
Druk nr 4097A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI OCHRONY SRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH
I LESNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO I POLITYKI

REGIONALNEJ

o rz^dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach
oraz niektorych innych ustaw (druk nr 3670)

Sejm na 91. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu

Sejmu skierowal ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4097 do Komisji Ochrony

Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa oraz Komisji Samorz^du Terytorialnego

i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgloszonych w drugim czytaniu.

Komisje: Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa oraz Samorz^du

Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu

11 maja2011 r.

wnosz^.:

Wysoki Sejm raczy nast<?puj^ce poprawki:

1) uzyte w projekcie ustawy wyrazy ,,kierowanych do skladowania" zast^pic wyrazami
,,przekazywanych do skladowania";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjqc



2) w art. 1 w pkt 6, w art. 3a ust 2 nadac brzmienie:

,,2. W przypadku gdy trzy kolejne przetargi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1,
zorganizowane w odst^pach nie krotszych niz trzy miesiace zakonczq. si? wynikiem
negatywnym albo gdy trzykrotnie, w odst^pach nie krotszych niz trzy miesiace nie
zostanie dokonany wybor partnera prywatnego lub koncesjonariusza na zasadach
okreslonych w ustawach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, gmina moze samodzielnie
realizowac zadanie polegaj^ce na budowie lub eksploatacji regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadow komunalnych przez okres nie dluzszy nie 3 lata.";

posel J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN
- odrzucic

3) w art. 1 w pkt 6, w art. 3c w ust. 1 skreslic pkt 1;

posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS

- odrzucic
4) w art. 1 w pkt 11, art. 6c nadac brzmienie:

,,Art. 6c. 1. Gminy sq. obowi^zane do zorganizowania odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, z wyj^tkiem nieruchomosci
zarz^dzanych przez wspolnoty mieszkaniowe lub spoldzielnie
mieszkaniowe oraz nieruchomosci niezamieszkanych.

2. Rada gminy moze, w drodze uchwaly stanowi^cej akt prawa miejscowego,
obj^c obowi^zkiem, o ktorym mowa w ust. 1 nieruchomosci zarz^dzane
przez wspolnoty mieszkaniowe lub spoldzielnie mieszkaniowe oraz
nieruchomosci niezamieszkane, jezeli naterenie gminy:

1) doszlo do zagrozenia bezpieczenstwa sanitarnego lub,

2) nie sq. realizowane cele w zakresie ograniczenia masy odpadow
ulegaj^cych biodegradacji.";

posel J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN
- odrzucic

5) w art. 1 w pkt 11, art. 6d nadac brzmienie:
,,Art. 6d. 1. Wqjt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowi^zany zorganizowac

przetarg na odbieranie odpadow komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 6c.

2. W celu zorganizowania odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci oraz wyznaczenia punktow selektywnego zbierania
odpadow komunalnych, rada gminy licz^cej ponad 100 000 mieszkancow
podejmuje uchwal?, stanowi^cq. akt prawa miejscowego, o podziale
obszaru gminy na sektory, bior^c pod uwag? liczb? mieszkancow, g?stosc
zaludnienia na danym terenie oraz obszar mozliwy do obslugi
mieszkancow przez jednego przedsi<?biorc? odbieraj^cego odpady
komunalne od wlascicieli nieruchomosci.

3. Przetarg na odbieranie odpadow komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci jest organizewany dla kazdego z wyznaczonych sektorow.

4. Dokonuj^c podzialu na sektory rada gminy tworzy warunki swiadczenia
uslug na jej terenie, ustalaj^c granice, liczb? mieszkancow kazdego sektora
i jego obszar w taki sposob, aby nie uprzywilejowywac zadnego z
przedsi^biorcow prowadz^cych dzialalnosc w zakresie odbierania
odpadow od wlascicieli nieruchomosci.";

posel J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN
- odrzucic



Uwaga: przyj^cie poprawki zawartej w pkt 5 spowoduje bezprzedmiotowosc poprawki
zawartej w pkt 6.

