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Dotyczy: realizacji przepisów Ustawy o odpadach

W nawiązaniu do spotkania w dniu 16 maja br. przedstawiamy główne problemy, 
które dotykają wszystkich przedsiębiorców kontynuujących lub planujących kontynuować 
prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Z niepokojem 
obserwujemy zwiększającą się przewlekłość przy wydawaniu decyzji na zbieranie odpadów 
na podstawie zmiany Ustawy o odpadach z 2018 roku. Aktualnie procedowanych jest ok. 50 
% wniosków. Większość uzyskanych wcześniej pozwoleń sektorowych traci ważność już w 
2023 roku. Dlatego wnioskujemy o wprowadzenie pilnych rozwiązań w tym zakresie, które 
pozwolą na uniknięcie groźby zamykania przedsiębiorstw lub zawieszania ich działalności oraz 
zwalniania wielu pracowników.

Wśród najbardziej dotkliwych problemów, które chcemy podnieść są:

a) kwestię obowiązywania zezwoleń sektorowych w kontekście zbliżającego się upływu 
ich ważności i przewlekłości postępowań;

b) pożądane zmiany w procedurze oraz warunkach materialnoprawnych mające 
przyspieszyć postępowania w toku, dotyczące decyzji na gospodarowanie odpadami 
np. kwestia istotnej zmiany decyzji, niezbędność i zakres kontroli w trakcie takiego 
postępowania, kwestia zabezpieczenia roszczeń, zmiany w warunkach wydawania 
decyzji.

c) usuwanie barier inwestycyjnych oraz usprawnienia dotyczące wymogów formalnych i 
merytorycznych w procesach reglamentacyjnych.

W zakresie punktu a) powyżej wnosimy aby zastosować tylko efektywne rozwiązania, tj. 
zmianę okresu obowiązywania zezwoleń sektorowych na czas nieokreślony. Postulujemy, aby 
nie stosować żadnych rozwiązań doraźnych polegających np. na przedłużaniu zezwoleń na
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czas postępowania na przykładzie pozwoleń wodnoprawnych, gdyż nie rozwiązuje to sytuacji 
na przyszłość, a budzi dużą niepewność prawną i faktyczną, która nie pozwala np. na 
inwestowanie, zawieranie nowych kontraktów oraz startowanie w przetargach, gdzie 
wymagana jest gwarancja prowadzenia działalności przez określony czas. Zezwolenia 
sektorowe są decyzjami reglamentacyjnymi co do działalności gospodarczej i jako takie 
wymagają pilnych rozwiązań usuwających bariery inwestycyjne, szczególnie w sytuacji gdy 
przed gospodarką odpadami wiele zmian infrastrukturalnych dotyczących warunków 
magazynowania, które muszą być wdrożone w okresie przejściowym. Zmiana okresu 
obowiązywania zezwoleń sektorowych winna służyć usuwaniu tych barier, dawać pewność 
prawną co do nowych przedsięwzięć w daną gałąź przemysłu i gospodarkę cyrkularną, 
służącą środowisku i przyszłym pokoleniom. Takich zezwoleń warunkujących możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej nie można porównywać z pozwoleniem 
wodnoprawnym jako decyzją emisyjną, gdzie niepewność prawna na czas postępowania nie 
jest warunkiem sine qua non jej prowadzenia i utrzymywania dużych zakładów pracy.
W załączeniu w formie tabelarycznej wskazujemy propozycje zmian w ustawie o odpadach z 
krótkim uzasadnieniem.
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i. Kwestia obowiązywania zezwoleń sektorowych w kontekście zbliżającego się upływu ich ważności i przewlekłości postępowań

Zmiana
artykułu

Proponowane brzmienie Uzasadnienie

Zmiana art. 44
ust. 1

Art. 44.1 Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie
odpadów wydaje się na czas nieoznaczony, chyba ze wnioskodawca wnosi 
o wydanie zezwolenia na czas oznaczony.

Proponujemy ujednolicenie czasu obowiązywania zezwoleń analogicznie jak pozwoleń 
zintegrowanych (zob. art. 45 ust 8 i 9). Nie ma powodu aby utrzymywać dualizm bo jeśli wolno 
więcej to i wolno mniej. Gospodarka odpadami została obciążana szeregiem obowiązków, 
których spełnienie wymusi stosowania najlepszych rozwiązań a zezwolenia bezterminowe 
zoptymalizują zarówno czas organów, jak i przedsiębiorców i ograniczą formalizm bez szkody 
dla środowiska oraz funkcji nadzoru..

