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Szanowny Pan Minister 
HENRYK KOWALCZYK 
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 

Departament Gospodarki Odpadami 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Szanowny Panie Ministrze, 

Działając w imieniu członków I ł w Polsce 
przedkładam na ręce Pana Ministra opinię  prawną  przygotowaną  przez prof. 

ę dotyczącą  oceny skutków prawnych ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 

zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, Poz. 1592), 
z punktu widzenia wypełnienia niektórych wymogów formalnych dla wniosków o 
wydanie oraz wniosków o zmianę  zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania 
odpadów. Opinia ta została sporządzona na prośbę  Izby, która dostrzegając 
problemy związana z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zwróciła się  o 
przedstawienie oceny prawnej i wykładni możliwych sposobów interpretacji 
przepisów wprowadzonych przedmiotową  ustawą, w szczególności w zakresie 
zmienionych ustawą  warunków uzyskiwania pozwoleń  na przetwarzanie odpadów. 
Zrozumiały brak orzecznictwa w przedmiotowym zakresie związany z krótkim 
czasem obowiązywania ustawy oraz szeroki zakres uznania w zakresie interpretacji 

wprowadzonych przepisów powoduje po stronie podmiotów działających na rynku 
przetwarzania odpadów uzasadnione obawy, co do powstałej po wejściu w życie 

przedmiotowych przepisów sytuacji prawnej tych podmiotów. Sporządzona i 
przedkładana opinia w pełni potwierdza zasadność  rodzących się  obaw, a zwłaszcza 
możliwości naruszenia chronionych praw podmiotów działających na rynku 
przetwarzania odpadów. Wydaje się, że w świetle przedstawionych w opinii 
argumentów oczekiwane jest ze strony Ministra Środowiska podjęcie działań  bądź  to 
na poziomie legislacyjnym, bądź  jednoznacznego wypowiedzenia się  co do sposobu 
wykładni wprowadzonych przepisów. 
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Przedkładając niniejszą  opinię  prosimy o zapoznanie się  z jej argumentacją  oraz 
przestawienie przez Pana Ministra stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Z wyrazami szacunku, 
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Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. 

ł

ł ń

OPINIA PRAWNA 

dot. oceny skutków prawnych ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

z punktu widzenia wypełniania niektórych wymogów formalnych 

dla wniosków o wydanie oraz wniosków o zmianę  zezwolenia w 

zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów 

Spis treści: 

Przedmiot opinii prawnej (s. 2) 

Stan sprawy (s. 2) 

Analiza regulacji - wykładnia (s. 8) 

3.1 Konstytucyjna zasada ochrony interesów w toku w świetle linii orzeczniczej TK (s. 8) 

3.2 Naruszenie zasad konstytucyjnych przez niektóre regulacje zmieniające ustawę  o 

odpadach (s. 17) 

Konkluzje (s. 26) 

Opinia oparła jest na mojej wiedzy, analizie sianu prawnego, obiektywnym i uczciwym spojrzeniu na 
prezentowane zagadnienie i moim silnym przekonaniu, co do słuszności przeprowadzonego 

wnioskowania. 
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I. Przedmiot opinii prawnej 

Przedmiotowa opinia prawna dotyczy oceny skutków prawnych ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dalej 

„Ustawa Zmieniająca") z punktu widzenia wypełniania niektórych wymogów 

formalnych dla wniosków o wydanie oraz wnioskówo zmianę  zezwolenia w zakresie 

zbierania lub przetwarzania odpadów. 

W szczególności, zadane zostały mi następujące pytania, wymagające wykładni, które 

związane są  z treścią  normatywną  Ustawy Zmieniającej: 

czy do wymiaru odpowiedzialności prawnej w zakresie pozwoleń  i zezwoleń  

organ je wydający może uwzględnić  wymierzone kary, nałożone sankcje i tym 

podobne, za okres poprzedzający wejście w życie Ustawy Zmieniającej; oraz 

jak kształtuje się  odpowiedzialność  wspólników i akcjonariuszy w spółkach 

kapitałowych będących osobami prawnymi w świetle Ustawy Zmieniającej. 

II. Stan sprawy 

W art. 1 pkt 6 lit. c) Ustawy Zmieniającej wprowadzono nowe regulacje na grunt 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej „Ustawa o odpadach"), w taki 

sposób, iż  po art. 42 ust. 3 Ustawy o odpadach dodano nowy ust. 3a w następującym 

brzmieniu: 

„3a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o 

wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności: a) posiadacza odpadów będącego osobą  fizyczną  

prowadzącą  działalność  gospodarczą, b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub 

członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą  prawną  albo jednostką  
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organizacyjną  nieposiadającą  osobowości prawnej - za przestępstwa przeciwko 

środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w 

związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663); 

zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko 

środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą  kary (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 703 i 1277); 

oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia 

określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 Ustawy o odpadach; 

oświadczenie, że w stosunku do: a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a, b) posiadacza 

odpadów będącego osobą  prawną  albo jednostką  organizacyjną  nieposiadającą  
osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady 

nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność  gospodarczą  jako 

osoba fizyczna - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu 

zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono 

administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 Ustawy o odpadach; 

oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady 

nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był  wspólnikiem, prokurentem, 

członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku 

do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu 

zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono 

administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 Ustawy o odpadach.". 



Przywołany przepis ustanawia zatem nowe wymogi formalne dla wniosku o 

wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w świetle których 

wnioskodawca obowiązany jest złożyć  określone dokumenty oraz oświadczenia 

odnoszące się  do niepodlegania odpowiedzialności administracyjnej jego samego albo 

osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, posiadacz odpadów, który przed 

dniem wejścia w życie tej ustawy uzyskał  zezwolenie na zbieranie odpadów, 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie Ustawy Zmieniającej (tj. do dnia 5 września 2019 r.),  złożyć  wniosek o 

zmianę  posiadanej decyzji. 

Wraz z wnioskiem o zmianę  posiadanej decyzji należy przedłożyć  oświadczenia i 

zaświadczenia, o których mowa w nowoutworzonym art. 42 ust. 3a Ustawy o 

odpadach. 

Uwagę  zwraca treść  art. 14 ust. 2 Ustawy Zmieniającej, zgodnie z którą  do wniosku 

o zmianę  posiadanej decyzji posiadacz odpadów dołącza: 1) operat 

przeciwpożarowy, 2) zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust.  

3a pkt 1 i 2 Ustawy o odpadach, 3) oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w 

art. 42 ust. 3a pkt 3 Ustawy o odpadach; 4) oświadczenie, że w stosunku do 

posiadacza odpadów będącego osobą: a) fizyczną  prowadzącą  działalność  
gospodarczą, b) prawną  albo jednostką  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości 

prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej 

tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność  gospodarczą  jako osoba 

fizyczna - nie wydano, na podstawie przepisów Ustawy o odpadach, ostatecznej 

decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub 
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nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 Ustawy 

o odpadach; 5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub czli )1 w k 

rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był  wspóln i I. i( un, 

prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego 

przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję  lub wymierzono 

administracyjną  karę  pieniężną, o których mowa w pkt 4 powyżej, (...). 