6) w art. 1 w pkt 11, w art. 6d w ust. 4 w pkt 1 wyraz ,,wskazanych" zast^pic wyrazem
,,regionalnych";

posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjqc

7) w art. 1 w pkt 11, w art. 6e skreslic wyraz ,,tylko";
posel S. Rybicki w imieniu KP PO

- przyj^c
8) w art. 1 w pkt 11, w art. 6e dotychczasowq, tresc oznaczyc jako ust. 1 i dodac ust. 2 w

brzmieniu:
,,2. Gmina nie moze powierzac odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli

nieruchomosci gminnym jednostkom organizacyjnym.";
posel J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN

- odrzucic
9) w art. 1 w pkt 11, w art. 6f w ust. 1 skreslic zdanie drugie;
posel S. Rybicki w imieniu KP PO

- przyjqc
Uwaga: przyj^cie poprawki zawartej w pkt 9 spowoduje bezprzedmiotowosc poprawki

zawartej w pkt 10.
10) w art. 1 w pkt 11, w art. 6f ust. 1 nadac brzmienie:

„!. Wqjt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsi^biorcq. odbieraj^cym odpady
komunalne od wlascicieli nieruchomosci, wybranym w drodze przetargu, o ktorym
mowa w art. 6d ust. 1, umow? na odbieranie odpadow komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci. Umowa moze zostac zawarta na okres od 3 do 5 lat.";

posel J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN
- odrzucic

11) w art. 1 w pkt 11, w art. 6f dodac ust. law brzmieniu:
,,la. Umowa, o ktorej mowa w ust. 1, powinna zawierac w szczegolnosci:

1) okreslenie rodzajow odpadow odbieranych od mieszkancow ze szczegolnym
uwzgl^dnieniem wykazu rodzaju odpadow komunalnych odbieranych
selektywnie;

2) wykaz instalacji, do ktorych przedsi^biorca b^dzie transportowal odebrane
odpady komunalne;

3) wymagania dotycz^ce spetnienia standardu sanitarnego oraz ochrony
srodowiska;

4) wymog osi^gni^cia okreslonych poziomow odzysku i recyklingu odpadow
komunalnych oraz redukcji masy odpadow komunalnych ulegaj^cych
biodegradacji;

5) okreslenie wymaganej dokumentacji i sposobu jej prowadzenia;
6) termin obowi^zywania umowy i przyczyny jej rozwi^zania przed uplywem

terminujej obowiqzywania;
7) warunki finansowe umowy, w tym kary umowne;
8) informacj? o skutkach wynikaj^cych z niedotrzymania warunkow umowy.";

posel J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN
- odrzucic



12) w art. 1 w pkt 11, w art. 6f ust. 2 nadac brzmienie:
,,2. W przypadku rozwi^zania umowy na odbieranie odpadow komunalnych od

wlascicieli nieruchomosci wqjt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowi^zany
niezwlocznie zorganizowac przetarg, o ktorym mowa w art. 6d ust. 1. W celu
zapewnienia odbierania odpadow komunalnych z terenu gminy, do czasu
rozstrzygni?cia przetargu, gmina zapewnia te uslugi w trybie zamowienia z wolnej
r?ki zgodnie z ustawq. z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjqc

13) w art. 1 w pkt 11, w art. 6k:
a) w ust. 1 na koncu dodac wyrazy: „- z zastrzezeniem ust. 4",
b) dodac ust. 4 w brzmieniu:

,,4. W przypadku nieruchomosci, o ktorej mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy moze
okreslic, kieruj^c si? lokalnymi uwarunkowaniami oraz wzgl?dami spoleczno-
gospodarczymi, stawki oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
podstawie powierzchni mieszkalnej tych nieruchomosci.";

- posel J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN
- odrzucic

14) w art. 1 w pkt 11, w art. 6m ust. 1 nadac brzmienie:
,,1. Wlasciciel nieruchomosci jest obowi^zany zlozyc do wojta, burmistrza lub

prezydenta miasta deklaracj? o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci
pierwszego mieszkanca lub powstania na danej nieruchomosci odpadow
komunalnych.";

- posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS
- odrzucic

15) w art. 1 pkt 13 nadac brzmienie:
,,13) w art. 8 uchyla si? ust. 2 i 2b;";

- posel J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN
- odrzucic

16) w art. 1 w pkt 17, w art. 9e w ust. 1 pkt 2 nadac brzmienie:
,,2) przekazywania odebranych od wlascicieli nieruchomosci zmieszanych odpadow

komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadow
komunalnych przeznaczonych do skladowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadow komunalnych.";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjqc

17) w art. 1 w pkt 17, w art. 91:
a) w ust. 1 wyrazy ,,regionu wyznaczonego w wojewodzkim planie gospodarki

odpadami" zast^pic wyrazami ,,regionu gospodarki odpadami komunalnymi";
b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy ,,wskazanych w wojewodzkim planie

gospodarki odpadami" zast^pic wyrazami ,,wskazanych w uchwale w sprawie
wykonania wojewodzkiego planu gospodarki odpadami";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjqc

Uwaga: poprawk^ zawart^ w pkt 17 nalezy rozpatrywac hjcznie z poprawkami
zawartymi w pkt 31, 34, 36, 39, 44 i 49.



