
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 13 maja 2011 r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1222)

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W

GMINACH (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

USTAWA
z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1)

___________________
[1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L

194 z 25.07.1975),
2) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków

komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie
specjalne.]

<1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących
dyrektyw:

1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26);

2) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania
odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228);

3) dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3–30).>

[Art. 1.
1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące

utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom
świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy.
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2. Zasady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów regulują odrębne przepisy.]
<Art. 1.

Ustawa określa:
1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania

czystości i porządku;
2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie

uregulowanym w ustawie.>

<Art. 1a.
W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie
nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351).>

Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w
zbiornikach bezodpływowych;

[2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu
przepisów o odpadach;]

3) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do
przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z
miejsc gromadzenia;

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością;

5) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla pojazdów
asenizacyjnych, biorąc pod uwagę:

1) bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy
asenizacyjne;

2) wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których

ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają
osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004
r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
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4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze
rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc
pod uwagę:

1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;
2) ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;
3) wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy

oczyszczania;
4) ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

Art. 3.
1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych

gminy.
[2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do

ich utrzymania, a w szczególności:
1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i

porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie
odpowiednich jednostek organizacyjnych;

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi
gminami:

a) (uchylona),
b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci

kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,
c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok

zwierzęcych lub ich części,
d) szaletów publicznych;

3) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności
przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu
oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu
urządzeniach ustawionych na chodniku;

3a) utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze
przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;

4) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

5) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w
odrębnych przepisach;

6) (uchylony);
6a) udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo

przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w
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ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
7) (skreślony);
8) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub

ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym
zakresie;

9) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.]
<2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki

niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości

i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez
tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z
innymi gminami:

a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do

sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,
c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok

zwierzęcych lub ich części,
d) szaletów publicznych;

3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi;

4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości;

5) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa
sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji;

6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują
miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

7) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania;
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8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której
mowa w art. 6f ust. 1, w danym roku kalendarzowym wymaganych
poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na

terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania
odpadów;

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.
1495, z późn. zm.), zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego na terenie danej gminy;
10) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania,

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi,

c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

d) liczby mieszkańców,
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e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o
których mowa w art. 6 ust. 6–12,

f)  ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania odbieranych z terenu gminy;

11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności
przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu,
lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach ustawionych na chodniku;

12) utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej
obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;

13) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

14) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;

15) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt
lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność
w tym zakresie;

16) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.>
<2a. W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust.

2, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów
prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.>

3. Gminy prowadzą ewidencję:
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w

celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu
rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców
obowiązków wynikających z ustawy.

<Art. 3a.
1. Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i

eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są
obowiązane do:

1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował,
utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów
komunalnych, lub
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2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub
eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106,
poz. 675), lub

3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub
eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).

2. W przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zakończy się wynikiem
negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego na
zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo gdy nie zostanie
dokonany wybór koncesjonariusza na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
gmina może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie, utrzymaniu
lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

3. Do przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w
niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Art. 3b.
1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w
wysokości co najmniej 50% wagowo;

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w
wysokości co najmniej 70% wagowo.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach,
uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1;

2) sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami, kierując się koniecznością możliwości
zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę.

Art. 3c.
1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji przekazywanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,

2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
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1) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w
poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów
określonych w ust. 1;

2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając
uzasadnione szacunki masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
wytworzonych na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby
mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz procentowy udział odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.>

Art. 4.
1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej
"regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:

[a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz
odpadów z remontów,]

<a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
zużytych opon, a także odpadów zielonych >

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności [urządzeń] <pojemników> przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych, warunków rozmieszczania tych [urządzeń] <pojemników> i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych [urządzeń] <pojemników>;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego;
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[4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;]

[5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;]
<5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki

odpadami;>
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

[3. Rada gminy dostosuje regulamin do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie
nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu.]