Co równie ważne, zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy Zmieniającej, jeżeli posiadacz 

odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 

14 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

Ustawy Zmieniającej, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo 

pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań  
dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa. 

W konsekwencji do powyższego, na podstawie art. 1 pkt 8 lit. b) Ustawy 

Zmieniającej wprowadzono także nowe regulacje do art. 46 Ustawy o odpadach, 

poprzez dodanie nowych ustępów (ust. 1a-1f) w następującym brzmieniu: 

„la. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą  prawną  
albo jednostką  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości prawnej, jeżeli w stosunku 

do: 1) tego przedsiębiorcy lub 2) wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej 

lub członka zarządu tego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność  gospodarczą  

jako osoba fizyczna - wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2 Ustawy o 

odpadach, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się  
ostateczna. 

lb. Przepis ust. la  stosuje się  także, jeżeli wspólnik, prokurent, członek rady 

nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy jest lub był  wspólnikiem, 

prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego 
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przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję, o której mowa w art. 47 

ust. 2 Ustawy o odpadach, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu 

zezwolenia stała się  ostateczna. 

lc. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą  fizyczną, 

jeżeli osoba ta została ukarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa 

przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 

168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

1d. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą  prawną  

albo jednostką  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości prawnej, jeżeli: 1) wobec 

przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono karę  pieniężną  za przestępstwa przeciwko 

środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą  kary; 

2) wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu 

tego przedsiębiorcy jest osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w 

art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny. 

le. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów: 1) przedsiębiorcy będącemu osobą  prawną  

albo jednostką  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości prawnej, jeżeli trzykrotnie: 

a) będący osobą  fizyczną  wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek 

zarządu tego przedsiębiorcy został  skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub 

nałożono na niego grzywnę  w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których 

mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 Ustawy o odpadach, b) 

wymierzono mu administracyjną  karę  pieniężną, o której mowa w art. 194 Ustawy 

o odpadach; 2) przedsiębiorcy będącemu osobą  fizyczną, jeżeli trzykrotnie: a) został  



on skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożono na niego grzywnę  w 

drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 

189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 Ustawy o odpadach, b) wymierzono mu administracyjną  

karę  pieniężną, o której mowa w art. 194 Ustawy o odpadach. 

lf. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy na terenie, którego 

wniosek dotyczy, nie ma instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, 

wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lub 2 Ustawy o 

odpadach."; 

Ww. przesłanki te mogą  również  służyć  jako podstawę  do odmowy zmiany 

posiadanego pozwolenia. 

Powyższe oznacza, że podmioty ubiegające się  o wydanie albo zmianę  zezwolenia 

w zakresie gospodarki odpadami prowadzące taką  działalność  wcześniej albo 

zatrudniające osoby na stanowisku członka zarządu, rady nadzorczej lub 

prokurenta, które wchodziły wcześniej w skład organów zarządzających w innych 

podmiotach prowadzącym działalność  w zakresie gospodarki odpadami, a zostały 

ukarane osobiście albo ukarany zostały taki podmiot we wskazanym powyżej 

zakresie, mogą  ponosić  z tego tytułu skrajnie negatywne konsekwencje. 

Konsekwencje te polegać  mogą  na odmowie wydania (albo zmiany) zezwolenia 

mimo, że przed dniem 5 września 2018r. (tj. dniem wejścia w życie Ustawy 

Zmieniającej) takie konsekwencje nie były przewidziane prawem. 

Co więcej podmioty te nie miały nawet świadomości o tym, że konsekwencje 

takie mogą  zostać  wprowadzone, a na ich skutek działalność  podmiotów 

przetwarzających odpady może zostać  wstrzymana. 
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Mając powyższe na uwadze kluczowym dla niniejszej opinii prawnej jest 

zagadnienie, czy wprowadzone na podstawie Ustawy Zmieniającej przepisy, które 

weszły w życie w dniu 5 września 2018 r. mogą  stanowić  podstawę  do uznania, że 

odpowiedzialność  wszystkich podmiotów określona w obowiązującym po dniu 

5 września 2018 r. nowym brzmieniu art. 46 ust. 1 - 1e Ustawy o odpadach, może 

być  zastosowana w związku ze zdarzeniami i karami nałożonymi przed dniem 5  

września 2018 r.  

III. Analiza regulacji - wykładnia 

3.1. Konstytucyjna zasada ochrony interesów w toku w świetle linii 

orzeczniczej TK 

Na wstępie przypomnieć  należy, iż  tzw. ochrona interesów w toku jest normą  

polskiego prawa konstytucyjnego. 

Orzeczenia Trybunaty Konstytucyjnego, jakie odnoszą  się  do architektury polskiego 

systemu prawnego, w kontekście art. 2 Konstytucji R.P. („Rzeczpospolita Polska jest 

demokratycznym państwem prawnym (...)"), wskazują  jednoznacznie na potrzebę  

przestrzegania określonych wartości, rozumianych jako uwzględnienie interesów 

stron, które łączą  określone węzły obligacyjne, a także przedsiębiorców 

prowadzących działalność  gospodarczą  (zasada pewności obrotu gospodarczego i 

zasada pewność  prawa), o czym szerzej poniżej. 

Wskazywane jest bowiem, iż  „(...) art. 2 Konstytucji ma znaczenie dla tych zasad, które 

nie zostały odrębnie wyrażone w Konstytucji, a mieszczą  się  ze zasadzie demokratycznego 

państwa prawnego. Chodzi głównie o zasadę  ochrony zaufania do państwa i stanowionego 

przez nie prawa i wynikający z niej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, ochrony 

praw nabytych i interesów w toku, zakaz wstecznego działania prawa, nakaz 

przestrzegania reguł  przyzwoitej legislacji, w tym przestrzeganie zasady dostatecznej 



określoności przepisów prawa oraz ustanawianiu odpowiedniej mw") legis" (wyroki TK z: 

13 kwietnia 1999 r., K 36/98 i 10 kwietnia 2006 r., SK 30/04). 

Tym samym, przywoływany art. 2 Konstytucji zawiera szeroką  zakresowo klauzulę, 

którą  należy rozumieć  jako zbiorcze wyrażenie szeregu reguł  i zasad, które wprawdzie 

nie zostały expressis verbis ujęte w pisanym tekście Konstytucji, ale w sposób 

immanentny wynikają  z aksjologii oraz z istoty demokratycznego państwa prawnego 

(wyrok TK K. 26/97, OTK ZU Nr 5-6/1997). 

Dotyczy to m.in. zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i do stanowionego 

przez nie prawa, ochrony praw nabytych, a także kluczowej dla badanego 

zagadnienia zasady ochrony interesów w toku, które to zasady są  ze sobą  powiązane. 