Dodanie do art.
44 ust. 1a-1e w 
brzmieniu:

Art.44.1a. W przypadku zezwoleń wydanych na czas nieokreślony organ 
właściwy do wydania zezwolenia dokonuje analizy zezwolenia na zbieranie 
lub zezwolenia na przetwarzanie co najmniej raz na 5 lat.
lb. Organ dokonuje analizy o której mowa w ust. 1a w oparciu o spełnienie 
wymogów do uzyskania zezwolenia na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 4-6 i pkt 
8-10, ust. 2 pkt 5-7 i pkt 9-13a oraz ust. 3a-3b., ust. 5-6a.
lc. W przypadku gdy analiza wykazała konieczność zmiany zezwolenia, 
organ właściwy do wydania zezwolenia wzywa prowadzącego działalność w 
zakresie zbierania lub przetwarzania do wystąpienia z wnioskiem o zmianę 
zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wezwania, określając zakres tego 
wniosku mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy. 
Organ właściwy do wydania zezwolenia dokonuje analizy warunków 
zezwolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wniosek taki 
jest zwolniony z opłaty rejestracyjnej.
ld. W przypadku gdy analiza wykazała konieczność zmiany operatu 
przeciwpożarowego, o którym mowa w ust. 4b pkt 1, Organ właściwy do 
wydania zezwolenia może wzywać posiadacza do przedstawienia 
aktualizacji operatu przeciwpożarowego wraz z postanowieniem o którym 
mowa w ust 4c w terminie do 3 miesięcy od dnia wezwania organu, chyba 
że posiadacz odpadów przedstawi w tym samym terminie oświadczenie 
podmiotu właściwego do sporządzenia takiego operatu, że operat 
przeciwpożarowy pozostaje aktualny. Organ właściwy do wydania 
zezwolenia dokonuje analizy przedstawionego operatu wraz ze zleceniem 
kontroli, o której mowa w art. 41 b ust. 1a. w terminie do 2 miesięcy od dnia 
złożenia operatu przeciwpożarowego wraz z postanowieniem o którym 
mowa w ust 4c.
1 e. Analizy, o której mowa w ust. 1 a pkt nie przeprowadza się jeżeli jest ona 
przeprowadzana w ramach pozwolenia zintegrowanego.”

Zmiana okresu obowiązywania zezwoleń winna być warunkowana czasowym przeglądem 
spełniania uwarunkowań prawnych analogicznie jak w przypadku pozwoleń zintegrowanych. 
Organ kontrolny ma szereg instrumentów aby wstrzymać lub cofnąć zezwolenia podmiotom, 
które naruszą prawo i mechanizm czasowych zezwoleń nie jest potrzebny do jakiekolwiek 
nadzoru czy kontroli, gdyż obecnie organy mogą tego dokonywać znacznie efektywniej innymi 
sposobami.
Bezterminowość zezwoleń sektorowych pozwoli przedsiębiorcom na realizację 
długoterminowych planów, bez obaw co do nagłych zmian prawa miejscowego prowadzących 
w praktyce do likwidacji przedsięwzięć dotyczących gospodarowania odpadami niezależnie od 
faktu, że takie przedsiębiorstwa istnieją w tym miejscu często kilkadziesiąt lat. Fakt, że 
przedsiębiorca będzie mógł prowadzić działalność dopóty, dopóki spełnia warunki ustawowe 
urzeczywistni gwarancję co do możliwości prowadzenia na swojej nieruchomości takiej 
działalności nawet w przypadku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie dotychczasowego wykorzystania tej nieruchomości. Wniosek o udzielenie 
zezwolenia na kolejny okres jest często intepretowany jako nowe wykorzystanie takiej 
nieruchomości, co może prowadzić do niezgodności takiej działalności ze zmianą prawa 
miejscowego. Prawa przedsiębiorcy, który zainwestował i prowadzi zakład pracy zostają 
istotnie ograniczone a wręcz zniwelowane, gdyż faktem notoryjnym jest, że gospodarka 
odpadami nie jest działalnością popularną społecznie a wręcz spotyka się z ostracyzmem i 
niechęcią gdziekolwiek i jakkolwiek nowocześnie byłaby prowadzona. Organy samorządowe 
używają więc zmiany planów jako narzędzia do likwidacji takiej niepopularnej działalności.