<3. Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.>

Art. 5.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w [urządzenia] <pojemniki> służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych [urządzeń] <pojemników> w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w
przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię
ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z
wymaganiami określonymi w regulaminie;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych

wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych;

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
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2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do
wykonawcy robót budowlanych.

3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych
krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych,
znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących
te torowiska.

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu
drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w [urządzeniach]
<pojemnikach> do tego przeznaczonych i utrzymanie tych [urządzeń]
<pojemników> w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników,
jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów
samochodowych na takim chodniku.

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-
4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu
postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i
pozbycie się odpadów zgromadzonych w [urządzeniach] <pojemnikach> do tego
przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych [urządzeń]
<pojemników> w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub
prezydent miasta.

7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt
(burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.

8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b.
9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

Art. 6.
[1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt

3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług
wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i
dowodów płacenia za takie usługi.]

<1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
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1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.>
1a. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków,

inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3b.

<1b. Jeżeli jest to podyktowane koniecznością ochrony informacji niejawnych, jednostki
organizacyjne posiadające nieruchomości stanowiące teren zamknięty w rozumieniu
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287), ustalone przez Ministra Obrony Narodowej, mogą nie zawierać
umowy na odbieranie odpadów komunalnych. W takim przypadku jednostka
organizacyjna jest obowiązana do samodzielnego i zgodnego z regulaminem
pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na terenie zamkniętym.>

2. Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1.

3. (uchylony).
4. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje niższe stawki,

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
4a. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, może stosować

zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy
oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

5. (uchylony).
6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz

opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy
nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1.

7. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:
1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie

zbiorników bezodpływowych;
2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w ust. 2;
3) terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1;
4) sposób i terminy udostępniania [urządzeń] <pojemników> lub zbiorników w celu

ich opróżnienia.
8. Decyzji, o której mowa w ust. 7, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
9. Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest wydana na okres 1 roku.

10. Decyzja, o której mowa w ust. 7, ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z
urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej
3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin
rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej
decyzji.
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11. Opłaty, o których mowa w ust. 7, są dochodami budżetów gmin.
12. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199), z wyłączeniem art. 67, z tym że uprawnienia organów podatkowych
przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Art. 6a.
[1. Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w

przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości
wszystkie lub wskazane obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3b i 4.]

<1. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, przejąć
od właścicieli nieruchomości wszystkie albo wskazane obowiązki, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1
pkt 4.>

2. Przejmując obowiązki, rada gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli
nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków.

[3. Opłata, o której mowa w ust. 2, jest ustalana w sposób zryczałtowany za okresowe
pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju odpadów komunalnych lub
nieczystości ciekłych. Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznych kosztów
ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych.
Przy ustalaniu stawki opłat stosuje się art. 6 ust. 4.]

<3. Opłata, o której mowa w ust. 2, jest ustalana w sposób zryczałtowany za okresowe
pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju nieczystości ciekłych oraz
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości. Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznych kosztów
ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu
zagospodarowywania nieczystości ciekłych oraz uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.>

Art. 6b.
Ustalając opłaty, o których mowa w art. 6a, rada gminy określa terminy ich uiszczania.
Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie
określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

<Rozdział 3a
Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę

Art. 6c.
1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,

postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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Art. 6d.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w
art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

2. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę
stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc
pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar
możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości.

3. W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, przetargi, o których mowa w
ust. 1, organizuje się dla każdego z wyznaczonych sektorów.

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w szczególności:

1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych;

2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli
nieruchomości;

3) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;
4) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą

zamówieniem;
5) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości.
Art. 6e.

Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze
przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1.

Art. 6f.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą odbierającym

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, o
którym mowa w art. 6d ust. 1, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.

2. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany
niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa w art. 6d ust. 1. W celu
zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu
rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej
ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
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Art. 6g.
Do przetargów, o których mowa w art. 6d ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w
niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.

Art. 6h.
Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz
gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Art. 6i.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 – za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 – za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Art. 6j.
1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 1.