Warto przy tym zaznaczyć, iż  Trybunał  Konstytucyjny analizował  szerzej znaczenie 

omawianych zasad w wyroku z 14 czerwca 2000 r., sygn. P. 3/00, stwierdzając że 

"zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się  na 

pewności prawa, a więc takim zespole cech przysługujących prawu, które zapewniają  

jednostce bezpieczeństwo prawne; umożliwiają  jej decydowanie o swoim 

postępowaniu w oparciu o pełną  znajomość  przesłanek działania organów 

państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą  pociągnąć  za 

sobą. Jednostka winna mieć  możliwość  określenia zarówno konsekwencji 

poszczególnych zachowań  i zdarzeń  na gruncie obowiązującego w danym 

momencie systemu, jak też  oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w sposób 

arbitralny.  Bezpieczeństwo prawne jednostki związane z pewnością  prawa umożliwia 

więc przewidywalność  działań  organów państwa, a także prognozowanie działań  

własnych" (OTK ZU nr 5/2000, s. 690). 

Prawodawca narusza wartości znajdujące się  u podstaw omawianej zasady, "wtedy, 

gdy jego rozstrzygnięcie jest dla jednostki zaskoczeniem, bo w danych 

okolicznościach nie mogła go przewidzieć, szczególnie zaś  wtedy, gdy przy jego 



podejmowaniu prawodawca mógł  przypuszczać, że gdyby jednostka przewidywała 

zmiane prawa byłaby inaczej zadecydowała o swoich sprawach" (tamże, s. 690-691). 

Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i do stanowionego przez nie prawa 

od dawna traktowana była zatem przez Trybunał  Konstytucyjny jako oczywista cecha 

demokratycznego państwa prawnego. Z zasady tej Trybunał  dawno już  wyprowadził  

dalsze szczegółowe reguły, odnoszące się  przede wszystkim do sytuacji, gdy mamy 

do czynienia z wieloma następującymi po sobie zmianami obowiązującego stanu  

prawnego. Na ustawodawcy ciąży wtedy obowiązek starannego uwzględniania za 

pomocą  powszechnie przyjętych technik stanowienia prawa, ze szczególnym 

uwzględnieniem techniki przepisów przejściowych, ochrony praw słusznie nabytych 

i ochrony interesów będących w toku. 

Można zatem przyjąć, iż  zasada ochrony interesów w toku jest w pewnym sensie 

konsekwencją  konstytucyjnego obowiązku państwa w zakresie poprawności 

stanowienia prawa, co wynika z przywoływanej powyżej klauzuli demokratycznego 

państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). 

Ustawodawca chcąc pozostawać  w zgodzie z klauzulą  demokratycznego państwa 

prawnego musi uwzględniać  przy kolejnych modyfikacjach stanu prawnego jego 

konsekwencje faktyczne i prawne, jakie zrodził  on do chwili wejścia w życie nowych 

uregulowań, co ma szczególne znaczenie w realiach niniejszej sprawy, o czym szerzej 

poniżej. 

W związku z tym, że demokratyczne państwo prawne oznacza państwo, w którym 

chroni się  zaufanie obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, 

ustawodawca dokonując kolejnych zmian stanu prawnego nie może stracić  z pola 

widzenia interesów podmiotów, jakie ukształtowały się  przed dokonaniem zmiany 

stanu prawnego. 



Oznacza to przede wszystkim zakaz wstecznego działania prawa, w każdym razie, 

gdy oddziałowuje ono w sposób niekorzystny na te interesy, zwłaszcza na prawa 

podmiotowe nabyte zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami (tak np. 

orzeczenia z 25 czerwca 1996 r., K 15/95, OTK ZU Nr 3/1996, s. 196 i z 17 grudnia 1997 

r., K 22/96, OTK ZU Nr 5-6/1997, s. 511; wyrok z 15 września 1998 r., K 10/98, OTK 

ZU Nr 5/1998, s. 407). 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie podkreślano 

konstytucyjną  rangę  nakazu poszanowania praw nabytych oraz ochrony interesów 

będących w toku. Nakaz ten nie ma wprawdzie absolutnego charakteru i możliwe jest 

dokonywanie od niego pewnych odstępstw, ale tylko w sytuacjach szczególnych, gdy 

przemawia za tym konieczność  ochrony innych konstytucyjnie uznanych praw, 

wartości czy interesów i pod warunkiem zastosowania procedur umożliwiających 

zainteresowanym dostosowanie się  do zaistniałej sytuacji i odpowiednie 

rozporządzenie swoimi prawami (wyrok z 15 września 1998, K. 10/98, OTK ZU Nr 

5/1998, s. 407). 

Swoboda w kształtowaniu przez ustawodawcę  nowych rozwiązań  prawnych jest 

zatem równoważona istnieniem obowiązku przestrzegania konstytucyjnych 

standardów demokratycznew państwa prawnego. 

\.\: takim ujęciu, możliwa jest każdorazowa ingerencja ustawodawcy (tworzenie 

nowego prawa), o ile wymaga tego zauważana przez ustawodawcę  zmiana 

stosunków prawnych i gospodarczych, z tym jednak zastrzeżeniem 

(ograniczeniem), że nie może ona łamać  fundamentalnych zasad konstytucyjnych 

demokratycznego państwa prawnego. 

Zasada ochrony praw nabytych - chociaż  nie jest jednoznacznie oceniana przez 

przedstawicieli nauki (zob. np. J. Nowacki, Rztyly prawa. Dwa problemy, Katowice 1995, 

s. 59 i nast. oraz J. Skąpski, Glosa do orzeczenia z 4 X 1989 r., K. 3/88, PiP z. 12/1990, S. 

115-116) - od lat stanowi wzorzec w procesie kontroli konstytucyjności norm, którą  
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realizuje Trybunał. Uwzględniając więc dotychczasowy, ukształtowany w tym 

zakresie dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego (zob. przede wszystkim 

wyroki z: 22 czerwca 1999 r., sygn. K. 5/99, OTK ZU nr 5/1999, poz. 100 oraz 20 

grudnia 1999 r., sygn. K. 4/99, OTK ZU nr 7/1999, poz. 165), wskazać  należy, że zasada 

ochrony praw nabytych: 

zakazuje arbitralneRo znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych 

przysługujących jednostce lub innym podmiotom prywatnym występującym 

w obrocie prawnym; 

dotyczy przysługujących już  określonym osobom praw podmiotowych, przy 

czym bez znaczenia jest, czy prawa te zostały nabyte na podstawie 

indywidualnego aktu organu władzy, czy wprost na podstawie ustawy (z 

chwilą  spełnienia określonych w niej przesłanek); 

nie jest równoznaczna z zakazem zmiany przez ustawodawcę  przepisów 

określających sytuację  prawną  osoby w zakresie, w jakim sytuacja nie wyraża 

się  w przysługującym tej osobie prawie podmiotowym, aczkolwiek w pewnych 

przypadkach ochroną  wynikającą  z omawianej zasady objęte Są  również  tzw.  