18) w art. 1 w pkt 17, w art. 9r ust. 2 nadac brzmienie:

,,2. W przypadku gdy sprawozdanie, o ktorym mowa w art. 9q ust. 1, jest sporz^dzone
nierzetelnie, marszalek wojewodztwa lub wojewodzki inspektor ochrony srodowiska
wzywa wqjta, burmistrza lub prezydenta miasta, ktory przekazal sprawozdanie, do
jego uzupelnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.";

- posel M, Blaszczak w imieniu KP PiS
- przyj^c

19) w art. 1 w pkt 17, w art. 9s ust. 4 nadac brzmienie:

,,4. W przypadku gdy sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 1, jest sporz^dzone
nierzetelnie, minister wlasciwy do spraw srodowiska wzywa marszalka
wojewodztwa, ktory przekazal sprawozdanie, do jego uzupelnienia lub poprawienia
w terminie 30 dni.";

- posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS
- przyj^c

20) w art. 1 w pkt 17, w art. 9x w ust. 1 pkt 1 nadac brzmienie:

,,1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru dzialalnosci
regulowanej, o ktorym mowa w art. 9b ust. 2 - podlega karze pieni^znej w
wysokosci 500 zl za pierwszy miesi^c wykonywania dzialalnosci bez wymaganego
wpisu do rejestru oraz 1 000 zl za kazdy kolejny miesi^c wykonywania dzialalnosci
bez wymaganego wpisu do rejestru;";

- posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS
- odrzucic

Uwaga: poprawk^ zawart^ w pkt 20 nalezy rozpatrywac hjc/nie z poprawkq zawart^ w
pkt 24.

21) w art. 1 w pkt 17, w art. 9x w ust. 1 pkt 2 nadac brzmienie:

,,2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi - podlega karze pieni?znej w wysokosci od 2 000 zl do 10 000 zl;";

- posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS
- przyj^c

Uwaga: poprawk^ zawartq w pkt 21 nalezy rozpatrywac hjc/nie z poprawk^ zawart^ w
pkt 25.

22) w art. 1 w pkt 17, w art. 9x w ust. 1 pkt 3 nadac brzmienie:

,,3) nie przekazuje odebranych od wlascicieli nieruchomosci zmieszanych odpadow
komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadow
komunalnych przeznaczonych do skladowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadow komunalnych - podlega karze pieni?znej w wysokosci od
500 zl do 2 000 zl za pierwszy ujawniony przypadek;";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO

Uwaga: poprawk^ zawart^ w pkt 22 nalezy rozpatrywac Iqcznie z poprawkq zawartq w
pkt 26.

23) w art. 1 w pkt 17, w art. 9x w ust. 1 pkt 4 nadac brzmienie:
,,4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o ktorym mowa w art. 9n - podlega karze

pieni^znej w wysokosci od 500 zl do 5 000 zl;";

- posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS



Uwaga: poprawk^ zawartq w pkt 23 nalezy rozpatrywac hjc/nie z poprawk^ zawart^ w
pkt 27.

24) w art. 1 w pkt 17, w art. 9y w ust. 1 pkt 1 nadac brzmienie:

,,1) odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania dzialalnosci, o ktorym
mowa w art. 9k - podlega karze pieni^znej w wysokosci 1 000 zl za pierwszy
miesi^c wykonywania dzialalnosci pomimo zakazu oraz 5 000 zl za kazdy kolejny
miesi^c wykonywania dzialalnosci pomimo zakazu;";

- posel M. Biaszczak w imieniu KP PiS
- odrzucic

25) w art. 1 w pkt 17, w art. 9y w ust. 1 pkt 2 nadac brzmienie:

,,2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi - podlega karze pieni^znej w wysokosci od 2 000 zl do 10 000 zl;";

- posel M. Biaszczak w imieniu KP PiS
- przyj^c

26) w art. 1 w pkt 17, w art. 9y w ust. 1 pkt 3 nadac brzmienie:
,,3) nie przekazuje odebranych od wlascicieli nieruchomosci zmieszanych odpadow

komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadow
komunalnych przeznaczonych do skladowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadow komunalnych - podlega karze pieni^znej w wysokosci od
500 zl do 2 000 zl za pierwszy ujawniony przypadek;";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjsjc

27) w art. 1 w pkt 17, w art. 9y w ust. 1 pkt 4 nadac brzmienie:

,,4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o ktorym mowa w art. 9n - podlega karze
pieni^znej w wysokosci od 500 zl do 5 000 zl;";

- posel M. Biaszczak w imieniu KP PiS
- przyjqc

28) w art. 1 w pkt 17, w art. 9z ust. 4 nadac brzmienie:
,,4. Gmina, ktora nie wykonuje obowi^zku, o ktorym mowa w art. 6d ust. 1, podlega

karze pieni^znej w wysokosci od 1 000 zl do 10 000 zl.";

- posel M. Biaszczak w imieniu KP PiS
- odrzucic

29) w art. 1 w pkt 17, art. 9za nadac brzmienie:
,,Art. 9za. Prowadz^cy instalacj? wskazanq. w uchwale w sprawie wykonania

wojewodzkiego planu gospodarki odpadami, ktory:
1) odbiera od podmiotu odbieraj^cego odpady komunalne od wlascicieli

nieruchomosci zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub
pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do
skladowania, spoza regionu gospodarki odpadami komunalnymi —
podlega karze pieni^znej w wysokosci 500 zl za kazdy Mg
odebranych odpadow;

2) nie zawiera umowy na zagospodarowywanie zmieszanych odpadow
komunalnych, odpadow zielonych lub pozostalosci z sortowania
odpadow komunalnych przeznaczonych do skladowania z podmiotem
odbieraj^cym odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci, ktory
wykonuje swojq. dzialalnosc w ramach regionu gospodarki odpadami
komunalnymi - podlega karze pieni^znej w wysokosci 10 000 zl;
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3) nie odbiera zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych
lub pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych
do skladowania od podmiotu przekazuj^cego odpady komunalne do
instalacji przewidzianej do zast?pczej obslugi danego regionu,
wskazanej uchwale w sprawie wykonania wojewodzkiego planu
gospodarki odpadami - podlega karze pieni?znej w wysokosci 10 000
zL";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyj^c

30) w art. 1 w pkt 17, w art. 9zd ust. 1 nadac brzmienie:
„!. Podmiot, na ktory nalozono kar? pieni?zn^, jest obowi^zany uiscic t? kar? w terminie

30 dni od dnia, w ktorym decyzja stala si? ostateczna.";

- posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS
- przyjqc

31) w art. 1 w pkt 17, w art. 9zd w ust. 3 wyrazy ,,prowadz^cy instalacj? wpisanq. do
wojewodzkiego planu gospodarki odpadami" zast^pic wyrazami ,,prowadz^cy instalacj?
wskazanq. w uchwale w sprawie wykonania wojewodzkiego planu gospodarki
odpadami";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjqc

32) w art. 4 w pkt 1 w lit. e, pkt 15c nadac brzmienie:
,,15c) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych - rozumie si? przez

to zaklad zagospodarowania odpadow o mocy przerobowej wystarczaj^cej do
przyjmowania i przetwarzania odpadow z obszaru zamieszkalego przez co najmniej
120 000 mieszkancow, spelniaj^cy wymagania najlepszej dost?pnej techniki lub
technologii, o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska oraz zapewniaj^cy termiczne przeksztalcanie odpadow lub:

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadow komunalnych i
wydzielanie ze zmieszanych odpadow komunalnych frakcji nadaj^cych si? w
calosci lub w cz?sci do odzysku,

b) przetwarzanie zebranych selektywnie odpadow zielonych i innych bioodpadow
oraz wytwarzanie z nich produktu o wlasciwosciach nawozowych lub srodkow
wspomagaj^cych upraw? roslin, spelniaj^cego wymagania okreslone w
przepisach odr?bnych,

c) skladowanie odpadow powstaj^cych w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych oraz pozostalosci z
sortowania odpadow komunalnych o pojemnosci pozwalaj^cej na przyjmowanie
przez okres nie krotszy niz 15 lat odpadow w ilosci nie mniejszej niz powstaj^ca
w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadow komunalnych.";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyj^c

Uwaga: poprawk^ zawartq w pkt 32 nalezy rozpatrywac Iqcznie z poprawk^ zawart^ w
pkt 37.