2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z
odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa
w art. 6c ust. 1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z
ust. 1 i 2.

4. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 3, rada gminy może podjąć
uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości
zgodnie z ust. 1 albo 2.

Art. 6k.
1. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, osobno

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za:
1) mieszkańca;
2) pojemnik o określonej pojemności.

2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadów komunalnych, o

których mowa w art. 6r ust. 2;
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4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady
nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady
komunalne powstają sezonowo.

3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.

Art. 6l.
Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin,
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Art. 6m.
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub

prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.

2. W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.

Art. 6n.
Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także
informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Art. 6o.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w
tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.

Art. 6p.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art. 6q.
W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że
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uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta.

Art. 6r.
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu.
3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych
od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

4. Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Art. 6s.
W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania
odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym
mowa w art. 9b ust. 2.>

Art. 7.
1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

[1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,]
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części
- wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

2. (uchylony).
3. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
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[3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
uwzględniając:
1) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
2) w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości - również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady
mają być przekazywane.]

<3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia
technicznego niezbędnego do realizacji zadań.>

4. (uchylony).
5. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o

której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania
zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy
udzielaniu takich zezwoleń.

6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

6a. Do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie, o którym
mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).

6b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję
udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1.

[7. Minister właściwy do spraw środowiska kierując się potrzebą zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do
ujednolicenia kryteriów wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób określania wymagań, o których mowa w
ust. 3a.]

<7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do
ujednolicenia kryteriów wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób określania wymagań,
o których mowa w ust. 3a.>

Art. 8.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na

prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
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5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane
po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu
jej prowadzenia.

1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości
podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

[2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo określić:

1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2) sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

składowanych na składowisku odpadów,
oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego
wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i
4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)
oraz w art. 7 ust. 3a pkt 2 niniejszej ustawy.]

2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość
ich odbioru przez stację zlewną.

[2b. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest
obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów.]

3. (uchylony).
[4. Działając na podstawie odrębnych decyzji, przedsiębiorca, który odbiera od właścicieli

nieruchomości odpady komunalne na podstawie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, przed przekazaniem ich do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania wskazanych w tym zezwoleniu, może prowadzić sortowanie lub
kompostowanie tych odpadów w instalacjach, do których posiada tytuł prawny, z
zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.]

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach
internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

[Art. 8b.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest uprawniony do kontroli działalności

gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z
udzielonym zezwoleniem.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

3. Osoby upoważnione do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren przedsiębiorcy w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być

wykonywana działalność objęta zezwoleniem;
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2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem
kontroli.

4. (uchylony).
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić do dokonywania kontroli, o której

mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju
działalności. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).]

Art. 9.
1. Zezwolenie powinno określać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
2) przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem;
3) termin podjęcia działalności;
4) wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem;
5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po

zakończeniu działalności objętej zezwoleniem;
6) inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania

dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i
obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej
zezwoleniem.

[1a. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
powinno określać dodatkowo:

1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych;
3) dopuszczalny do składowania poziom odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji;
4) sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających

biodegradacji;
5) miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9 ust. 3

i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i wojewódzkim planem gospodarki
odpadami.]

1aa. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych powinno określać również stacje zlewne.

1b. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
1c. Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, jeżeli

zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi:
1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi;
2) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
[3) jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami;]
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4) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

2. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim
warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania
naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te
warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

3. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania
określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska.

4. Organ, który wydaje zezwolenie, określa, w drodze decyzji, zakres i sposób wykonywania
obowiązków, o których mowa w ust. 3.

[Art. 9a.
1. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i
przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów
komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy
rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres
właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

2. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta informacji dotyczącej:

1) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i
rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;

2) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych;

3) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na
składowisku odpadów;

4) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na
składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.]

<Rozdział 4a
Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania

odpadów komunalnych

Art. 9b.
1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
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2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach
danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z
późn. zm.), która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony
środowiska, w tym gospodarki odpadami.