prawa tymczasowe (ekspektatywy); a także 

nie ma charakteru absolutnego, tj. nie wyklucza stanowienia regulacji, które 

znoszą  lub ograniczają  prawa podmiotowe, jednak prawodawca cofając lub 

ograniczając prawa nabyte musi spełnić  szereg warunków, których 

dopuszczalność  badana z punkt-u widzenia tego: a) czy wprowadzone 

ograniczenia znajdują  podstawę  w wartościach konstytucyjnych, b) czy nie 

istnieje możliwość  realizacji danej wartości konstytucyjnej bez naruszenia 

praw nabytych, c) czy wartościom konstytucyjnym, dla realizacji których 

prawodawca ogranicza prawa nabyte, można w danej, konkretnej sytuacji 

przyznać  pierwszeństwo przed wartościami znajdującymi się  u podstaw 

zasady ochrony praw nabytych, a także d) czy prawodawca podjął  niezbędne 

działania mające na celu zapewnienie jednostce warunków do 

przystosowania się  do nowej regulacji. 

s 



Trybunał  Konstytucyjny przypomina, że każda ingerencja w prawa nabyte, czy w 

maksymalnie ukształtowane ekspektatywy nabycia tych praw, wymaga dochowania 

"reguł  przyzwoitej legislacji". W szczególności prawodawca powinien umożliwić  

zainteresowanym dostosowanie sie do nowej sytuacji. Wynika z tego konstytucyjny 

nakaz takiego ukształtowania przepisów przejściowych, by stanowienie i stosowanie 

nowych norm prawnych nie stawało się  "puła_pka" dla adresatów norma prawnych. 

"Obowiązek (...) unikania rozwiązań  zaskakujących obywatela unormowaniami 

prawnymi niekorzystnie zmieniającymi jego sytuację  (...) odnosi się  w równej 

mierze do praw podmiotowych już  nabytych, jak i do zgodnego z prawem 

oczekiwania ich nabycia przez spełnienie określonych w ustawie warunków" 

(orzeczenie z 3 grudnia 1996 r., K. 25/95, OTK ZU Nr 6/1996, s. 501-502). 

W świetle powyższego, należy przyjąć, iż  analizowana w niniejszej opinii zasada 

ochrony interesów w toku, jako element zespołu przywołanych powyżej zasad  

konstytucyjnych, zapewnia ochronę  jednostki w sytuacjach, w których rozpoczęła 

ona określone przedsięwzięcia na gruncie dotychczasowych przepisów  (wyroki TK 

z dnia: 25 czerwca 2002 r., K 45/01 i z dnia 16 stycznia 2007 r., U 5/06). 

Zasada ta jest bowiem analizowana w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego na tle 

ogólniejszej zasady zaufania obywatela do państwa i prawa, która opiera się  na 

pewności prawa, a więc takim zespole cech przysługujących prawu, które zapewniają  

jednostce bezpieczeństwo prawne. Umożliwiają  jej decydowanie o swym 

postępowaniu w oparciu o pełną  znajomość  przesłanek działania organów 

państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą  pociągnąć  za 

sobą. Jednostka powinna mieć  możliwość  określenia konsekwencji poszczególnych  

zachowań  i zdarzeń  na gruncie obowiązującego w danym momencie systemu, oraz  

oczekiwania, że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny. Przewidywalność  
działań  organów państwa zapewnia bezpieczeństwo prawne jednostki (związane z 

pewnością  prawa), a także umożliwia prognozowanie działań  własnych. 



Trybunał  Konstytucyjny w szczególny sposób chroni zatem prawa nabyte i interesy 

w toku, jakie mogą  być  narażone w przypadku interwencji ustawodawcy - czyli 

zmiany prawa powszechnie obowiązującego. Ma to o tyle znaczenie, iż  skoro 

Trybunał  Konstytucyjny chroni stosunki kontraktowe przez ingerencją  

ustawodawcy w sferze uchwalania przepisów prawa powszechnie obowiązującego  

- to tym bardziej mechanizm ochronny winien być  rozciągnięty na 

przedsiębiorców, co w przypadku tych podmiotów łączy się  z kolejną  zasadą  jaką  
jest pewność  obrotu gospodarczego.  

Pewność  prawa w analizowanym zakresie oznacza nie tyle stabilność  przepisów 

prawa, która w tej dziedzinie w określonej sytuacji ekonomicznej państwa może być  

trudna do osiągnięcia, co możliwość  przewidywania działań  organów państwa i 

związanych z nimi zachowań  obywateli. 

Przewidywalność  działań  państwa gwarantuje bowiem zaufanie do ustawodawcy i 

do stanowionego przez niego prawa. Służy zatem w konsekwencji realizacji zasady 

państwa prawnego. 

Należy ponadto podkreślić, że pewność  przepisów prawa w zakresie obowiązków 

publicznoprawnych ma ścisły związek z prowadzeniem działalności gospodarczei 

lub aktywności zawodowej podmiotów, które obowiązane są  do wykonywania tych  

obowiązków. Podmiotom obowiązanym do wykonywania tych obowiązków 

zapewnia możliwość  odpowiedniego planowania swojej działalności. W ten sposób 

pewność  prawa sprzyjać  może rozwojowi gospodarczemu i aktywności zawodowej 

społeczeństwa w ogóle. 

W konsekwencji, Trybunał  Konstytucyjny wyraźnie podkreśla, iż  „ (...) zasada 

bezpieczeństwa prawnęgo nakazuje poszanowanie przez ustawodawcę  istniejacych  

stosunków prawnych. Dokonywanie w procesie stanowienia prawa, nieusprawiedliwionych 

żadnymi okolicznościami obiektywnymi, zmian przekreślających wcześniejszy kierunek 

Ź



procesu legislacyjnego narusza zasadę  demokratycznego państwa prawnego" (wyrok TK z 12 

kwietnia 2000 r., K 8/98). 

Trybunał  Konstytucyjny mial też  okazję  podkreślić, że w państwie prawa 

rozstrzygnięcia organów państwa, w tym także rozstrzygnięcia prawodawcy, nie 

mogą  być  zaskakujące i nieprzewidywalne (przykl. wyrok TK K. 27/95). 

Przewidywalność  rozwiązań  legislacyjnych, poszanowanie przez ustawodawcę  
istniejących, zwłaszcza umownych, stosunków prawnych, ich stabilność, to 

podstawowe cechy bezpieczeństwa prawnego. Dokonywanie w procesie stanowienia 

prawa gwałtownych zwrotów, przekreślających wcześniejszy kierunek zmian 

legislacyjnych i nieusprawiedliwionych żadnymi okolicznościami obiektywnymi, 

musi się  spotkać  z oceną  krytyczną, dokonaną  na płaszczyźnie art. 2 Konstytucji. 

