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Szanowny Panie,

odpowiadając na pismo z dnia 12 lipca 2018 r., w sprawie zmiany prawa w zakresie 
dotyczącym wydawania zezwolenia na zbieranie odpadów, uprzejmie informuję, że propozycje, które 
Pan przedstawił zostaną przeanalizowane w ramach kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992).

Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę, że ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
znowelizowana ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) oraz ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw, która została uchwalona w dniu 20 lipca 2018 r. wprowadzają zmiany mające na celu 
ograniczenie problemu niewłaściwego gospodarowania odpadami. Reasumując, ww. nowelizacje 
przepisów ustawy o odpadach to kolejny etap zmian w obowiązujących przepisach ukierunkowanych 
na ograniczenie nielegalnego postępowania z odpadami. 

Uprzejmie informuję, że opiniowanie konkretnych przepisów jest możliwe podczas 
konsultacji publicznych każdego projektu ustawy. Projekty ustaw i rozporządzeń dostępne są na 
stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy proces legislacyjny.

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.

mailto:inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl

		2018-09-21T13:04:36+0000
	Magda Gosk; Ministerstwo Środowiska




