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Szanowny Panie Mecenasie,

uprzejmie wyjaśniam, że Pana pismo z 6 grudnia 2018 r. nie może być potraktowane 
jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Początkowa treść tego pisma stanowi 
wniosek o interpretację przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D. U. z 2018 
r. poz. 992, z późn. zm.). Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych wykładnia 
przepisów prawa, jak też ocena ich zastosowania, nie stanowi informacji publicznej. Nie można 
zatem domagać się dokonywania przez organ wykładni prawa czy wyjaśnienia treści aktów 
normatywnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (m.in. wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn. akt I OSK 
1380/12). 

Ze względu na końcowe zdanie wnoszące o podjęcie działań legislacyjnych mających 
na celu doprecyzowanie treści art. 42 ust. 3a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.), powołane na wstępie pismo zostało zakwalifikowane 
jako petycja. Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi – do 21 marca 2019 r. 

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie 
ul. Wawelska 52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email: 
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl 

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji 
kierowanych do Ministra Środowiska [1].

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 40 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

1 Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku 
z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
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