„(...) Przestrzeganie tej zasady ma szczególne znaczenie w sytuacji, w której ma miejsce 

zmiana dotychczas obowiazujacych przepisów, zwłaszcza łych, które już  znalazły zastosowanie 

jako czynnik kształtujący sytuację  prawną  ich adresatów" (wyrok TK z 10 lipca 2000 r., SK 

21/99). „(...) Wówczas na ustawodawcy ciąży obowiązek ochrony praw słusznie nabytych 

i ochrony interesów będących w toku, za pomocą  powszechnie przyjętych technik 

stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem techniki przepisów przejściowych" 

(orzeczenie TK z 2 marca 1993 r., K 9/92 i wyrok TK z 25 listopada 1997 r., K 26/97). 

Nie budzi zatem wątpliwości, iż  w demokratycznym państwie prawnym stanowienie 

i stosowanie prawa nie może być  pułapką  dla obywatela, a obywatel powinien mieć  
możliwość  układania swoich spraw w zaufaniu, iż  nie naraża się  na niekorzystne 

skutki prawne swoich decyzji i działań  niemożliwe do przewidzenia w chwili 

podejmowania tych decyzji i działań  (orzeczenie TK z 3 grudnia 1996 r., K. 25/95, OTK 

ZU Nr 6/1996, s. 301). 

Co więcej, Trybunał  Konstytucyjny zauważył, iż  „(...) ustawodawca, dokonując 

kolejnych modyfikacji stanu prawnego, nie może tracić  z pola widzenia interesów, które 
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ukształtowały się  przed dokonaniem zmiany stanu prawnego" (wyroki TK z: 7 lutego 2001 

r., K 27/00 i 16 stycznia 2007 r., U 5/06). 

Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i do prawa, określana także jako 

zasada lojalności państwa wobec obywatela, i wyraża się  w takim stanowieniu i  

stosowaniu prawa, by nie stawało się  ono swoistkpułapką  dla obywatela i aby mógł  
on układać  swoje sprawy w zaufaniu, iż  nie naraża się  na prawne skutki, których nie 

mógł  przewidzieć  w momencie podejmowania decyzji i działań  oraz w przekonaniu,  

iż  jego działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem będą  także w  

przyszłości uznawane przez porządek prawny. Przyjmowane przez ustawodawcę  
nowe unormowania nie mogą  zatem zaskakiwał  ich adresatów, którzy powinni mieć  

czas na dostosowanie się  do zmienionych regulacji i spokojne podjęcie decyzji co do 

dalszego postępowania. 

W realiach niniejszej sprawy należy także pamiętać  o konstytucyjnej zasadzie 

proporcjonalności, wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji (zakazu nadmiernej 

ingerencji), zgodnie z którą, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 

wolności i praw mogą  być  ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są  

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego, bądź  dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo 

wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą  naruszać  istoty wolności i 

praw. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż  na konstytucyjną  zasadę  proporcjonalności 

składają  się  trzy elementy: 

zasada przydatności (adekwatności) - polegająca na przeprowadzeniu testu 

weryfikującego czy używane środki prawne nadają  się  do realizacji celu; 

zasada konieczności (najłagodniejszego środka) - nakazująca spośród 

dostępnych środków wybrać  ten, który jest najmniej uciążliwy dla jednostki; 

zasada proporcjonalności sensu stricto - nakazująca pozostawanie stopnia 



uciążliwości danej regulacji w odpowiedniej proporcji do wartości dobrał  

którego ochronie służy (przeprowadzenie tzw. ważenia dóbr in concerto). 

Powyższe oznacza, iż  każda ingerencja ustawodawcy (tworzenie prawa) nie dość, że 

nie może naruszać  fundamentalnych zasad konstytucyjnych, to także musi być  

proporcjonalna (adekwatna) do zamierzonych celów ustawodawcy, przy wyborze 

najłagodniejszych środków prawnych i w odpowiedniej proporcji do ochrony 

określonych dóbr. 

3.2 Naruszenie zasad konstytucyjnych przez niektóre regulacje 

zmieniające ustawę  o odpadach 

Zważywszy na przybliżone powyżej i ugruntowane licznymi orzeczeniami Trybunału 

Konstytucyjnego zasady konstytucyjne, należy wskazać, iż  wprowadzone przez 

Ustawę  Zmieniającą  nowe wymogi w zakresie składania zaświadczeń  i oświadczeń  o 

niekaralności lub o braku podlegania sankcjom administracyjnym, w okresie 10 lat od  

dnia 5 września 2018 r., przez wnioskodawców i wskazane przez ustawodawcę   

osoby/ podmioty, w przypadku ubiegania się  o wydanie zezwolenia w zakresie  

zbierania lub przetwarzania odpadów, w jaskrawy sposób naruszają  analizowane 

reguły konstytucyjne (zasadę  ochrony zaufania obywatela do państwa i do 

stanowionego przez nie prawa, zasadę  ochrony praw nabytych, a także zasadę  

ochrony interesów w toku) - i dla tego regulacje te winny podlegać  prokonstytucyjnej 

wykładni prawa. 

Tak jak to już  zostało powyżej przywołane, możliwa jest każdorazowa ingerencja 

ustawodawcy (tworzenie nowego prawa), o ile wymaga tego zauważana przez 

ustawodawcę  zmiana stosunków prawnych i gospodarczych, z tym jednak 

zastrzeżeniem (ograniczeniem), że nie może ona łamać  fundamentalnych zasad  

konstytucyjnych demokratycznego państwa prawnego i naruszać  zasady  

proporcjonalności. 



W takim przypadku przyjęte przez ustawodawcę  niekonstytucyjne reguły albo są  
usuwane z obrotu prawnego na drodze orzeczenia Trybunał u Konstytucyjnego albo 

też  organ stosujący prawo dokonuje prokonstytucyjnej wykładni prawa, kierując się  
prymatem reguł  konstytucyjnych nad literalnym brzmieniem przepisów aktów 

prawnych niższego rzędu, pozostających w kolizji z normami Konstytucji. 

Bezsprzecznie, nowe reguły Ustawy Zmieniającej i Ustawy o odpadach, określające 

omawiane nowe wymogi w zakresie składania zaświadczeń  i oświadczeń  o 

niekaralności lub o braku podlegania sankcjom administracyjnym winny uwzględniać  
konsekwencje prawne i faktyczne dla podmiotów ubiegający się  o ponowne wydanie 

zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów - zważywszy na fakt, iż  
podmioty te taką  działalność  już  prowadziły. 

Sam fakt ponownego prowadzenia procesu reglamentacyjnego (licencyjnego) wobec 

podmiotów, które takie zezwolenie publicznoprawne już  posiadają, może budzić  
uzasadnione wątpliwości w zakresie omawianych powyżej zasad pewności prawa i 

pewności obrotu gospodarczego, tym bardziej, że ustawodawca nie zadbał  o 

możliwość  zapewnienia pewnego okresu przejściowego (intertemporalnego) dla tych 

przedsiębiorców, którzy omawiane zezwolenie już  uzyskali i na jego podstawie 

prowadzili już  działalność  gospodarczą. 

