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o zmianie ustawy o portowych 
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pozostałości ładunkowych ze statków. 

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
awie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
ury. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



      Projekt  

 

U S T A W A 

z dnia                                     

 

o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków1) 

 
 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do 

odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, 

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 3 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12)  portach lub przystaniach morskich – oznacza to porty lub 

przystanie morskie w rozumieniu art. 2 pkt  2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 

(Dz.  U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).”; 

2) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) marszałka województwa – dla portów o podstawowym 

znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej uprzednim 

uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem 

właściwego urzędu morskiego;”. 

 
Art. 2. 1. Sprawy wszczęte, na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a niezakończone 

decyzją ostateczną, przejmują marszałkowie województw. 

2.  Odwołania od decyzji wydanych przez wojewodów w sprawach, 

o  których mowa w ust. 1, rozpatrują samorządowe kolegia odwoławcze. 

 
Art. 3. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną zawartych 

wcześniej przez wojewodę porozumień i umów w zakresie zadań i kompetencji 

podlegających przekazaniu na podstawie ustawy staje się właściwy marszałek 

województwa. 
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2.  Decyzje wydane przez wojewodę na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 

ustawy zmienianej w art. 1 zachowują ważność do upływu określonych w nich 

terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną 

zmienione lub utracą ważność. 

 
Art. 4. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych 

w  zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, 

w  których stroną jest wojewoda, stroną staje się właściwy marszałek województwa. 

 
Art. 5. 1. Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 

wojewodowie przekażą marszałkom województw akta spraw w toczących się 

postępowaniach sądowych i  administracyjnych dotyczących decyzji wydanych przez 

wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

2.  Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej przekaże samorządowym kolegiom 

odwoławczym akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych 

dotyczących odwołań od decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3 

pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

3. Przekazanie akt spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)   wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i niezakończonych; 

2)   wykaz przekazywanych dokumentów. 

    
Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2000/59/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do 
odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332  z 28.12.2000, 
str. 81, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 358, z późn. zm.). 

 
 
07/03rch 



 

UZASADNIENIE  

 

 Głównym celem nowelizacji ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, 

poz. 1361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o portowych urządzeniach do odbioru odpadów 

oraz pozostałości ładunkowych ze statków”, jest przeniesienie kompetencji i zadań 

wojewodów, w zakresie zatwierdzania planów gospodarowania odpadami oraz 

pozostałościami ładunkowymi ze statków dla portów o podstawowym znaczeniu dla 

gospodarki narodowej, na marszałków województw. Przeniesienie omawianych zadań 

i  kompetencji nastąpi przez zmianę art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy o portowych urządzeniach do 

odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, który zakłada obecnie, że plany 

gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków podlegają 

zatwierdzeniu, w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę – dla portów 

o  podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej uprzednim uzgodnieniu,  

w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem właściwego urzędu morskiego. 

Przeniesienie projektowaną ustawą wskazanych powyżej zadań i kompetencji na 

marszałków województw wynika z faktu nieuregulowania tej materii w ustawie z dnia 

29  lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań 

i  kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji 

administracji terenowej”. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami 

w  podziale zadań i kompetencji administracji terenowej dokonała m.in. zmiany art. 376 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz.  150, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo ochrony środowiska”, polegającej na 

dodaniu do tego artykułu przepisów pkt 2a i 2b, które rozszerzyły katalog organów ochrony 

środowiska o sejmik województwa i marszałka województwa. Ustawa o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej 

znowelizowała również ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r. Nr 39, 

poz. 251, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o odpadach”, w zakresie przeniesienia 

wskazanych w niej zadań i kompetencji wojewodów, dotyczących gospodarowania 

odpadami, na marszałków województw. W ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej nie przeniesiono natomiast 

na marszałków województw zadań i kompetencji wojewodów określonych w art. 9 ust. 3 
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pkt  1 ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych 

ze statków. 

 Należy też zaznaczyć, że regulująca sprawy dotyczące gospodarowania odpadami 

ustawa o odpadach nakłada liczne zadania i kompetencje w tym zakresie na marszałków 

województw (właściwe organy samorządów województw). W szczególności można wskazać 

na zadania związane z opracowywaniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami 

(rozdział 3 ustawy o odpadach) oraz zatwierdzaniem przez marszałków województw, 

w  drodze decyzji administracyjnej, programów gospodarki odpadami (art. 19 ust. 2 i art. 21a 

ust. 2 ustawy o odpadach). Zadania te są jednocześnie zadaniami własnymi samorządów 

województw.  

