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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 25 czerwca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1198) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wynika z konieczności 

pilnego doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), nad rozbudową której, 

m.in. w zakresie utworzenia modułów: ewidencyjnego i sprawozdawczego, jak wynika 

z uzasadnienia do projektu ustawy, toczą się intensywne prace. 

Istota zmian proponowanych niniejszą nowelizacją polega na usunięciu z ustawy 

o odpadach przepisów odnoszących się do posługiwania się formą papierową dokumentów 

(ustawa przewiduje rezygnację z papierowej formy dokumentów ewidencji odpadów, 

sprawozdawczości oraz wniosków o wpis, aktualizację i wykreślenie z rejestru) – a co za tym 

idzie doprecyzowaniu przepisów dotyczących funkcjonowania BDO jako systemu 

elektronicznego (zapewnienie od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzenia ewidencji odpadów 

wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie 

BDO, a także prowadzenia rejestru i sprawozdawczości). Zapewnienie działań wyłącznie w 

formie elektronicznej, w tym przygotowanie i udostępnianie formularzy na stronie 

internetowej dedykowanej obsłudze BDO, przypisane zostało ministrowi właściwemu do 

spraw środowiska lub wskazanemu przez niego administratorowi. Forma pisemna składania 

wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym, którzy nie ustanowili oddziału na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Mając na uwadze, że zgodnie z postanowienia ustawy o odpadach od dnia 1 stycznia 

2020 r. ewidencja będzie prowadzona elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta 

w BDO, nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy o odpadach w zakresie dokonywania 

wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami (rejestr), wprowadzania zmian, a także wykreśleń z tego rejestru. 

W celu ułatwienia wprowadzania danych do BDO wzory odpowiednich formularzy 

zastąpione zostaną zakresami informacji, natomiast dokumenty ewidencji odpadów będą 

sporządzane przez podmioty za pośrednictwem ich indywidualnego konta w BDO. 

Wprowadzane rozwiązania umożliwią efektywniejsze wdrożenie elektronicznego 

modułu sprawozdawczego i służącego ewidencji odpadów. 

Do ustawy o odpadach wprowadzono zmiany doprecyzowujące informacje, które podają 

podmioty rejestrujące się w rejestrze z zakresu ustawy: z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej, z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

W odniesieniu do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach opiniowana ustawa wprowadza zmiany dotyczące przepisów określających zakres 

informacji zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 9n, art. 9na, art. 9nb, art. 9o, 

art. 9p, art. 9q i art. 9s tej ustawy. 

Ponadto w odpowiednich przepisach ustawy o odpadach oraz w zmienianych niniejszą 

nowelizacją przepisach ustawy: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, doprecyzowano dane identyfikujące 

dotyczące osób fizycznych, których gromadzenie musi być zgodne z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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Ustawą nowelizującą doprecyzowano także zakres informacji, które obowiązane 

podmioty będą wprowadzać do BDO. 

Nowela przewiduje szereg ułatwień dla podmiotów wnioskujących o wpis do rejestru. 

Wprowadzane regulacje dopuszczają możliwość przedstawiania kopii szeregu dokumentów 

(kopia zaświadczenia wydawanego przez bank o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału 

zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego 

kapitału, kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego, 

o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 

wymaganych w tej sytuacji, zrezygnowano także z obowiązku uwierzytelniania kopii dowodu 

uiszczenia opłaty rejestrowej, w tym przypadku uwierzytelnieniem będzie samo zalogowanie 

do BDO poprzez indywidualny login i hasło. 

Jak już wcześniej podkreślono administratorem BDO, w myśl postanowień ustawy, jest 

minister właściwy do spraw środowiska. Minister może powierzyć w całości lub tylko 

w określonym zakresie administrowanie BDO innej jednostce sektora finansów publicznych 

lub  jednostce podległej lub nadzorowanej. Określono również zakres zadań wykonywanych 

przez administratora BDO, wskazując, że administrator BDO, oprócz m.in. zabezpieczania 

przed utratą danych i informacji gromadzonych w BDO, będzie również wykonywać 

obowiązki organu właściwego do określenia wzorów dokumentów elektronicznych 

i przekazywać je w celu umieszczenia w centralnym repozytorium wzorów dokumentów 

elektronicznych, w tym zamieści na stronie internetowej BDO elektroniczne formularze 

wniosków o wpis, aktualizację i wykreślenie z rejestru. Nowelizacja uwzględnia również 

konieczność dostosowania przepisów ustawy o odpadach do przewidywanej modyfikacji 

art. 401c ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

odnoszącej się do finansowania utrzymywania BDO. Administrowanie BDO jest jednym 

z zadań administratora BDO. Opisana możliwość powierzenia wykonywania zadań 

w zakresie administrowania BDO w całości lub w określonym zakresie jednostkom 

podległym lub nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska, 

spowodowała konieczność rozstrzygnięcia na poziomie ustawowym sposobu finansowania 

wykonywania tych zadań i wskazania strumienia środków publicznych, z których będą 

pokrywane związane z tym wydatki. Z uwagi na fakt, że w głównym zakresie koszty 

wynikające z wejścia w życie ustawy polegające na utworzeniu, wdrażaniu i utrzymaniu 