Bezterminowość zezwoleń ma zapobiegać takim przypadkom nadinterpretacji i wyzuwania 
przedsiębiorców z ich praw do prowadzenia działalności gospodarowania odpadami na 
nieruchomości w którą uprzednio zainwestowali niezależnie od zmiany planów miejscowych.
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Dodanie do art 
44 ust. 4 w 
brzmieniu

Art. 44.4. Zezwolenia nie wygasają jeżeli nastąpiło przejęcie praw i 
obowiązków, o którym mowa w ust. 9 powyżej, w art. 189 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, albo przejęcie na podstawie innych przepisów, praw i 
obowiązków wynikających z decyzji, w tym w szczególności w przypadku 
czynności prawnych dotyczących rozporządzenia przedsiębiorstwem lub 
jego częścią w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks cywilny oraz przepisów tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), w 
przypadku łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, albo 
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 
uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 
284 i 875), z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w art. 42 ust. 
3a w zakresie karalności osób tam wskazanych podmiotu przejmującego 
prawa i obowiązki. Oświadczenia i zaświadczenia podmiotu przejmującego 
w zakresie wymaganym art. 42 ust. 3a winny być przesłane do organu 
wydającego zezwolenie w terminie do 2 miesięcy od dnia przejęcia praw i 
obowiązków.______
Art. 44.5. Organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie lub 
przetwarzanie może, na wniosek prowadzącego działalność lub z urzędu za 
jego zgodą, wydać nowe zezwolenie w celu ujednolicenia tekstu 
obowiązującego zezwolenia, z uwzględnieniem wszystkich zmian 
wprowadzonych do tego zezwolenia od dnia jego wydania.
6. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 5, organ właściwy do wydania 
zezwolenia:
1) ujednolica tekst zezwolenia;
2) stwierdza wygaśnięcie dotychczasowego zezwolenia.
7. Do zezwolenia, o którym mowa w ust.5, nie stosuje się przepisów art. 41 a, 
art. 41 b, art. 42, art. 46. Zabezpieczenie roszczeń o którym mowa w art. 48a 
pozostaje w mocy w stosunku do zezwolenia z ujednoliconym tekstem.
8. Do zezwolenia, o którym mowa w ust. 5 nie stosuje się opłaty
rejestracyjnej.”_________________________

Zezwolenia sektorowe są związane z miejscem prowadzenia działalności i skoro można 
przenosić pozwolenia zintegrowane oraz pozwolenia emisyjne do instalacji to tym bardziej 
winna być możliwość przenoszenia zezwoleń na gospodarowanie odpadami w przypadku 
przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego odpowiedniej części obejmującej daną nieruchomość 
przystosowaną do prowadzenia takiej działalności i woli przejmującego do jej kontynuowania 
przy spełnieniu przesłanek formalnych.

Dodanie do art.
44 ust. 5-8 w 
brzmieniu

Zmiana ma ułatwić i uprościć kwestię korzystania z decyzji przy wielu zmianach.
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II. Pożądane zmiany w procedurze oraz warunkach materialnoprawnych mające przyspieszyć postępowania w toku dotyczące decyzji na 

gospodarowanie odpadami np. kwestia istotnej zmiany decyzji, niezbędność i zakres kontroli w trakcie takiego postępowania, kwestia 
zabezpieczenia roszczeń, zmiany w warunkach wydawania decyzji.
Usuwanie barier inwestycyjnych oraz usprawnienia dotyczące wymogów formalnych i merytorycznych w procesach reglamentacyjnych.III.

Zmiana
artykułu

Proponowane brzmienie Uzasadnienia

W art. 41 a
zmienia się 
ust. 1, ust. 1a, 
ust. 4 oraz 
dodaje się ust. 
10-11 do w 
brzmieniu:

Art. 41a.1. Pierwsze zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane 
po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela 
właściwego organu, kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc 
magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, 
w zakresie spełniania wymagań określonych w ustawie o odpadach oraz odpowiednio ustawie Prawo 
ochrony środowiska.
1a. Pierwsze zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie 
na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po 
przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli 
instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w 
których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania 
wymagań dotyczących magazynowania określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie 
przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 
ust. 4c.
1 b Przepisy ust. 1 i ust 1 b nie uchybiają możliwości otrzymania zezwolenia przed zakończeniem budowy, i 
bez przeprowadzenia kontroli o której mowa w ust 1 i 1 a, jeżeli dla danego przedsięwzięcia wydano już 
uprzednio decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W takim przypadku kontrola o której mowa w ust. 
1 i 1 a powinna nastąpić w fazie eksploatacji w terminie do jednego roku od daty zakończenia budowy, 
chyba że dany organ przeprowadził kontrolę dopuszczając instalację, obiekt budowlany do użytkowania. 
Inwestor zawiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zakończeniu budowy.
4. Właściwy organ, mimo postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub postanowienia 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie 
wymagań określonych w przepisach ustawy o odpadach i odpowiednio przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej, może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jeżeli 
stwierdzi, że niespełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska lub ochrony 
przeciwpożarowej nie spowoduje powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Poza tym proponujemy uszczegółowienie zakres 
kontroli WIOŚ i PSP w ramach takich postępowań
zmieniających oraz czas ich przeprowadzania.
Albowiem zmiany wnioskodawca ma prawo 
przeprowadzić po wydaniu decyzji zmieniającej a nie 
przed jej wydaniem a więc niezasadne są w ogóle 
kontrole w tym zakresie przed wydaniem takiej decyzji. 
Organ kontrolny winien sprawdzać wykonywanie 
decyzji a nie oceniać stan przygotowania 
wnioskodawcy do wydania decyzji, gdyż to w ramach 
wizji lokalnych może wykonywać organ wydający 
decyzje. Tylko w zakresie pierwszego zezwolenia 
winien być wymóg obowiązkowej kontroli w trakcie 
postępowania, co jednak nie powinno blokować 
inwestycji tj. nie powinno dochodzić z tego powodu do 
jakiejkolwiek przerw pomiędzy zakończeniem budowy 
a możliwością eksploatacji instalacji.
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10. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub komendant powiatowy (miejskiego) Państwowej Straży 
Pożarnej mają prawo zrezygnować z kontroli, o której mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 1b lub w ust. 6, 
szczególnie gdy dotyczy to kontynuowania działalności na terenie do którego posiadacz ma tytuł prawny 
lub kontrola działalności miała miejsce u tego posiadacza w ciągu roku od daty otrzymania informacji o 
przeprowadzeniu kontroli.
11. Kontrola wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub komendanta powiatowego (miejskiego) 
Państwowej Straży Pożarnej powinna być dokonana w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do 
jej przeprowadzenia pod rygorem uznania przez organ właściwy do wydania zezwolenie na zbieranie 
odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów rezygnacji z przeprowadzenia tej kontroli na 
podstawie ust. 5 powyżej. Postanowienie, o którym mowa w ust. 3 i ust. 3a powinno być dostarczone 
organowi w terminie do 7 dni od daty kontroli, pod rygorem uznania spełnienia wymagań.”
Art. 41a.6. W przypadku istotnej zmiany konstrukcyjnej instalacji, o której mowa w art. 3 pkt 
7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) 
lub istotnej zmiany działalności gospodarczej, organ może przeprowadzić kontrolę instalacji, 
odpowiednio do ust. 1-5a.
6a. Wymóg istotnej zmiany działalności gospodarczej z ust. 6 nie jest spełniony w 
szczególności w przypadku:
a) ustalenia lub zmiany formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać 
wskutek wykonywania działalności objętej decyzją;
b) zmiany danych wnioskodawcy;
c) gdy zezwolenie dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do 
ponownego użycia
d) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla prowadzonej działalności nieulegającego zmianie 
co do rodzaju procesów gospodarowania odpadami
e) zmiany zezwolenia wynikającego z obowiązku prawnego aktualizacji zezwolenia, chyba 
że przepisy wprowadzające te obowiązki prawne wprost stanowią inaczej
f) zmiana mieści się w zakresie przedsięwzięcia dla którego uzyskano decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach niezależnie od upływu terminów o których mowa w art.
72 ust. 3, ust. 4 i ust. 4 b ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).

Zmiana art. 
41 a ust. 6 i 
dodanie ust.

W zakresie zmian materialnoprawnych zwracamy uwagę na wymóg 
kontroli WIOŚ i PSP w ramach istotnej zmiany i zakres tej kontroli, 
który bardzo komplikuje postępowania i je przedłuża.
W tym zakresie proponujemy zmianę co do definicji istotnej zmiany 
poprzez odesłanie do definicji z ustawy Prawo ochrony środowiska 
i/lub jej uszczegółowienie i zakreślenie do sytuacji zmiany 
działalności gospodarczej np. ze zbierania na przetwarzanie.