 Przedstawiony wyżej stan w praktyce powoduje, że wojewodowie mają trudności 

z  wykonywaniem zadań polegających na zatwierdzaniu planów gospodarowania odpadami 

oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla portów o podstawowym znaczeniu dla 

gospodarki narodowej. W związku z powyższym w art. 9 w ust. 3 pkt 1 ustawy o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków proponuje się 

nadać brzmienie: 

„1) marszałka województwa – dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 

narodowej, po jej uprzednim uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej, 

z dyrektorem właściwego urzędu morskiego;”.  

Proponowane rozwiązanie pozwoli na dostosowanie ustawy o portowych urządzeniach do 

odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków do obowiązującego stanu 

prawnego i faktycznego odnoszącego się do zadań samorządu województwa, związanych 

z  gospodarowaniem odpadami. Ponadto powyższe rozwiązanie będzie stanowiło kolejny etap 

w procesie decentralizacji zadań publicznych, zgodny z konstytucyjną zasadą subsydiarności 

państwa, przewidującą, że wszelkie decyzje dotyczące obywateli powinny zapadać na 

szczeblach administracji publicznej jak najniższych i jak najbliższych obywatelom, natomiast 

decyzje na wyższych szczeblach administracji publicznej powinny być podejmowane tylko 

tam, gdzie jest to bardziej efektywne oraz wykracza poza możliwości struktur niższego 

szczebla. Należy również zaznaczyć, że obecnie obowiązująca ustawa o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków przewiduje 

wykonanie tych zadań przez starostów, jako zadań będących zadaniami własnymi starostów. 

Zadania przekazywane projektowaną ustawą marszałkom województw będą 

zadaniami własnymi samorządów województw, co jednocześnie oznacza, że źródłem ich 

finansowania będą budżety województw.  
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Ponadto, po audycie przeprowadzonym w Ministerstwie Infrastruktury w dniach  

26 – 30 października 2009 r., przedstawiciele Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

Morskiego (EMSA) stwierdzili brak w ustawie definicji „portów i przystani morskich”, 

o  których mowa w jej treści. W związku z zaleceniami pokontrolnymi EMSA w art. 3 ustawy 

o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, 

zawierającym słowniczek pojęć, proponuje się dodać pkt 12 zawierający definicję „portów 

i  przystani morskich”, zgodną z definicją określoną w art. 2 w lit. h dyrektywy 2000/59/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń 

do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku, zwanej dalej 

„dyrektywą 2000/59/WE”, w brzmieniu: 

„12) portach lub przystaniach morskich – oznacza to porty lub przystanie morskie 

w  rozumieniu art. 2 pkt  2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich (Dz. U. z  2010 r. Nr 33, poz. 179).”. 

Definicja „portów i przystani morskich”, o której mowa w ustawie o portach i przystaniach 

morskich, jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i transponuje definicję określoną w art. 2 

w lit. h dyrektywy 2000/59/WE. 

Nie przewiduje się, aby proponowana regulacja spowodowała zwiększenie wydatków 

z budżetów województw. Przekazywane marszałkom województw zadania będą realizowali 

dotychczasowi pracownicy urzędów marszałkowskich, bez konieczności zatrudniania nowych 

pracowników. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, 

z  dniem 1 stycznia 2006 r., do pracowników tych należą również dawni pracownicy urzędów 

wojewódzkich, którzy do dnia wejścia w życie omawianej ustawy wykonywali zadania 

i  kompetencje wojewodów w zakresie gospodarowania odpadami, określone w art. 20 

przedmiotowej ustawy (dotyczącym zmiany ustawy o odpadach). W związku z przekazaniem 

przedmiotowych zadań i kompetencji dokonano również zmian w podziale dochodów 

publicznych.  Proponowane rozwiązania nie powinny więc wpływać na budżety województw, 

jak i na budżet państwa w częściach, których dysponentami są poszczególni wojewodowie. 

