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Stanowisko Rzàdu
wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach

(druk nr 2141)

Przed∏o˝ony komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach ma na
celu ograniczenie mo˝liwoÊci handlu kradzionymi cz´Êciami i elementami
metalowymi (tzw. z∏omem) poprzez wprowadzenie obowiàzku przekazywania za
pomocà karty przekazania odpadów prawie wszystkich odpadów (w tym odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie), na∏o˝enie na przedsi´biorców prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
wymagania dotyczàcego przekazywania informacji na temat posiadaczy
przekazujàcych odpady oraz wpisywania dodatkowych danych na karcie przekazania
odpadów.

Przy pe∏nym zrozumieniu wagi problemu nie mo˝na jednak zgodziç si´, by
potrzebna by∏a tak ucià˝liwa zaproponowana regulacja dotyczàca wszystkich
odpadów.

Przepis art. 1 pkt 1 projektu odnoszàcy si´ do dodania ust. 2a w art. 25 ustawy
o odpadach mo˝e zahamowaç rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów.
Zgodnie z proponowanym zapisem ka˝dy posiadacz odpadów, w tym osoba
fizyczna, b´dzie obowiàzana do wystawiania karty przekazania odpadów. B´dzie ona
zwolniona z tego obowiàzku wy∏àcznie w tym przypadku, gdy b´dzie przekazywa∏a
odpady podmiotom, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o
utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z póên. zm.), tj.
przedsi´biorcom posiadajàcym zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci na
odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci. Zezwolenia takie
posiadajà przedsi´biorcy zajmujàcy si´ wywozem odpadów komunalnych. Nie
posiadajà ich sklepy, na terenie których rozmieszczone sà pojemniki do
selektywnego zbierania odpadów lub te˝ tzw. punkty skupu makulatury lub z∏omu.

Przepis art. 1 pkt 2 projektu proponuje, aby jednym z dodatkowych wymagaƒ
okreÊlanych w zezwoleniu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów móg∏ byç obowiàzek okresowego przekazywania
organowi wydajàcemu zezwolenie informacji wskazujàcych posiadaczy, od których
posiadacz prowadzàcy odzysk lub unieszkodliwianie odpadów przejà∏ okreÊlone
przez organ rodzaje odpadów (propozycja dodania ust. 2a w art. 27). Nie jest jasne,
jakiemu celowi ma s∏u˝yç ta informacja. Przedsi´biorcy sà bowiem zobowiàzani na
podstawie aktualnych przepisów do przygotowywania corocznie zbiorczych
zestawieƒ danych na temat gospodarki odpadami (art. 37 ustawy o odpadach),
natomiast marsza∏ek województwa ma prawo zobowiàzaç posiadacza odpadów do
przed∏o˝enia dokumentów ewidencji odpadów tj. kart przekazania odpadów oraz kart
ewidencji odpadów (art. 36 ustawy o odpadach).

Przepis art. 1 pkt 3 projektu proponuje, aby równie˝ jednym z dodatkowych
wymagaƒ okreÊlanych w zezwoleniu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
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zbierania lub transportu odpadów móg∏ byç obowiàzek okresowego przekazywania
organowi wydajàcemu zezwolenie informacji wskazujàcych posiadaczy, od których
posiadacz prowadzàcy zbieranie odpadów przejà∏ okreÊlone przez organ rodzaje
odpadów (propozycja dodania ust. 5a w art. 28). Równie˝ i w tym przypadku nie jest
jasne, czemu mia∏aby s∏u˝yç taka informacja organowi wydajàcemu zezwolenie,
wobec wystarczajàcych istniejàcych regulacji.

Przepis art. 1 ust. 4 projektu wymaga, aby w ka˝dym przypadku, gdy
posiadaczem przekazujàcym odpady jest osoba fizyczna nieprowadzàca dzia∏alnoÊci
gospodarczej, w karcie przekazania odpadu, w cz´Êci dotyczàcej imienia i nazwiska,
umieszczony zosta∏ równie˝ numer dowodu osobistego, paszportu albo innego
dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç tej osoby (propozycja dodania ust. 6a w art.
36). W wielu przypadkach rozciàgni´cie tego przepisu na wszystkie rodzaje odpadów
bardzo utrudni pozyskiwania surowców wtórnych, np. od uczniów prowadzàcych
akcj´ zbierania makulatury.