6a w
brzmieniu
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Obecny stan prawny godzi przede wszystkim w podmioty które 
działają zgodnie z prawem. Dotyczy to szczególnie prowadzenia 
ewidencji gdzie ryzyko pomyłki przy tysiącach transakcji zawsze 
istnieje, szczególnie że nie ma zasad standaryzacji co do zakresu 
ilości wtrąceń dopuszczonych procesem technologicznym. Taka kara 
powinna dotyczyć tylko podmiotów bez zezwolenia, które w ogóle 
takiej ewidencji nie prowadzą bo działają w ‘szarej strefie’.
Okres 10 lat to bardzo długi okres. Powinien być skrócony i 
przypisany do naruszeń w jednym miejscu prowadzenia działalności. 
Przy spółkach wielooddziałowych taki ogólny reżim sankcyjny jest 
istotnym ryzykiem, który wymusza działania na rzecz jego 
ograniczenia z uwagi na bardzo duże ryzyko uzyskania kar, 
szczególnie w zakresie ewidencji gdzie za każdy niezamierzony błąd 
może skutkować karą administracyjną.
Wnosimy o niestosowanie odpowiedzialności zbiorowej i 
nieobciążanie wszystkich sankcjami, których stosowanie jest 
uzależnione wyłącznie od zdania i interpretacji organów kontrolnych 
bez baczenia na funkcjonalność BDO i kłopoty z tym związane.

Zmiana Art. 42 
ust 3a poprzez 
skrócenie 
czasu 
kwestii 
karalności

Skrócenie okresu 10 lat w art. 42 ust 3a ustawy o odpadach do okresu 3-letniego oraz 
przywrócenie wykroczenia dla naruszenia w zakresie prowadzenia ewidencji w sposób 
nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym przez przedsiębiorcę mającego 
zezwolenie.
Wnosimy także o instytucję ‘czynnego żalu’ i brak sankcji jeśli podmiot sam dokona korekty 
np. ewidencji..

dla

Zmiana Art. 42
ust 3a poprzez
odpowiednie
ograniczenie
obowiązków
dotyczących
karalności

Ograniczenie obowiązku niekaralności do organów wykonawczych, czyli przedsiębiorcy w
jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólników spółek osobowych prowadzących 
sprawy spółki i zarządu w spółkach kapitałowych.

W wyniku długotrwałych postępowań dezawuuje się kwestia 
oświadczeń o niekaralności tak szerokiej rzeszy osób, która powinna 
być zniesiona co do wykroczeń oraz kar administracyjnych.

Przepis ten miał służyć zabezpieczeniu roszczeń w związku z nieuczciwymi praktykami porzucania odpadów. 
Dotyczy to podmiotów, które i tak nie prowadziły działalności na podstawie zezwoleń. Obecnie przepisy te nie 
wnoszą żadnej nowej jakości, bo każdy kto ma decyzję na prowadzenie działalności musi o nią długo zabiegać przy 
spełnieniu bardzo wyśrubowanych kryteriów. Izba Złomowa reprezentuje przedsiębiorców, którzy zajmują się 
złomem a więc bardzo pożądanym towarem którego brakuje rynku. Nikt takich odpadów nie będzie porzucał gdyż 
ich wartość rynkowa jest bardzo duża. Gwarancje bankowe i polisy ubezpieczeniowe nie są co do zasady wydawane 
lub honorowane przez organy przez co zostaje tylko zabezpieczenie w formie depozytu. W konsekwencji wdrożenie 
tych przepisów powoduje:
a) brak osiągnięcia celu któremu miały służyć, bo ci którzy porzucają odpady i tak działają w tzw. ‘szarej strefie’ i 

żadnych takich zabezpieczeń nie wnoszą;
b) nadmierne obciążenie i blokowanie pieniędzy przez wiele lat w sytuacji gdy przedsiębiorcy zostali obciążeni 

bardzo dużymi i kapitałochłonnymi obowiązkami co do poprawy standardów magazynowania i monitorowania;
c) pogłębienie luki inwestycyjnej poprzez blokownie środków przedsiębiorców na rozwój;
d) starty dla gospodarki związane z ‘zamrożeniem’ dużych sum na lata i brakiem obiegu pieniądza w gospodarce.