Tym bardziej zatem zdumiewa, w kontekście wymaganego (ponownego) 

uczestnictwa przedsiębiorców w procesach reglamentacyjnych, wprowadzenie 

radykalnych, nieproporcjonalnych i zawierających w sobie niedozwoloną  retroakcję  
(oddziaływanie prawa wstecz) wymogów formalnych w zakresie składania 

przywołanych zaświadczeń/oświadczeń  za okres 10 lat sprzed wejścia w życie 

analizowanych regulacji, z uwagi na fakt, iż  przedsiębiorcy na 10 lat przed dniem 5 

września 2018 r. nie mogli znać  kierunku w jakim podążać  będzie ustawodawca i 
nie mogli się  do takich reguł  przygotować. 

 



Tak jak to już  zostało powyżej wskazane, linia orzecznicza Trybunału 

Konstytucyjnego nie pozostawia wątpliwości, iż  ustawodawca nie może stracić  z pola 

widzenia interesów przedsiębiorców s_przed zmian w prawie, a takie bezsprzecznie 

zostaną  naruszone na skutek „przymuszenia" przedsiębiorców do składania 

przywołanych zaświadczeń/oświadczeń  za okres 10 lat sprzed wejścia w życie 

analizowanych regulacji, z uwagi na wysokie ryzyko wyeliminowania z obrotu 

prawnego wielu podmiotów, jakie tak radykalnym wymogom, o charakterze 

niedozwolonej retroakcji, nie będą  w stanie sprostać. 

Specyfika obrotu gospodarczego zakłada bowiem nieustanne narażanie 

prowadzących działalność  gospodarczą  przedsiębiorców na ryzyko uczestnictwa w 

różnych postępowaniach, przed różnymi instytucjami stosującymi prawo, które 

mogą  zakończyć  się  dla przedsiębiorców różnymi rozstrzygnięciami. Przedsiębiorcy 

podejmują  najlepsze dla nich w danej chwili decyzje, czy w określonych 

postępowaniach uczestniczyć, a także czy od niekorzystnych dla nich decyzji się  
odwoływać. Często z punktu widzenia przedsiębiorcy brak odwołania od 

niekorzystanego rozstrzygnięcia instytucji stosującej prawo, jest w danej chwili z 

wielu względów bardziej korzystny, niż  samo odwołanie. To może powodować, iż  
przykładowo uiszczenie sankcji administracyjnej (bez odwołania się  od decyzji taką  
sankcję  nakładającej) jest w danej sytuacji dla przedsiębiorcy korzystniejsze (choćby z 

uwagi na względy wizerunkowe) - i skutkujące uprawomocnieniem się  takiej sankcji. 

Brak możliwości przewidywania, że ustawodawca za lat 10 bedzie wymagał  złożenia 

zaświadczeń/ oświadczeń, co do tego rodzaju przypadków, jest zatem stanem jak 

najbardziej naturalnym. 

Wnioskując a contrario, wymaganie od przedsiębiorców składania zaświadczeń/ 

oświadczeń, co do stanu za okres 10 lat sprzed wejścia w życie przywołanych regulacji, 

narusza bezpieczeństwo obrotu prawnego, a także narusza choćby zasadę  ochrony 

zaufania obywatela do państwa i do stanowionego przez nie prawa. 



Tak jak to wielokrotnie wskazywał  w swoich orzeczeniach Trybuna! Konstytucyjny, 

pewność  prawa i bezpieczeństwo obrotu prawnego wymaga, aby przyjmowa ne 

przez ustawodawcę  regulacje dawały poczucie przewidywalności prawa, a także 

umożliwiały ich adresatom prognozowanie podejmowanych działań  z punktu 

widzenia przyszłych wymogów normatywnych. 

Te reguły są  w omawianym przypadku naruszone, gdyż  prowadząc swoją  działalność  
gospodarczą  10 lat przed wejściem w życie omawianych regulacji przedsiębiorcy 

działali w zaufaniu do państwa, w dobrej wierze i w oparciu o określony stan 

normatywny, który wówczas pozwalał  im podejmować  najbardziej adekwatne dla 

nich decyzje - nie przewidując, iż  za lat 10 będą  „przymuszeni" do składania 

przywołanych zaświadczeNoświadczeń  za okres 10 lat sprzed wejścia w życie 

analizowanych regulacji. 

W ten sposób ustawodawca dodatkowo ogranicza swobodę  działalności 

gospodarczej, poprzez wywołanie skutków prawnych, które faktycznie eliminują  z 

obrotu prawnego (z procesu reglamentacyjnego) przedsiębiorców, którzy pozbawieni 

byli prawa do prognozowania swojej sytuacji prawnej w przyszłości - w odniesieniu 

do działalności w okresie 10 lat poprzedzających wejście w życie analizowanych 

regulacji. 

W takim ujęciu, wbrew ugruntowanej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, 

przyjęte regulacje stają  się  pułapką  dla przedsiębiorców, działających w zaufaniu do 

państwa i w dobrej wierze. 

Ta pułapka wynika z naruszenia przez ustawodawcę  reguł  w zakresie pewności 

prawa i pewności obrotu gospodarczego - na które składają  się  możliwość  
przewidywania przez przedsiębiorców konsekwencji wynikających z kolejnych zmian 

w prawie, co w bezpośredni sposób wpływa na możliwość  planowania określonej 

działalności gospodarczej w okresie średnio i długo terminowym. 



Tak jak zostało to powyżej wskazane w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, 

działalność  ustawodawcy nie może zaskakiwać  przedsiębiorców i być  

nieprzewidywalna, nie może też  opierać  się  na gwałtownych zwrotach - które w 

dużej mierze oparte są  na pewnej arbitralności ustawodawcy, gdyż  to (poza 

naruszeniem zasad w zakresie pewności obrotu gospodarczego) może skutkować  

powstaniem udokumentowanych szkód u przedsiębiorców, którzy planując 

wieloletnią  działalność  gospodarczą, zostają  na skutek niekonstytucyjnych rozwiązań  

ustawodawcy wyeliminowaniu z obrotu gospodarczego, czego dalszą  konsekwencją  

mogą  być  uzasadnione roszczenia odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa. 

Nie budzi wątpliwości, iż  przybliżane regulacje dotyczące wymogów formalnych w 

zakresie składania przywołanych zaświadczeń/oświadczeń  za okres 10 lat sprzed 

wejścia w życie analizowanych regulacji, nie dość, że zaskakują  przedsiębiorców i 

naruszają  poczucie bezpieczeństwa prawnego - są  także nieproporcjonalne 

(nieadekwatne) do zamierzonego przez ustawodawcę  celu. 

W konsekwencji do powyższego, taka prokonstytucyjna wykładnia reguł  Ustawy 

Zmieniającej i Ustawy o odpadach winna zakładać, iż  wypełniając wymogi formalne 

przewidziane w przypadku ubiegania sie o wydanie zezwolenia w zakresie zbierania 

lub przetwarzania odpadów, co ma nastąpić  w terminie do dnia 5 września 2019 r.,  

należy uwzględnić  okres od dnia wejścia w życie analizowanych regulacji, tj. 

od dnia 5 września 2018 r. - nie zaś  okres 10 lat poprzedzających wejście w życie 

tych regulacji. 