4. W rejestrze zamieszcza się:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5) numer rejestrowy.

Art. 9c.
1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest

obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza
odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek
przedsiębiorcy.

3. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

4. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz
oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
o następującej treści:
„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są
kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)”.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
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3)  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

6. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje

przedsiębiorcy numer rejestrowy.
8. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przetwarza dane wpisane do rejestru oraz

zapewnia bezpieczeństwo tych danych.
Art. 9d.

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu
technicznego;

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-
transportowej.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o
których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań
dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.

Art. 9e.
1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest

obowiązany do:
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych

odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.

2. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Art. 9f.
W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne
przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.
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Art. 9g.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa
na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, jest obowiązany do osiągnięcia w
danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów
komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.

Art. 9h.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa
na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, jest obowiązany przekazać
właścicielom nieruchomości, od których odbiera odpady komunalne, rachunek, w
którym są wyszczególnione koszty odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych.

Art. 9i.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów
komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności,
wniosek o wykreślenie z rejestru.

Art. 9j.
1. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania
działalności gospodarczej objętej wpisem;

2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;

3) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

4) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

5) przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f
ust. 1, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.

Art. 9k.
W przypadku gdy stwierdzono, że gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości:
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1) nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości,

2) po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania
odpadów komunalnych,

3) nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzowym poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2

– wojewódzki inspektor ochrony środowiska zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania
przez tę jednostkę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na okres 3 lat.

Art. 9l.
1. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest

obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania ze wszystkimi podmiotami
odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują
swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych
do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Prowadzący instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych, która została wskazana jako instalacja
zastępcza, jest obowiązany przyjąć przekazywane do tej instalacji odpady.

Art. 9m.
Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest
obowiązany, na wniosek gminy lub podmiotu odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, przedstawić kalkulację kosztów zagospodarowania
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, w terminie 7 dni od dnia jego
złożenia.

Rozdział 4b
Sprawozdawczość

Art. 9n.
1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest

obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w

terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
3. Sprawozdanie zawiera:



- 25 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem
instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich

zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady

komunalne;
4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w

sposób niezgodny z regulaminem.
4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie

działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, jest obowiązany
zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na
odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi
umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i
nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres
nieruchomości.

Art. 9o.
1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania
kwartalnych sprawozdań.

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w
terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

3. Sprawozdanie zawiera:
1) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej

gminy;
2) informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze

wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości
ciekłe;

3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli

nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz
wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub
wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres
właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
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Art. 9p.
1. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9n

ust. 1 lub art. 9o ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zobowiązać
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot
prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, prowadzącego regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych lub innego posiadacza odpadów do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta wzywa podmiot, który przekazał sprawozdanie, do jego
uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.

Art. 9q.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po
roku, którego dotyczy.

3. Sprawozdanie zawiera:
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej

gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze
wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli
nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich

zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady

komunalne;
4) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób

niezgodny z regulaminem.
5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

6) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej
gminy.

4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o
których mowa w art. 3b i art. 3c.
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Art. 9r.
1. Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują

dane zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9q ust. 1.
2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q ust. 1, jest sporządzone

nierzetelnie, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska
wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do
jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.

Art. 9s.
1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w

terminie do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy.
3. Sprawozdanie zawiera:

1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danego
województwa odpadów komunalnych i sposobie ich zagospodarowania, wraz ze
wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli
nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich

zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady

komunalne;
4) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

5) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danego
województwa.

4. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, minister właściwy do
spraw środowiska wzywa marszałka województwa, który przekazał sprawozdanie,
do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.

Art. 9t.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1,
kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia
skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Rozdział 4c
Kontrola

Art. 9u.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i

stosowania przepisów ustawy.
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2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150, z późn. zm.).

Art. 9v.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego

miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia
czynności kontrolnych.

2. Na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwy miejscowo
komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji w
toku wykonywania czynności kontrolnych.