Projektowana ustawa zawiera przepisy przejściowe regulujące sprawy związane 

z  przeniesieniem na marszałków województw kompetencji i zadań wojewodów. Dotyczą 

one: spraw wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów, a niezakończonych 

decyzją ostateczną, rozstrzygnięć co do kompetencji właściwych organów w toczących się 

postępowaniach sądowych i administracyjnych, zasad przekazywania akt spraw w toczących 

się postępowaniach sądowych i administracyjnych, w których stroną jest wojewoda.  
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Projekt ustawy wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, ze względu 

na konieczność przekazania przez terenowe organy administracji rządowej, tj. wojewodów, 

akt spraw i dokumentów oraz zadań i kompetencji organom samorządu terytorialnego, 

tj.  marszałkom województw.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w  procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa”, projekt ustawy został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury.  

Podczas prac nad projektem ustawy do Ministerstwa Infrastruktury nie wpłynęły 

żadne zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy w trybie ustawy 

o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 

dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych. 

Stosownie do § 6 ust. 1a pkt 1 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 

– Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), wymóg 

opracowania i uzgodnienia przedmiotowego projektu ustawy (bez uprzedniego przyjęcia 

przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy) wynikał z Planu prac legislacyjnych Rady 

Ministrów – styczeń – czerwiec 2010 r. (Projekty ustaw – B).  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Cel projektowanej regulacji 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków zawiera regulacje uwzględniające zmiany 

kompetencyjne w administracji terenowej w odniesieniu do organu zatwierdzającego, 

w  trybie decyzji administracyjnej, po jej uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem właściwego 

urzędu morskiego, planów gospodarowania odpadami ze statków oraz pozostałościami 

ładunkowymi ze statków dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. 

 

2. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowana regulacja oddziałuje na: 

– armatorów, 

– dyrektorów urzędów morskich, 

– podmioty zarządzające portem, 

– podmioty, z którymi zawarto umowy o świadczenie usług odbioru i gospodarowania 

odpadami odbieranymi ze statku, 

– urzędy wojewódzkie i marszałkowskie. 

 

3. Konsultacje 

Projekt ustawy został poddany konsultacjom z: 

– urzędami morskimi w Gdyni, w Szczecinie i w Słupsku, 

– organizacjami pracodawców: Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 

S.A., Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., 

– Związkiem Armatorów Polskich, 

– Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Do projektu ustawy zostały zgłoszone uwagi, które wymagały zmian 

i  uszczegółowienia projektowanych przepisów. Ze zgłoszonych uwag wynikało, że ze 

względu na regulacje związane z przeniesieniem zadań i kompetencji z wojewody na 

marszałka województwa należy w projekcie ustawy dodać przepisy przejściowe dotyczące: 

spraw wszczętych, na podstawie dotychczasowych przepisów, a niezakończonych decyzją 

ostateczną, rozstrzygnięć co do kompetencji właściwych organów w toczących się 
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postępowaniach administracyjnych, zasad przekazania akt spraw w toczących się 

postępowaniach sądowych i administracyjnych, w których stroną jest wojewoda. 

 

4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora przedsiębiorstw 

Wejście w życie proponowanych zmian nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki 

sektora przedsiębiorstw. 

 

5. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie proponowanych regulacji nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki 

sektora finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Nie przewiduje się, aby proponowana regulacja spowodowała zwiększenie wydatków 

z budżetów województw. Przekazywane marszałkom województw zadania będą realizowali 

dotychczasowi pracownicy urzędów marszałkowskich, bez konieczności zatrudniania nowych 

pracowników.  

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w  związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, z dniem 

1  stycznia 2006 r., do pracowników tych należą również dawni pracownicy urzędów 

wojewódzkich, którzy do dnia wejścia w życie omawianej ustawy wykonywali zadania 

i  kompetencje wojewodów w zakresie gospodarowania odpadami, określone w art. 20 

przedmiotowej ustawy (dotyczącym zmiany ustawy o odpadach).  

W związku z przekazaniem przedmiotowych zadań i kompetencji dokonano również 

zmian w podziale dochodów publicznych. 

Należy zatem uznać za uregulowane kwestie dotyczące źródeł finansowania 

dotychczasowych zadań wojewody przekazanych marszałkom województw, w tym również 

zadań dotyczących zatwierdzania, w drodze decyzji administracyjnej, planów 

gospodarowania odpadami ze statków i pozostałościami ładunkowymi ze statków dla portów 

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. 