Należy również  zauważyć, iż  bez takiej prokonstytucyjnej wykładni reguł  Ustawy 

Zmieniającej i Ustawy o odpadach wystąpi, niejako w konsekwencji, rzeczywisty 

problem dla szeregu przedsiębiorców wynikający z przywołanego powyżej nowego 

brzmienia art. 46 ust. la-1f Ustawy o odpadach, który jest ściśle związany z 

niekonstytucyjnym kształtem analizowanych regulacji Ustawy Zmieniającej i Ustawy 

o odpadach. 



Problem ten można nazwać  rzeczywistą  eliminacją  z tego rynku znacznej części 

przedsiębiorców, świadczących na nim od długiego już  okresu usługi w zakresie 

zbierania i przetwarzania odpadów. 

Zgodnie bowiem z art. 46 ust. la-lf Ustawy o odpadach, organ odmawia wydania 

zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

przedsiębiorcy, w przypadkach przewidzianych w tej regulacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem przypadków, gdy w okresie 10 lat sprzed wejścia w życie 

analizowanych regulacji  wystąpiło prawomocne skazanie, orzeczono kary pieniężne, 

nałożono grzywnę  w drodze mandatu karnego za wykroczenia lub też  wymierzono 

administracyjną  karę  pieniężną  - wskazanym w tych regulacjach podmiotom. 

Ww. przesłanki te mogą  również  służyć  jako podstawę  do odmowy zmiany 

posiadanego pozwolenia. 

Powyższe oznacza, że podmioty ubiegające się  o wydanie albo zmianę  zezwolenia 

w zakresie gospodarki odpadami prowadzące taką  działalność  wcześniej albo 

zatrudniające osoby na stanowisku członka zarządu, rady nadzorczej lub 

prokurenta, które wchodziły wcześniej w skład organów zarządzających w innych 

podmiotach prowadzącym działalność  w zakresie gospodarki odpadami, a zostały 

ukarane osobiście albo ukarany zostały taki podmiot we wskazanym powyżej 

zakresie, mogą  ponosić  z tego tytułu skrajnie negatywne konsekwencje. 

Konsekwencje te polegać  mogą  na odmowie wydania (albo zmiany) zezwolenia 

dla szeregu przedsiębiorców mimo, że przed dniem 5 września 2018r. (tj. dniem 

wejścia w życie Ustawy Zmieniającej) takie konsekwencje nie były przewidziane 

prawem. 

Co więcej, bez wskazywanej prokonstytucyjnej wykładni reguł  Ustawy Zmieniającej i 

Ustawy o odpadach omawiana treść  art. 46 ust. la-1f Ustawy o odpadach faktycznie 

zablokuje dostęp szeregu przedsiębiorców do tego segmentu rynku, gdyż  regulacja 



ta jest tak skonstruowana, iż  pozbawia organ administracji publicznej pewnego luzu 

decyzyjnego (uznania administracyjnego) i de iiire obliguje organ do wydawania 

decyzji odmownych. 

Poza wskazanymi powyżej wadami w zakresie wymogów formalnych dotyczących 

składania w procesie reglamentacyjnym zaświadczeń/oświadczeń  za okres 10 lat 

sprzed wejścia w życie analizowanych regulacji, koniecznym jest także zwrócenie 

uwagi na ewidentne błędy ustawodawcy, co do zakreślenia podmiotów 

zobowiązanych do złożenia tego rodzaju oświadczeń. 

O ile bowiem zasadnym i możliwym jest składanie w procesie reglamentacyjnym 

dotyczącym wniosków o wydanie oraz wniosków o zmianę  zezwolenia w zakresie 

zbierania lub przetwarzania odpadów zaświadczeń/oświadczeń  przez samych 

wnioskodawców (podmioty/ instytucje), członków organów tych podmiotów 

(członków zarządu, członków rady nadzorczej), czy też  przedstawicieli 

wnioskodawców (prokurenta) - o tyle zupełnie niecelowym i trudnym jest odbieranie 

zaświadczeń/oświadczeń  od wspólników wnioskodawców. 

Po pierwsze, wspólnik jest pojęciem szerokim zakresowo i obejmuje zarówno 

przedsiębiorcę  - wspólnika w spółce cywilnej, wspólnika spółek osobowych jak i 

udziałowca/ akcjonariusza w spółkach kapitałowych - co powoduje, iż  z punktu 

widzenia reżimu prawa spółek, różny jest stopień  oddziaływania spółki 

(wnioskodawcy) na takiego wspólnika. 

O ile bowiem uzyskanie zaświadczeń/oświadczeń  od wspólników spółki cywilnej i 

spółek osobowych może być  procesem łatwiejszym, gdyż  wspólnicy ci najczęściej 

uczestniczą  w rzeczywistym zarządzaniu takimi spółkami, reprezentują  je i składają  
w ich imieniu oświadczenia woli - o tyle rzeczywiste (praktyczne) kłopoty mogą  
łączyć  się  z uzyskiwaniem ww. zaświadczeń/oświadczeń  od wspólników spółek 

kapitałowych. 



Spółki kapitałowe nie mają  bowiem mechanizmów „egzekwowania" określonych 

zachowań  od swoich wspólników. Zarządy tych spółek, będące niezależnymi 

organami korporacyjnymi nie mogą  „dyscyplinować" ani udziałowców ani też  
akcjonariuszy. Co więcej, to zarządy spółek kapitałowych reprezentują  te spółki i 

składają  określone oświadczenia woli - nie zaś  ich wspólnicy. 

W przypadku choćby spółek akcyjnych, akcjonariat tych spółek może być  na tyle 

rozdrobiony, iż  uzyskanie tego rodzaju zaświadczeń/oświadczeń  od znacznej części 

akcjonariuszy może nie być  w ogóle wykonalne. 

Ponadto, nie każdy też  rodzaj omawianych zaświadczeń/oświadczeń  jest łatwy do 

uzyskania od wspólnika - będącego osobą  prawną, co łącznie powoduje, iż  omawiany 

wymóg w zakresie obowiązków składania zaświadczefVoświadczeń  przez 

wspólników wnioskodawców uznać  należy za wadliwy. 

Natomiast ewidentne i wykazane powyżej wady w omawianych regulacjach, 

dotyczących wymogu składania zaświadczeń/ oświadczeń  przez wspólników 

wnioskodawców w tychże procesach reglamentacyjnych nie mogą  „blokować" 

dostępu od tych postępowań  samych wnioskodawców, którym nie udałoby się  
zebrać  wszystkich niezbędnych zaświadczeń/oświadczeń  od wszystkich 

wspólników. 

Wnioskodawcy w tego typu przypadkach winni złożyć  odrębne oświadczenia o 

braku możliwości uzyskania stosownych zaświadczeń/ oświadczeń  od wspólników, 

wraz z podaniem przyczyn takiego stanu rzeczy, które to oświadczenia 

wnioskodawców powinny być  przez organy stosujące prawo uwzględniane, zgodnie 

z zasadą  zapewnienia prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym. 