33) w art. 4 w pkt 2 po lit. a dodac lit. aa w brzmieniu:
,,aa) uchyla si? ust. 4a,";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO



34) w art. 4 w pkt 2 w lit. b:
a) w ust. 6 w cz?sci wspolnej koncz^cej wyliczenie skreslic wyrazy ,,okreslonym w

wojewodzkim planie gospodarki odpadami komunalnymi",
b) w ust. 7 skreslic wyrazy ,,okreslonego w wojewodzkim planie gospodarki

odpadami";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjqc

35) w art. 4 po pkt 2 dodac pkt 2a w brzmieniu:
,,2a) w art. 10 uchyla si? ust. 2;";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyj^c

36) w art. 4 w pkt 3, w art. 14 w ust. 8:
a) w pkt 2 po wyrazach ,,do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do

przetwarzania odpadow" dodac wyraz ,,komunalnych",
b) w pkt 3 po wyrazach ,,przetwarzania odpadow" dodac wyraz ,,komunalnych";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyj^c

37) w art. 4 w pkt 3, w art. 14 dodac ust. 10 w brzmieniu:
,,10. Minister wlasciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporz^dzenia,

wymagania dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych oraz wymagania dla odpadow powstajqpych z tych procesow, kieruj^c
si? koniecznosciq. zapobiegania zagrozeniom dla zdrowia i zycia ludzi oraz
srodowiska, a takze potrzebq. zapobiegania nieprawidlowosciom przy
przetwarzaniu odpadow.";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjqc

38) w art. 4 w pkt 4, art. 14d nadac brzmienie:
,,Art. 14d. Minister wlasciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporz^dzenia,

szczegolowy zakres, sposob i form? sporz^dzania wojewodzkiego planu
gospodarki opadami oraz jego aktualizacji, kieruj^c si? potrzebq.
ujednolicenia sposobu przygotowania planow gospodarki odpadami.";

- posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS
- odrzucic

39) w art. 4 w pkt 5, w art. 15 w ust. 2:
a) w pkt 2 po wyrazach ,,do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do

przetwarzania odpadow" dodac wyraz ,,komunalnych",
b) w pkt 3 po wyrazach ,,przetwarzania odpadow" dodac wyraz ,,komunalnych";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjqc

40) w art. 4 w pkt 5, w art. 15 skreslic ust. 3;
- posel S. Rybicki w imieniu KP PO

- przyj^c



41) w art. 4 w pkt 5, w art. 16 ust. 4 nadac brzmienie:

,,4. Minister wlasciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporz^dzenia,
szczegolowy zakres, sposob i form? sporz^dzania sprawozdania z realizacji
wojewodzkiego planu gospodarki odpadami, kieruj^c si? potrzebq. ujednolicenia
sposobu przygotowania tych sprawozdan.";

- posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS
- odrzucic

42) w art. 10 dodac ust. 4 w brzmieniu:

,,4. Do dnia wejscia w zycie uchwal albo zarz^dzen, o ktorych mowa w ust. 1, nie dluzej
jednak niz przez 18 miesi?cy od dnia wejscia w zycie ustawy, gmina nie jest
obowi^zana do odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, o
ktorych mowa w art. 6c ustawy zmienianej w art. 1.";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyj^c

43) po art. 10 dodac art. lOa w brzmieniu:

,,Art. lOa. 1. Wlasciciel nieruchomosci, ktory w dniu wejscia w zycie ustawy ma
zawartq. z gminnq. jednostkq. organizacyjnq. lub przedsi?biorcq. umow? na
odbieranie odpadow komunalnych jest zwolniony z uiszczania oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o ktorej mowa w art. 6h ustawy
zmienianej w art. 1, w okresie obowi^zywania tej umowy, nie dluzej
jednak niz przez 18 miesi?cy od dnia wejscia w zycie ustawy.