Art. 48a W pierwszej kolejności proponujemy jego 
skreślenie w całości.
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Nieścisłości w 
art. 48a do 
usunięcia

48a.1. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej, polisy ubezpieczeniowej, hipoteki, zastawu rejestrowego, weksla lub 
gwarancji osoby trzeciej. Zabezpieczenie na rzecz wnioskodawcy może ustanowić także 
osoba trzecia. Zabezpieczenie może być ustanowione na czas krótszy niż czas 
obowiązywania decyzji, z obowiązkiem odnawiania zabezpieczenia roszczeń przed upływem 
wygaśnięcia takiego zabezpieczenia”.
2, Skreśla się pkt 1 w ust. 6 art. 48a.
Art. 48a.7. Właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze 
postanowienia zgodnie z wnioskiem Wnioskodawcy, chyba że wnioskowane zabezpieczenie 
nie zawiera stwierdzenia o którym mowa w ust. 5. Na postanowienie służy zażalenie.
Art. 48a.8. W przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość 
określonego zabezpieczenia roszczeń lub zmiany formy zabezpieczenia, podmiot jest 
obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń. 
Zmiana następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Art. 48a. 22a. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia przypadki w których możliwe 
lub obowiązkowe jest odstąpienie organu od zabezpieczenia roszczeń, wzór gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz polisy ubezpieczeniowej kierując się 
standaryzacją treści i procesu zabezpieczenia roszczeń w związku ze zbieraniem lub 
przetwarzaniem odpadów i ich zagospodarowaniem, w tym odpadów stanowiących 
pozostałości z akcji gaśniczej, oraz usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód 
w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie.

Niezależnie od powyższej propozycji skreślenia to art. 48a zawiera 
błędy, które bardzo mocno utrudniają normalne funkcjonowanie. 
Okazało się, że_zamysł ustawodawcy tj. możliwości swobodnej 
zmiany formy zabezpieczenia nie jest możliwy z uwagi na wadliwą 
redakcję ust. 8 który wymaga zmiany wysokości zabezpieczenie przy 
zmianie formy np. z depozytu na gwarancję czy odwrotnie. Przy 
obecnym ujęciu literalnym tego przepisu (stosowanym przez niektóre 
organy) nie pozwala się na zmianę formy zabezpieczenia (np. gdy 
gwarancja bankowa lub polisa wygasają) bez jednoczesnej zmiany 
wysokości tego zabezpieczenia, co może wiązać się z zarzutem 
niezgodności z posiadaną decyzją i długotrwałym postępowaniem w 
zakresie jej zmiany, podczas gdy brak zabezpieczenia w trakcie 
dokonywania takiej zmiany oznaczałby w praktyce utratę takiego 
zezwolenia.

Organy nie chcą przyjmować gwarancji co powoduje nie tylko 
przedłużanie postępowań ale i znaczne obciążenie finansowe dla 
przedsiębiorców bo zostaje im tylko depozyt nieoprocentowany 
składany na wiele lat. Organ powinien mieć możliwość odstąpienia 
od tego zabezpieczenia.
Przepisy z art. 48a, o ile mają obowiązywać do czasu ich usunięcia 
winny i tak być poprawione.

Postulujemy o przegląd przepisów sankcvinvch i ich liberalizację w zakresie możliwości uzyskiwania 
dalszych decyzji. Wnosimy o rozszerzenie mechanizmów postępowań sanacyjnych zamiast 
stosowania kar administracyjnych, które dla dużych spółek z wieloma oddziałami na przestrzeni 10 
lat i wielokrotnych kontroli mogą oznaczać zaprzestanie działalności na podstawie niewielkich nawet 
nieprawidłowości, (nawet jeśli od razu zostają usunięte) np. w sprawozdawczości czy ewidencji, 
które wynikają z pomyłek, błędów ludzkich czy funkcjonalności BDO a nie intencjonalnego działania 
i nie powodują żadnego zagrożenia lub ryzyka dla życia, zdrowia lub środowiska.______________

Dodanie do 
art. 194 ust. 2a

Kar administracyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2c, pkt 3a, 
pkt 4-5b nie wlicza się do administracyjnych kar pieniężnych, 
o których mowa w art. 32 ust. 1 b, art. 42 ust. 3a pkt 4-5 oraz 
art. 46 ust. 1e.”


