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Propozycja poprawki do projektu zawartego w druku sejmowym nr 3495 tj. projektu ustawy o 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

Art. 6. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730) wprowadza 

się następujące zmiany: 

(…) 

8) w art. 25: 

 (…) 

d) po ust. 6e dodaje się ust. 6f-6j w brzmieniu: 

 "(…) 

6j. Przepisów ust. 6a-6i nie stosuje się do: 

1) popiołów, żużli, gipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby 

lub ziemi; 

2) posiadacza odpadów wytworzonych w będącej w jego władaniu instalacji, o której mowa w 

ust. 1-4, ust. 5 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit b, pkt 3 lit. a tiret 2, lit. b tiret 3 i 4, pkt 4 oraz ust. 6 

załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169); 

3) posiadacza odpadów przetwarzającego odpady w procesach technologicznych prowadzonych 

w będącej w jego władaniu instalacji, o której mowa w ust. 1-4, ust. 5 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit 

b, pkt 3 lit. a tiret 2, lit. b tiret 3 i 4, pkt 4 oraz ust. 6 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości; 

4) posiadacza odpadów będącego przedsiębiorcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 

5) posiadacza odpadów wytworzonych w będącym w jego władaniu zakładzie, o którym mowa 

w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli 

prowadzący zakład wypełnia obowiązki określone w przepisach wskazanych w art. 354 tej 

ustawy; 
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6) posiadacza odpadów będącego ich wytwórcą, przechowującego odpady w ramach wstępnego 

magazynowania odpadów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit a."; 

9) (…)". 

Uzasadnienie 

Proponowane przez FOEEiG rozwiązanie legislacyjne rozszerza zakres przewidzianego  

w procedowanym projekcie zwolnienia wyłączając określone kategorii przedsiębiorców będących  

z racji prowadzonej działalności posiadaczami odpadów z niektórych obowiązków wprowadzonych 

do obecnie obowiązującego porządku prawnego w drodze nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 1592), obowiązującej od dnia 22 lutego 2019 r. Nowelizacja ta 

miała na celu ograniczenie nieprawidłowości, a w szczególności doprecyzować przepisy w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, a także postępowania w przypadku wystąpienia pożarów 

nagromadzonych odpadów. 

W konsekwencji powyższej zmiany ustawa o odpadach nałożyła szereg obowiązków na szeroko 

określone kategorie posiadaczy odpadów, nie różnicując ich wykonywania od rodzaju prowadzonej 

przez nich działalności gospodarczej ani posiadanych odpadów. Po przeprowadzonych analizach, 

uznać można, że owe dodatkowe obciążenia stanowić mogą dla określonych kategorii 

przedsiębiorców nadmierną i zbędną regulację, która nie przyczynia się do realizacji celów 

określonych przez znowelizowaną ustawę, a jedynie do drastycznego podniesienia kosztów 

prowadzonej działalności - analogicznie jak w sektorze energetycznym objętym projektowanym 

zwolnieniem w ust. 6j dodawanym do art. 25 ustawy o odpadach. Przedsiębiorcy ci wykonują 

bowiem z racji rodzaju i skali prowadzonej działalności liczne dodatkowe, wynikające z przepisów 

prawa obowiązki służące należytemu zabezpieczeniu odpadów. 
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