W art. 2 projektu, w którym zosta∏o zawarte uprawnienie dla organu
wydajàcego zezwolenia okreÊlone w art. 26 i 28 ustawy o odpadach, tj. zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, do uzupe∏nienia z urz´du zezwolenia w sposób
okreÊlony w art. 27 ust.2a i art. 28 ust. 5a  przedmiotowej ustawy, jest nieprecyzyjny.
Projektowane przepisy nie okreÊlajà sposobu uzupe∏nienia zezwolenia, tylko
sprecyzowanie dodatkowych warunków mo˝liwych do ustalenia w zezwoleniach.
Uprawnienie do na∏o˝enia dodatkowych warunków z urz´du w obowiàzujàcych
zezwoleniach nie zosta∏o jednak skonkretyzowane co do trybu jego realizacji. Nie
mo˝na za tryb uzupe∏niania decyzji uznaç odes∏ania do art. 27 ust. 2a lub art. 28 ust.
5a. Przepisy te b´dà stanowi∏y materialno-prawnà podstaw´ zmian, nie sà natomiast
przepisami o charakterze procesowym. Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks post´powania administracyjnego, organ administracji publicznej
mo˝e uchyliç lub zmieniç decyzj´, na mocy której strona naby∏a prawo, tak˝e w
innych przypadkach oraz na innych zasadach ni˝ okreÊlone w  rozdziale 13, o ile
przewidujà to przepisy szczególne.

Ponadto projektowany przepis art. 2 nie precyzuje, do jakich zezwoleƒ ma
zastosowanie, czy równie˝ do nadal obowiàzujàcych (w granicach do 30 czerwca
2008 r.) zezwoleƒ wydanych na podstawie poprzednio obowiàzujàcej ustawy
o odpadach.

Rodzà si´ tak˝e wàtpliwoÊci co do przes∏anek do zmiany treÊci zezwoleƒ ju˝
wydanych. U˝yte wyrazy „uznajàc potrzeb´” wprowadzajà du˝à swobod´ decyzyjnà
organów administracji co do nak∏adania obowiàzków na podmioty zajmujàce si´
odzyskiem, unieszkodliwianiem, zbieraniem lub transportem odpadów. Nie mo˝na
bowiem wyznaczyç ˝adnych kryteriów, jakimi organ administracji mia∏by si´ kierowaç
przy ich nak∏adaniu. Brak jednolitych kryteriów nak∏adania dodatkowego obowiàzku
mo˝e prowadziç do znacznego zró˝nicowania sytuacji wymienionych podmiotów nie
tylko w ró˝nych rejonach kraju, ale tak˝e znajdujàcych si´ we w∏aÊciwoÊci miejscowej
jednego organu.

Reasumujàc, Rzàd negatywnie opiniuje projekt ustawy w brzmieniu
proponowanym przez Komisj´.
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Jednak˝e rozumiejàc wag´ problemu Rzàd proponuje, aby Komisja rozwa˝y∏a
dokonanie jedynie zmian w rozdziale 5 ustawy o odpadach pt.: „Szczególne zasady
gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów”, poprzez dodanie art. 43a
w brzmieniu:

„Art. 43a. 1. Posiadacz odpadów prowadzàcy punkt zbierania odpadów metali, w tym
punkt skupu z∏omu, jest obowiàzany przy przyjmowaniu tych odpadów do
wype∏nienia formularza przyj´cia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla przekazujàcego i przyjmujàcego odpady.
2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, z którego powsta∏ odpad oraz
êród∏o pochodzenia;

2) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub
innego dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç osoby przekazujàcej odpady, a
w przypadku gdy osoba ta dzia∏a w imieniu przedsi´biorcy równie˝ nazw´ i
adres siedziby tego przedsi´biorcy.

3. Osoba przekazujàca odpady metali jest obowiàzana do okazania dokumentu, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2 w celu potwierdzenia jej to˝samoÊci.
4. Posiadacz odpadów prowadzàcy punkt zbierania odpadów metali, w tym punkt
skupu z∏omu, jest obowiàzany odmówiç przyj´cia odpadów metali w przypadku, gdy
osoba przekazujàca te odpady odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust.
2 pkt 2.
5. Posiadacz odpadów prowadzàcy punkt zbierania odpadów metali, w tym punkt
skupu z∏omu, jest obowiàzany przechowywaç wype∏nione formularze przez okres 5
lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym je sporzàdzono.
6. Posiadacz odpadów prowadzàcy punkt zbierania odpadów metali, w tym punkt
skupu z∏omu, jest obowiàzany przedstawiç przechowywane formularze na ˝àdanie
organów przeprowadzajàcych kontrol´, policji, stra˝y miejskiej i s∏u˝b ochrony kolei.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
formularza, o którym mowa w ust, 1, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia tego
dokumentu, zapewnienia w∏aÊciwej kontroli obrotu odpadami metali oraz
zapobiegania kradzie˝y i dewastacji w szczególnoÊci urzàdzeƒ telekomunikacyjnych,
elektroenergetycznych, kolejowych i wodno-kanalizacyjnych.”

oraz konsekwentnie uzupe∏nienia przepisów karnych o art. 75a w brzmieniu:

„Art. 75a. Kto, prowadzàc punkt zbierania odpadów metali, w tym punkt skupu z∏omu,
przyjmuje odpady bez potwierdzenia to˝samoÊci osoby przekazujàcej te odpady lub
bez wype∏nienia formularza przyj´cia odpadów metali,
podlega karze aresztu albo grzywny.”