2. Wlasciciel nieruchomosci, o ktorym mowa w ust. 1, do pierwszej
deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o ktorej mowa w art. 6m ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest
obowi^zany dol^czyc kopi? umowy, o ktorej mowa w ust. 1.

3. W przypadku rozwi^zania albo wygasni?cia umowy, o ktorej mowa w ust.
1, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 1, wlasciciel
nieruchomosci jest obowi^zany poinformowac o tym wqjta, burmistrza lub
prezydenta miasta.

4. W okresie, w ktorym wlasciciel nieruchomosci, o ktorym mowa w ust. 1,
jest zwolniony z uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina nie jest obowi^zana do odbierania od niego odpadow
komunalnych.";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyj^c

44) w art. 16 ust. 2 nadac brzmienie:
,,2. W uchwale w sprawie wykonania wojewodzkiego planu gospodarki odpadami

uwzgl?dnia si? funkcjonuj^ce na terenie wojewodztwa instalacje do przetwarzania
odpadow komunalnych, ktore w dniu wejscia w zycie ustawy spelniajq. wymagania
dotycz^ce regionalnych instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych.";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyj^c

45) w art. 16 ust. 3 nadac brzmienie:
,,3. W przypadku zakonczenia budowy instalacji spelniaj^cej wymagania dotycz^ce

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych, dla ktorej przed
dniem wejscia w zycie ustawy wydano decyzj? o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub decyzj? o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, instalacj? t?
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uwzgl?dnia si? w uchwale w sprawie wykonania wojewodzkiego planu gospodarki
odpadami lub dokonuje si? zmiany w tej uchwale.";

- posel J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN
- odrzucic

46) art. 18 nadac brzmienie:

,,Art. 18. Pierwszy okres sprawozdawczy, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszq. ustawy obejmuje lata
2011-2013.";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyjqc

Uwaga: przyj^cie poprawki zawartej w pkt 46 spowoduje bezprzedmiotowosc
poprawek zawartych w pkt 47, 50 i 51.

47) art. 18 nadac brzmienie:
,,Art. 18. Pierwszy okres sprawozdawczy, o ktorym mowa w art. 16 ustawy

zmienianej w art. 4, obejmuje lata 2013-2015.";

- posel M, Blaszczak w imieniu KP PiS
- odrzucic

Uwaga: poprawk^ zawart^ w pkt 47 nalezy rozpatrywac hjcznie z poprawkami
zawartymi w pkt 50 i 51.

48) po art. 18 dodac art. 18a w brzmieniu:
,,Art. 18a. W okresie 3 lat od dnia wejscia w zycie uchwal rad gmin albo zarz^dzen, o

ktorych mowa w art. 10 ust. 2, wyboru podmiotow odpowiedzialnych za
realizacj? zadan okreslonych w art. 6d ust. 1 gminy dokonujq, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106,
poz. 675), lub na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r.
o koncesji na roboty budowlane lub uslugi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z pozn.
zm.), przy uwzgl?dnieniu udzialu przedsi?biorcow w lokalnym rynku
odbioru odpadow komunalnych wedlug stanu na dzien uchwalenia
ustawy.";

- posel J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN
- odrzucic

49) w art. 19 wyrazy ,,regionalna instalacja do przetwarzania odpadow komunalnych gminy"
zast^pic wyrazami ,,zaklad zagospodarowania odpadow";

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyj^c

50) art. 21 nadac brzmienie:
,,Art. 21. 1. Pierwsze sprawozdania, o ktorych mowa w art. 9n ust. 1 i art. 9o ust. 1

ustawy zmienianej w art. 1, sklada si? za I kwartal 2013 r.
2. Pierwsze sprawozdania, o ktorych mowa w art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1

ustawy zmienianej w art. 1, sklada si? za rok 2014.";

- posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS
- odrzucic

51) art. 23 nadac brzmienie:
,,Art. 23. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjqtkiem:

1) art. 9 pkt 2, ktory wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia
ogloszenia;
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2) art. 3a, art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3
oraz art. 9z ust. 1-3 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, ktore wchodzq. w
zycie z dniem 1 stycznia 2015 r."

