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Pan 
Tadeusz Kaczmarek
Zastępca Prezydenta Jaworzna

Szanowny Panie Prezydencie,

odpowiadając na petycję z dnia 14 listopada 2017 r., znak: KS-SR.6233.20.2017, z propozycjami 

zmian ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uprzejmie informuję, że resort środowiska podjął 

prace nad przepisami mającymi na celu wyeliminowanie nielegalnych działań w gospodarce 

odpadami, a efektem tych prac jest uchwalenie w dniu 24 listopada 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2422). 

Przepisy powyżej powołanej ustawy zmieniającej przewidują m.in. rozszerzenie Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) o moduł ewidencyjny, 

który będzie dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Ochrony Środowiska, organów ścigania, Inspekcji 

Transportu Drogowego i innych służb w walce z „szarą strefą” w gospodarce odpadami. Moduł 

ewidencji odpadów umożliwi śledzenie odpadów od miejsca ich wytworzenia do miejsca ich 

ostatecznego zagospodarowania. 

W ramach BDO będzie funkcjonował rejestr podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Ponadto na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy o 

odpadach informacje zawarte w tym rejestrze będą publicznie dostępne, z określonymi

w tym ustępie w pkt 1-3 ograniczeniami. Każdy z podmiotów, określonych w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 

ust. 1 ustawy o odpadach, uzyska od właściwego marszałka województwa na wniosek lub z urzędu 

login i hasło do indywidualnego konta w BDO. Dodatkowo na podstawie przepisów art. 52 ustawy 

o odpadach rejestr ww. podmiotów będzie zawierał również informacje dotyczące uzyskanych przez te 

podmioty decyzji z zakresu gospodarki odpadami.

Powyższy sposób gromadzenia i przetwarzania informacji przez BDO umożliwi bieżącą 

kontrolę dotyczącą poprawnego funkcjonowania w zakresie gospodarki odpadami danego podmiotu. 

Ponadto art. 64 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy o odpadach daje marszałkowi województwa możliwość 

wykreślenia z urzędu, w drodze decyzji, podmiotu z ww. rejestru w przypadku cofnięcia lub 
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wygaśnięcia decyzji związanych z gospodarką odpadami lub stwierdzenia rażących nieprawidłowości 

w wykonywaniu ustawowych obowiązków.

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o odpadach, dostęp do BDO będą miały również organy 

administracji samorządowej, w zakresie upoważnienia wynikającego z art. 84 ww. ustawy. 

Rozwiązanie takie powinno również umożliwić lepszą kontrolę legalności działania ww. podmiotów 

na terenie gminy lub powiatu.

Resort środowiska rozważa zaproponowanie kolejnych zmian legislacyjnych mających na 

celu uszczelnienie obowiązujących przepisów oraz ułatwienie nadzoru i kontroli w zakresie 

prowadzenia działalności dotyczącej gospodarki odpadami. Rozważane jest m.in. wprowadzenie 

mechanizmu gwarancji finansowej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 

gospodarowania odpadami, aby przeciwdziałać porzucaniu odpadów przez ich posiadaczy. 

Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w odpowiedniej wysokości na 

wypadek konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym, 

poniesionych w celu usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów. Potrzeba tego typu 

rozwiązań podyktowana jest tym, że w wielu przypadkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

gospodarowanie odpadami występują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których 

sytuacja finansowa lub majątkowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi 

skutkami prowadzonej działalności, tj. w przypadku upadłości takich podmiotów lub celowego 

prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. 

Rozpatrywane jest także wprowadzenie przepisu mającego na celu umożliwienie organowi 

właściwemu odmowy wydania decyzji na gospodarowanie odpadami w przypadku stwierdzenia 

naruszeń przepisów dot. gospodarki odpadami przez podmiot wnioskujący oraz przepisu mającego 

zapewnić współodpowiedzialność za gospodarowanie odpadami pomiędzy wytwórcą odpadów

i kolejnymi posiadaczami odpadów.

Dodatkowo rozważane jest wprowadzenie zmiany mającej na celu umożliwienie 

prowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli bez wcześniejszego 7-dniowego 

zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Zmiana ta jest niezbędna, ponieważ konieczność 

wcześniejszego zawiadamiania o nadchodzącej kontroli często uniemożliwia wykazanie 

nieprawidłowości i utrudnia działania Inspekcji Ochrony Środowiska.

Pozostałe propozycje dotyczące m. in.  możliwości nałożenia mandatów przez pracowników 

samorządowych oraz kwestie dotyczące cofnięcia wydanego zezwolenia bez odszkodowania 

z pominięciem wezwania przez organ właściwy do zaniechania naruszeń zostaną szczegółowo 

przeanalizowane i rozpatrzone podczas prac nad kolejną nowelizacją ustawy o odpadach.

Reasumując pragnę wyrazić nadzieję, że przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw stanowią realizację części postulatów 



3

samorządów o rozwiązanie problemu porzucania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. 

Natomiast w ramach planowanych prac legislacyjnych przewiduje się wprowadzenie instrumentów 

prawnych, mających na celu ograniczenie problemu gospodarowania odpadami niezgodnie z 

przepisami obowiązującego prawa. 

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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