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Szanowna Panie,

odpowiadając na pismo z 14 grudnia 2020 r. w sprawie wdrożenia przepisów rozporządzenia Ministra 
Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów 
(Dz. U. poz. 1742), przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Wspomniane rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. zostało opublikowane 
8 października 2020 r. i weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Ponadto projekt ww. rozporządzenia 
w niepodlegającej już zmianom wersji (wersja projektu przekazana do notyfikacji technicznej) był 
dostępny od końca maja br. pod adresem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12320702/katalog/12566876#12566876 

W związku z przekazaną propozycją zmian ww. rozporządzenia, która wpłynęła do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska 16 grudnia br., uprzejmie informuję, że przeprowadzenie procesu 
legislacyjnego ww. rozporządzenia w tak krótkim czasie nie znajduje uzasadnienia. Prace legislacyjne 
w tym zakresie nie są również planowane. 

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę na niewłaściwą sugestię, że ww. 
rozporządzenie Ministra Klimatu stanowi fakultatywne dopełnienie rozporządzenia z 19 lutego 2020 
roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca 
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296).

Jest to niewłaściwe zrozumienie przepisu, który miał na celu uwzględnienie bardzo 
elastycznego charakteru rozwiązań przewidzianych w ww. rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, a w szczególności dopuszczonego w jego przepisach indywidualnych 
wymagań - nieopisanych przepisami rozporządzenia. 
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Zatem co do zasady przepisy rozporządzenia powinny być stosowane równolegle z przepisami 
rozporządzenia w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednak, z uwagi na fakt, 
że niektóre wymagania przeciwpożarowe mogą być ustalane indywidualnie dla danego miejsca przez 
Państwową Straż Pożarną (w inny sposób niż określają to przepisy rozporządzenia MSWiA), 
w przypadku gdy z jakichś względów kolidowałoby to (lub byłoby niespójne) z wymaganiami 
dotyczącymi magazynowania odpadów Ministra Klimatu określono, że pierwszeństwo mają wymagania 
przeciwpożarowe. 

Niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest prawnie wiążące.

Z poważaniem
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