BDO będą pokrywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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(NFOŚiGW), a zadania podmiotu wyznaczonego do pełnienia funkcji administratora będą się 

koncentrowały zasadniczo w tym obszarze, przesądzono, że źródłem finansowania tych zadań 

będą także środki z NFOŚiGW. 

Nowelizacją zapewnia się dostęp do danych z zasobów BDO dla Policji, Inspekcji 

Transportu Drogowego (ITD) oraz organów nadzoru górniczego, w celu ułatwienia 

wykonywania działań będących w ich kompetencjach. 

Z uwagi na zakres regulacji objęty ustawą niezbędne było dokonanie nowelizacji ośmiu 

ustaw. W celu dostosowania do nowych lub zmienionych przez ustawę instytucji prawnych 

i zapewnienia spójności w ramach systemu prawnego, zmienia się: 

1) z ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2) ustawę – Prawo ochrony środowiska, 

3) ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej, 

4) ustawę o bateriach i akumulatorach, 

5) ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

6) ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

7) ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw, 

8) z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych 

innych ustaw. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że znaczna część 

uregulowań, w szczególności te dotyczące sprawozdawczości i ewidencji, wejdzie w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r. Natomiast przepisy umożliwiające przekazywanie i gromadzenie 

dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk i recykling odpadów produktowych wejdą 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 3412) był projektem rządowym. Marszałek Sejmu 

skierował projekt do pierwszego czytania do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa. Komisja po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniach 
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14 i 15 maja 2019 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk 

sejmowy nr 3464). Zmiany wprowadzone do projektu ustawy na etapie prac w Komisji nie 

wpłynęły znacząco na meritum przedłożenia rządowego. 

W trakcie drugiego czytania na 82. posiedzeniu Sejmu w dniu 12 czerwca 2019 r. 

zgłoszono 20 poprawek. Poprawki w większości miały charakter doprecyzowujący oraz 

porządkujący, a także usuwały błędy (w tym również językowe) w projekcie ustawy. Komisja 

wniosła o przyjęcie poprawek. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia rządowego ze zmianami 

proponowanymi przez Komisję, przy 422 głosach za, 5 głosach przeciw oraz braku głosów 

wstrzymujących się. 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, pkt 4 lit. a i b tiret pierwsze, pkt 5 lit. d tiret drugie–

czwarte, pkt 11lit. b i pkt 23 – we wskazanych przepisach ustawodawca posłużył się 

pojęciem „adres e-mail”. Podkreślenia wymaga, iż w systemie prawa w przeważającej 

większości aktów ustawodawca posługuje się zwrotem „adres elektroniczny”, 

w szczególności pojęciem tym posługuje się ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednocześnie należy zauważyć, że w art. 1 

w pkt 27 noweli przewiduje się, że do doręczeń pism dokonywanych za pośrednictwem 

indywidualnego konta w BDO (w formie elektronicznej) stosuje się odpowiednio art. 46 

§ 3–8 Kodeksu postępowania administracyjnego. Również Kodeks w powyższych 

przepisach posługuje się pojęciem „adres elektroniczny”. Mając na uwadze 

dostosowanie terminologii użytej w przedmiotowej nowelizacji do systemu prawa, 

a także § 9 Zasad techniki prawodawczej proponuje się następujące poprawki. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 1 w lit. b w tiret drugim, w pkt 5, 

b) w pkt 11 w lit. b, w ust. 5  

– wyrazy „adresu e-mail” zastępuje się wyrazami „adresu elektronicznego”; 

2) w art. 1: 

a) w pkt 4 w lit. a w tiret pierwszym, 
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b) w pkt 5 w lit. d w tiret drugim 

– wyrazy „adres e-mail” zastępuje się wyrazami „adres elektroniczny”; 

 

2) art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze i pkt 5 lit. d tiret drugie – w przywołanych przepisach 

ustawodawca używa sformułowania „nazwa i numer ulicy”. Wyrażenie to nawet 

w języku potocznym jest trudne do zdefiniowania. Ustawodawca w tym przypadku 

posłużył się skrótem myślowym. Biorąc pod uwagę, że wskazane powyżej przepisy 

określają zakres szczegółowych danych jakie muszą podać obowiązane podmioty, 

powinny być one zredagowane precyzyjnie i w sposób zrozumiały dla adresatów. 