Dla przypomnienia wskazać  jedynie należy, iż  jedną  z fundamentalnych zasad 

polskiego postępowania administracyjnego jest zasada prawdy obiektywnej. Zasada 

ta, wyrażona w treści art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), 



oznacza, iż  organ administracji _publicznej ma obowiązek zebrania i rozpatrzenia 

materiału dowodowego w taki sposób, aby ustalić  stan faktyczny sprawy zgodny z 

rzeczywistością. A zatem organ administracji publicznej jest Obowiązany z urzędu: 

ustalić, jakie okoliczności faktyczne mają  znaczenie dla rozstrzygnięcia 

sprawy; 

ustalić, jakie dowody powinny zostać  przeprowadzone w celu ustalenia 

powyższych okoliczności (tak WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 

lutego 2012 r., IV SA/Wr 711/11, LEX nr 1139681); 

przeprowadzić  dowody, które uznał  za niezbędne dla dokonania 

prawidłowych ustaleń  w zakresie stanu faktycznego sprawy; oraz 

dokonać  oceny przeprowadzonych dowodów zgodnie z zasadą  swobodnej 

oceny dowodów (por. wyrok NSA z dnia 23 lutego 2012 r., II GSK 118/12, 

LEX nr 1125454). 

Zasada ta jest realizowana przede wszystkim przez przepisy normujące 

postępowanie dowodowe, zwłaszcza przez art. 77 § 1 k.p.a., nakazujący organom 

administracji zebranie i rozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego materiału 

dowodowego, oraz art. 80 k.p.a., nakazujący ocenę  faktu udowodnienia 

poszczególnych okoliczności na podstawie całego materiału dowodowego. 

Co o istotne, powyższe powoduje, iż  organ prowadzący postępowanie ma obowiązek 

zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, aby ustalić  stan faktyczny sprawy 

zgodny z rzeczywistością. 

W przedmiotowej sprawie, wyjaśnienia złożone przez wnioskodawcę, co do braku  

możliwości uzyskania oświadczeń  od wspólników wnioskodawcy, muszą  zatem  

zostać  rozpatrzone przez organ - dla celów zapewnienia rzetelnych reguł  
obiektywnego postepowania dowodowego. 



 

IV. Konkluzje 

Zważywszy na dokonaną  powyżej analizę, a także postawione na wstępie do 

niniejszej opinii prawnej pytania, możliwym do wyprowadzenia są  następujące 

konkluzje: 

Wprowadzone przez Ustawę  Zmieniającą  nowe wymogi w zakresie składania 

zaświadczeń  i oświadczeń  o niekaralności lub o braku podlegania sankcjom 

administracyjnym, w okresie 10 lat od dnia 5 września 2018 r., przez 

wnioskodawców i wskazane przez ustawodawcę  osoby/ podmioty, w 

przypadku ubiegania się  o wydanie zezwolenia w zakresie zbierania lub 

przetwarzania odpadów, w jaskrawy sposób naruszają  analizowane reguły 

konstytucyjne (zasadę  ochrony zaufania obywatela do państwa i do 

stanowionego przez nie prawa, zasadę  ochrony praw nabytych, a także zasadę  

ochrony interesów w toku); 

Działalność  ustawodawcy nie może zaskakiwać  przedsiębiorców i być  

nieprzewidywalna, nie może też  opierać  się  na gwał townych zwrotach - które 

w dużej mierze oparte są  na pewnej arbitralności ustawodawcy, gdyż  to (poza 

naruszeniem zasad w zakresie pewności obrotu gospodarczego i pewności 

prawa) może skutkować  powstaniem udokumentowanych szkód u 

przedsiębiorców, którzy planując wieloletnią  działalność  gospodarczą, zostają  

na skutek niekonstytucyjnych rozwiązań  ustawodawcy wyeliminowaniu z 

obrotu gospodarczego, czego dalszą  konsekwencją  mogą  być  uzasadnione 

roszczenia odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa; 

Przyjęte przez ustawodawcę  niekonstytucyjne reguły albo są  usuwane z obrotu 

prawnego na drodze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego albo też  organ 

stosujący prawo dokonuje prokonstytucyjnej wykładni prawa, kierując się  

prymatem reguł  konstytucyjnych nad literalnym brzmieniem przepisów aktów 

prawnych niższego rzędu, pozostających w kolizji z normami Konstytucji; 



Taka prokonstytucyjna wykładnia regu ł  Ustawy Zmieniającej i Ustawy o 

odpadach winna zakładać, iż  wypełniając wymogi formalne przewidziane w 

przypadku ubiegania się  o wydanie zezwolenia w zakresie zbierania lub 

przetwarzania odpadów, co ma nastąpić  w terminie do dnia 5 września 2019 r., 

należy uwzględnić  okres od dnia wejścia w Zycie analizowanych regulacji, tj. 

od dnia 5 września 2018 r. - nie zaś  okres 10 lat poprzedzających wejście w 

życie tych regulacji; 

Bez takiej prokonstytucyjnej wykładni reguł  Ustawy Zmieniającej i Ustawy o 

odpadach wystąpi, niejako w konsekwencji, rzeczywisty problem dla szeregu 

przedsiębiorców wynikający z przywołanego powyżej nowego brzmienia 

art. 46 ust. la-1f Ustawy o odpadach, który jest ściśle związany z 

niekonstytucyjnym kształ tem analizowanych regulacji Ustawy Zmieniającej i 

Ustawy o odpadach, zgodnie z którym organ odmawia wydania zezwolenia na 

zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy, 

w przypadkach przewidzianych w tej regulacji; 

Problem odmów wydawania ww. zezwoleń  a także odmów zmiany tego 

rodzaju zezwoleń  można nazwać  eliminacją  z tego rynku znacznej części 

przedsiębiorców, świadczących na nim od długiego już  okresu usługi w 

zakresie zbierania i przetwarzania odpadów; 

Z uwagi na ewidentne wady w analizowanych regulacjach, ewentualny brak 

przedłożenia przez wnioskodawców w analizowanych procesach 

reglamentacyjnych (wydanie zezwolenia w zakresie zbierania lub 

przetwarzania odpadów) zaświadczeń/ oświadczeń  wspólników (ze 

szczególnym uwzględnieniem udziałowców lub akcjonariuszy spółek 

kapitałowych) nie może pozbawiać  wnioskodawców prawa do uczestnictwa 

w tych postępowaniach i wstrzymywać  tych postępowań. Wnioskodawcy w 

tego typu przypadkach winni złożyć  odrębne oświadczenia o braku 

możliwości uzyskania stosownych zaświadczeń/ oświadczeń  od wspólników, 

wraz z podaniem przyczyn takie o stanu rzeczy, które to oświadczenia 
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wnioskodawców powinny być  przez organy stosujące prawo uwzględniane, 

zgodnie z zasadą  zapewnienia prawdy obiektywnej w postępowaniu 

administracyjnym. 

Strona 28 