- posel M. Blaszczak w imieniu KP PiS
- odrzucic

52) w art. 23 w pkt 2:
a) skreslic wyrazy ,,art. 3a,",
b) na koncu dodac srednik i dodac pkt 3 w brzmieniu:

,,3) art. 9z ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, ktory wchodzi w zycie z dniem 1 lipca
2013 r.".

- posel S. Rybicki w imieniu KP PO
- przyj^c

Warszawa, dnia 11 maja 2011 r.

Zast^pca Przewodniczq,cego Komisji
Samorz^du Terytorialnego

i Polityki Regionalnej

/-/ Waldy Dzikowski

Zast^pca Przewodnicz^cego Komisji
Ochrony Srodowiska,

Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

/-/ Jerzy Gosiewski

Sprawozdawca

/-/ Ewa Wolak



Minister Spraw Zagranicznych

PPUE - 920 - 7S6 - 10/1 l/MD/3

Warszawa^/fmaja 2011

dot.: OSZ-OMO-193/11 z 11.05.2011 r.

Pan
Jcrzy Gosicvvski
Zast^pca Przewodnicz^cego
Koraisji Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
Scjm RP

opinia o zgodnosci z prawern Unii Europcjskicj popravvek do projektu tiffany o ynianie
usta\\y o utrzyinaniu czystosci i porzqdku w gmiiwch oraz niektdrych imiych usttw (druk
nr 3670) uj&ych w dodatkowym sprawozdaniti Kotnisji Ochrony Srodowiska, Zasobow
Nctmratnych i Lesnictwa oraz Komisji Sutnonqdu Terytorialiiego i Polityld Regionatnej
(druk nr 4Q97A) wyr«*ona na podstawic art 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z d/jja 4 M-rzesnia
1997 r. o dzialaeh administracji rzqdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, pox. 437 x pA£n. zm.) vv
/\vj;^/ku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaininu Scjmu przez ministra wlaicivvego do
5praw cztonkustwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowty Panic Przewodniczqcy,

w zwiqzku z pr2cdio2onyini poprawkarai, ujgtymi w dodatkfavyw sprawozdaniu Kotnisji
Ochrony Srodowtska. Zasobow Naturalnych i Le&nictwa oraz Komisji Samorzcidu
Tctytorialncgo i Fottlyki Regionalnej o rzqdowym projekcie vstawy o zmianie uslawy
o utrzymaniu czyslosci i pvrzqdku w gmwach oraz niektorych innych ustctw (druk ;?/• 4097.4).
pozwalani sobie wyrazic

II.

Zgtoszona poprawka nr 3 zaklada skreslenie punktu 1 w art. I w pkt 6.
dotyc^cym art, 3c ust. 1 projektowanej ustawy. Zgodnie 2 proponowanym
brzmieniem przepisu art, 3c ust. 1 pkt 1) gminy s^ obowi^zane. w terminic do dnia
16 lipca 2013 r., ograniczyc mas<£ odpad6w kierowanych do skladowania do nie
witjcej ni± 50 % wagowo caikowitej masy odpadovv komunalnych ulegajtfccych
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadow wytworz.onych w 1995 r.

Przepis ten stanowj transpozycj? przepisu art. 5 ust. 2 lit. b) dyrefctywy Rady
zdnia 26 kwietnia 1999 r. nr 1999/3 I/WE xv spraxvie skladowania odpadow,
Zgodnie z tym przepisem. nie pozniej niz w osiem lat po dacie ustanowionej
w art. 18 ust. 1 tej dyrektywy, przeznaczone na sktadawiska komunalne odpady
ulegaj^ce biodcgradacji musz^ zostac zredukowane do 50 % caikowitei ilosci



(wodiug vvagi) komunalnych odpadow ulegajqcych biodegradacji \vytworzonyeh
w 1995 r. lub w ostatnim roku pr/ed 1995, dla ktorego dost?pne sq standardowe
dane Burostat

III. Przyj<gcie poprawki nv 3 bedzie oznaczalo rdeprawidtowq. transpozycj? dyrektywy
1999/31/WE.

IV. W konkluzji pozwalam sobie stwierdzic, it poprawka nr 3 jest sprzeczna
x prawem Unii Europcjskiej- Pozoslale /gloszone poprawki nie s^ sprzeezne
z prawem Unii Europej^kiej.

Z powazaniem

PodikjkretorzS
Afocte; 13zp

Do wiadomosci:
Pan Ai^idrzej Kiaszcwski
Minister Srodovvislca