 

6. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie proponowanych zmian nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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7. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i  przedsiębiorczość oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

8. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Brak wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 

9. Wpływ regulacji na stan środowiska 

Brak wpływu na stan środowiska. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/04rch 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 

 
 

TYTUŁ PROJEKTU: Ustawa o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości 
ładunkowych ze statków 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / 
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1): 

 
Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie 
portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. 
WE L 332  z 28.12.2000, str. 81, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, 
str. 358, z póżn. zm.). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2) 

Jedn. 
red.  

Treść przepisu UE 3)  Koniecz    
-ność 

wdrożenia
 

 T / N 

Jedn. 
red. (*) 

Treść przepisu/ów projektu (*) Uzasadnienie uwzględnienia w 
projekcie przepisów 

wykraczających poza 
minimalne wymogi  prawa UE 

(**) 
 
Art.2 
lit. h) 

 
Art.2 lit. h) „port” oznacza miejsce lub obszar 
geograficzny uzbrojony w udogodnienia i 
urządzenia przeznaczone głównie do 
przyjmowania statków, włączając w to kutry 
rybackie oraz łodzie rekreacyjne. 

 
   T 

  
Art. 1. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o 
portowych urządzeniach do odbioru odpadów 
oraz pozostałości ładunkowych ze statków 
(Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w art. 3 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 
 
„12) portach lub przystaniach morskich – 
oznacza to porty lub przystanie morskie w 
rozumieniu art. 2 pkt  2 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 
morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).” 
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POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU4) 

 

Jedn. 
red. 

Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 1. Art. 1. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o portowych 
urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości 
ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) wprowadza 
się następujące zmiany: 
      
 2)  w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1) marszałka województwa – dla portów o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej uprzednim 
uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem 
właściwego urzędu morskiego;”. 
 

Konieczność dostosowania przepisów zmienianej ustawy do przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r. Nr 39, poz. 
251, z późn. zm.) określającej zadania poszczególnych szczebli 
samorządów terytorialnych w tym szczególnie marszałków województw 

Art. 2. 
 

Art. 2. 1. Sprawy wszczęte, na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 
ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, a niezakończone decyzją ostateczną, 
przejmują marszałkowie województw. 
2. Odwołania od decyzji wydanych przez wojewodów w 
sprawach, o których mowa w ust. 1, rozpatrują samorządowe 
kolegia odwoławcze. 
 
 

Konieczność dostosowania przepisów zmienianej ustawy do przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r. Nr 39, poz. 
251, z późn. zm.) określającej zadania poszczególnych szczebli 
samorządów terytorialnych w tym szczególnie marszałków województw. 

Art. 3. 
 

Art. 3. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną 
zawartych wcześniej przez wojewodę porozumień i umów w 
zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na 
podstawie ustawy staje się właściwy marszałek województwa. 
2. Decyzje wydane przez wojewodę na podstawie art. 9 ust. 3 
 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność do 
upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na 
podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione 
lub utracą ważność. 
 
 

Konieczność wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących spraw 
wszczętych, na podstawie dotychczasowych przepisów, a niezakończonych 
decyzją ostateczną. 
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Art. 4. 
 

Art. 4. W toczących się postępowaniach sądowych i 
administracyjnych w zakresie zadań i kompetencji 
podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, w których 
stroną jest wojewoda, stroną staje się właściwy marszałek 
województwa. 

Konieczność wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących 
toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie 
przekazywanych zadań i kompetencji, w których stroną był wojewoda. 

 Art. 5 Art. 5. 1. Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy wojewodowie przekażą marszałkom województw akta 
spraw w toczących się postępowaniach sądowych 
i  administracyjnych dotyczących decyzji wydanych przez 
wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej 
w art. 1. 
2. Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekaże 
samorządowym kolegiom odwoławczym akta spraw w 
toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących 
odwołań od decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie 
art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1. 
3. Przekazanie akt spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, 
następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 
  1)   wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i 
niezakończonych; 
  2)   wykaz przekazywanych dokumentów. 

Konieczność wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących zasad 
przekazywania akt sprawy w zakresie przejmowanych postępowań 
administracyjnych. 

Art. 6. Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. 

 

 

1)  w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie 
prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy  
2) tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla 
przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę 
3) w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał 
Sprawiedliwości 
4) w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia 
projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być 
opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia . 
 (*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy 
proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych 
(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej 
normy  
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