Wydaje się, iż we wskazanych przypadkach ustawodawca chciał pozyskać do rejestru 

informacje dotyczące adresu domu bądź adresu lokalu. Mając na uwadze § 6 i 8 Zasad 

techniki prawodawczej należy rozważyć następującą poprawkę. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 4 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 1 wyrazy „nazwę i numer ulicy” 

zastępuje się wyrazami „ nazwę ulicy, numer domu i lokalu”; 

2) w pkt 5 w lit. d w tiret drugim, w pkt 1 wyrazy „nazwa i numer ulicy” zastępuje się 

wyrazami „ nazwę ulicy, numer domu i lokalu”; 

 

3) art. 6 pkt 4 lit. b – proponowane brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w pkt 10 art. 56 

ust. 1, określa sankcję w postaci kary pieniężnej za nieudostępnienie marszałkowi 

województwa, wbrew przepisom art. 23 ust. 10 i art. 24 ust. 9, wskazanych dokumentów 

„odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 7 albo 24 ust. 5”. Należy 

podkreślić, iż obowiązek określony w przepisach art. 23 ust. 10 i art. 24 ust. 9 obejmuje 

już swych zakresem udostępnienie dokumentów – w terminach wskazanych 

w przepisach art. w art. 23 ust. 7 albo 24 ust. 5, tym samym końcowa część 

wprowadzenia do wyliczenia w pkt 10 art. 56 ust. 1 jest merytorycznie zbędna. 

Okoliczności powstania odpowiedzialności w sposób wystarczający zostały określone 

w przepisach art. 23 ust. 10 i art. 24 ust. 9. Przepis pkt 10 w art. 56 czyni zadość regule 

wskazanej w § 81a Zasad techniki prawodawczej, bez konieczności odsyłania w jego 

treści do art. 23 ust. 7 albo 24 ust. 5. 

W związku powyższym proponuje się następującą poprawkę.  

Propozycja poprawki: 
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– w art. 6 w pkt 4w lit. b skreśla się wyrazy „, odpowiednio w terminie, o którym mowa 

w art. 23 ust. 7 albo art. 24 ust. 5”; 

 

4) art. 14 ust. 1 – w związku z faktem, iż w ustawie nie dokonuje się nowelizacji art. 9oa 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

zbędna jest regulacja przejściowa odnosząca się do składania sprawozdań wymaganych, 

na podstawie tego przepisu za 2019 r. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 14 skreśla się ust. 1; 

 

5) art. 22 pkt 1 – w myśl art. 22 pkt 1 przepis art. 1 pkt 21 lit. a wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2020 r. Zmiana w art. 1 pkt 21 noweli dotyczy art. 76 ustawy o odpadach 

i przewiduje: 

– że podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73, 

art. 74a i art. 75, sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego 

konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – 

zmiana ust. 2 w art. 76 – (art. 1 pkt 21 lit. a), 

– uchylenie ust. 4 w art. 76 – zawierającego upoważnienie do wydania przez ministra 

właściwego do spraw środowiska rozporządzenia dotyczącego określenia wzorów 

formularzy sprawozdawczych z zakresu gospodarowania odpadami (art. 1 pkt 21 

lit. b), 

– dodaje się ust. 6, zgodnie z którym sprawozdania sporządzane za pośrednictwem 

indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem (art. 1 pkt 21 lit. c). 

Przepis o wejściu w życie ustawy jak wyżej podkreślono przewiduje, że jedynie zmiana 

zawarta w lit. a w art. 1 w pkt 21 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Wydaje się, 

iż z dniem 1 stycznia 2020 r. powinna wchodzić w życie również regulacja zawarta w lit. c 

w pkt 21. Wskazuje na to istota zwolnienia z wymogu opatrzenia podpisem sprawozdania, 

zawarta w dodawanym ust. 6 w art. 76 ustawy o odpadach, odnosząca się do obowiązku 
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sporządzania sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO (lit. a), który 

wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 22 w pkt 1 wyrazy „21 lit. a” zastępuje się wyrazami „21 lit. a i c”. 

IV. Uwaga redakcyjna  

– art. 9 – przepis art. 1 pkt 9 lit. e w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w art. 67 ustawy 

o odpadach, tym samym w proponowanym brzmieniu ust. 5, nie należy odsyłać do art. 67 

ust. 1 i 2. Ust. 5 jest już umiejscowiony w art. 67, w związku powyższym należy 

wprowadzić poprawkę redakcyjną, polegająca na skreśleniu wyrazów „art. 67” w ust. 5, 

w art. 9 noweli. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Główny legislator 

 


