

nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie – w
przypadku przetargu na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów”,
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) w art. 6f:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą
odbierającym

lub

odbierającym

i

zagospodarowującym

odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu,
o którym mowa w art. 6d ust. 1, umowę na odbieranie lub odbieranie
i zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości.”,
b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa instalację lub
instalacje, w tym regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych, do których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane
odpady.

W

przypadku niewielkich

ilości odebranych odpadów

selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest
wskazanie podmiotu zbierającego te odpady.”;”,
c) skreśla się pkt 12 i 13,
d) w pkt 29, w art. 9l w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub z gminą organizującą
odbieranie odpadów komunalnych, wchodzącą w skład regionu gospodarki
odpadami komunalnymi”;
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5)

w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 3c wyrazy „w ust. 1” zastępuje się wyrazami
„w ust. 3b”;

6)

w art. 1 w pkt 18 w lit. b, w ust. 2b wyrazy „ustalającą wysokość zaległości
z tytułu” zastępuje się wyrazami „określającą wysokość”;

7)

w art. 1 w pkt 20, w art. 6o w ust. 2 po wyrazie „opłaty” dodaje się wyrazy „lub
zmiana stawki opłaty za gospodarowanie nieruchomościami”;

8)

w art. 1:
a) skreśla się pkt 30,
b) po pkt 33 dodaje się pkt … w brzmieniu:
„…) po art. 9o dodaje się art. 9oa w brzmieniu:
„Art. 9oa. 1. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania
odpadów komunalnych oraz instalację przewidzianą do zastępczej obsługi
regionu jest obowiązany przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte
umowy, informację o odpadach, przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę
lub gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia,
recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
2. Informacja o odpadach pochodzących z odpadów komunalnych
z terenu danej gminy zawiera dane o:
1)

rodzajach i masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia lub
przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze
wskazaniem procesu odzysku, któremu został poddany odpad;

2)

rodzajach i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne przygotowanych do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi oraz poddanych innym formom odzysku lub przekazanych
w tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu
odzysku, któremu został poddany odpad;
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3)

masie

wytworzonych

i

poddanych

składowaniu

pozostałości

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych.
3. Informacja o masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi,
przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi może być
podawana jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego
w danej instalacji, odpowiednio dla:
1)

recyklingu, lub

2)

przygotowania do ponownego użycia, lub

3)

odzysku

– oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę.
4. Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

odpadów

komunalnych

poddanych składowaniu może być podawana jako iloczyn średniego
procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji dla poddanych
składowaniu odpowiednio:
1)

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub

2)

pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych

– oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę.
5. Prowadzący

regionalną

instalację

do

przetwarzania

odpadów

komunalnych oraz instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu
przekazuje informację o odpadach, które poddał procesowi przygotowania do
ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami lub przekazał w
tym celu innemu posiadaczowi odpadów:
1)

przedsiębiorcy odbierającemu

odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości dwa razy w roku: za pierwsze półrocze – w terminie do
dnia 15 lipca i za drugie półrocze – w terminie do dnia 15 stycznia;
2)

gminie raz w roku – w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok
kalendarzowy.
6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić w drodze

rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą
ujednolicenia zawartych w niej danych.”;”,
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c) w pkt 44, w pkt 4 po wyrazie „kalkulacji” dodaje się wyrazy „, o której mowa w
art. 9m,” oraz wyrazy „o których mowa w art. 9m” zastępuje się wyrazami „o
której mowa w art. 9oa ust. 1”;

9)

skreśla się art. 4.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

