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Szanowny Panie Dyrektorze,

w związku z wystąpieniem      

z 24 stycznia 2019 r., do której została dołączona opinia prawna przygotowana przez 

prof. Piotra Zapadkę dotycząca oceny skutków prawnych ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592), z punktu 

widzenia wypełnienia niektórych wymogów formalnych dla wniosków o wydanie oraz 

wniosków o zmianę zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, informuję, 

że powyższe wystąpienie zostało zakwalifikowane jako petycja. 

Odpowiadając na petycję informuję, że część zawartych w niej postulatów została już 

uwzględniona – w projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw zostanie dodany przepis, zgodnie z którym przy 

ocenie spełnienia przesłanki odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z powodu trzykrotnego wymierzenia administracyjnej 

kary pieniężnej, o której mowa w art. 46 ust. 1e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 701) uwzględniane będą tylko administracyjne kary pieniężne nałożone 

decyzją ostateczną wydaną po dniu 5 września 2018 r. Analogiczne rozwiązanie zostało 

zaproponowane w przypadku wykroczeń – przy ocenie spełnienia przesłanek odmowy wydania 

decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 1e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
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uwzględniane będą prawomocne wyroki sądu skazujące za wykroczenia, o których mowa 

w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 tej ustawy wydane po dniu 5 września 

2018 r.

W zakresie składania zaświadczeń i oświadczeń przez wspólników wyjaśniam, 

że na gruncie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz.  505) akcjonariusze stanowią odrębna kategorię podmiotów i nie są wspólnikami, 

a zatem obowiązek składania zaświadczeń i oświadczeń, o którym mowa w art. 42 ust. 3a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dotyczy akcjonariuszy. Odnośnie 

do propozycji wprowadzenia możliwości składania przez wnioskodawcę oświadczenia o braku 

możliwości uzyskania stosownych zaświadczeń/ oświadczeń od wspólników, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stanu rzeczy – propozycja wymaga wnikliwego przeanalizowania w toku 

przyszłych prac legislacyjnych, obawiam się bowiem, że taka możliwość mogłaby być 

wykorzystywania do obchodzenia przepisów o złożeniu oświadczenia o niecofnięciu decyzji, 

niewymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej lub nieukaraniu za wykroczenie. 

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
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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