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Odpowiadając na pismo z dnia 28 stycznia 2016 r., znak: OS-II.6226.21.2016, przekazujące 

propozycje zmian przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21,

z późn. zm.), uprzejmie informuję, że podzielam opinię, iż konieczne jest wprowadzenie zmian

w przedmiotowej ustawie mających na celu stworzenie przepisów zapobiegających coraz częściej 

występującemu procederowi porzucania odpadów.

Aby skutecznie zapobiec ww. nielegalnym działaniom, należałoby rozważyć przede wszystkim 

wprowadzenie instrumentu w postaci zabezpieczenia finansowego przed uzyskaniem zezwolenia

na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

Odnosząc się do propozycji zmiany art. 41 ust. 6 ustawy o odpadach należy wspomnieć,

że przedmiotowy przepis został zmieniony przez art. 45 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U.

z 2015 r. poz. 1045) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z obecnie 

obowiązującym brzmieniem art. 41 ust. 6 ustawy o odpadach w przypadku prowadzenia w tym samym 

miejscu przedsięwzięć, z których co najmniej jedno należy do przedsięwzięć wymienionych

w ust. 3 pkt 1, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

jest marszałek województwa.

Natomiast proponowane dodanie w art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach po słowach

„na przetwarzanie odpadów" słów „lub zbieranie odpadów" mogłoby doprowadzić do sytuacji,

w której decyzje łączne na wytwarzanie i zbieranie odpadów dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko wydawałby starosta, co nie jest spójne z wprowadzonymi w ostatnich latach 

zmianami w przepisach ustawy o odpadach.   



Reasumując pragnę podkreślić, że wszystkie zaproponowane przez Pana  zmiany 

wymagają szczegółowej analizy i konsultacji w trakcie przygotowania projektu ustawy zmieniającej ustawę

o odpadach, służącej określeniu zakresu ich uwzględnienia. Istotna jest w tym przypadku ocena ich 

potencjalnych skutków dla ochrony środowiska, a także wpływ na sektor finansów publicznych, w tym

na budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw.     
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