Art. 9w.
1. Marszałek województwa sprawuje kontrolę nad prowadzącym regionalną instalację

do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie przyjmowania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 4d
Kary pieniężne

Art. 9x.
1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 – podlega karze pieniężnej w
wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez
wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc
wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru;

2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi – podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;

3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej w wysokości
od 500 zł do 2 000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;

4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega karze
pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5 000 zł;

5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega
karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który
nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i który nie wykonuje
obowiązku określonego w art. 9g – podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla
wymaganego poziomu:

1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
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2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za
zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, i brakującej
masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia
odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania.

Art. 9y.
1. Gminna jednostka organizacyjna, która:

1) odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, o
którym mowa w art. 9k – podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za
pierwszy miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10 000 zł za
każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu;

2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi – podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;

3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej w wysokości
od 500 zł do 2 000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;

4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega karze
pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5 000 zł;

5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega
karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g – podlega
karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony w art. 9x

ust. 3.
Art. 9z.

1. Gmina, która przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q –
podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c –
podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
2) ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania.



- 30 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony w art. 9x
ust. 3.

4. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6d ust. 1 – podlega
karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.

5. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek
międzygminny, karom pieniężnym, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podlega ten
związek.

Art. 9za.
Prowadzący instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami, który:

1) odbiera od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, spoza
regionu gospodarki odpadami komunalnymi – podlega karze pieniężnej w
wysokości 500 zł za każdy Mg odebranych odpadów;

2) nie zawiera umowy na zagospodarowywanie zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania z podmiotem odbierającym
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który wykonuje swoją
działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi – podlega
karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;

3) nie odbiera zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego odpady komunalne do instalacji
przewidzianej do zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej uchwale w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – podlega karze
pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Art. 9zb.
1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, nakłada, w drodze decyzji, wójt,

burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce wpisania
przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust.
2.

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz art. 9za,
nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapłatę
kar, o których mowa w art. 9z ust. 1, 2 i 4, lub je umorzyć.

Art. 9zc.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 pkt 2–4, art.
9y ust. 1 pkt 2–4 i art. 9z ust. 4, właściwy organ bierze pod uwagę stopień szkodliwości
czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

Art. 9zd.
1. Podmiot, na który nałożono karę pieniężną, jest obowiązany uiścić tę karę

w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
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2. Środki finansowe uzyskane z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. art. 9x 1
i 2, stanowią dochód gminy.

3. Gminna jednostka organizacyjna, gmina oraz prowadzący instalację wskazaną w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wnoszą
kary pieniężne na rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

Art. 9ze.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może złożyć wniosek o zawieszenie zapłaty

kary pieniężnej, o której mowa w art. 9z ust. 1, 2 i 4.
2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zawiesić zapłatę kary pieniężnej na

okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy jednak niż 5 lat, w
przypadku przedstawienia przez gminę udokumentowanego wniosku dotyczącego
podjętych działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia tej
kary.

3. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej kara ta podlega umorzeniu; w
przypadku nieusunięcia przyczyn kara ta podlega ściągnięciu.

Art. 9zf.
Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują
wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta oraz wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska.>

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U.

z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z
późn. zm.) w zakresie:

a) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
b) przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz

przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów
wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,

c) przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju
opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w
oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,

d) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed
zanieczyszczeniem,

e) przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
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f) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

g) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz.
1683 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), oraz z produktami, urządzeniami i
instalacjami zawierającymi te substancje,

h) przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z
wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami
genetycznie zmodyfikowanymi,

i) przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
j) przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z

wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr
223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664),

k) przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem
przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych
przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz
art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(Dz. U. Nr 79, poz. 666);

<1a) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,
z późn. zm.);>

2) prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności:
a) opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska,
b) koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
c) gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach

państwowego monitoringu środowiska,
d) przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen

stanu środowiska,
e) opracowywanie raportów o stanie środowiska,
f) udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym

koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej
Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str.
13);

3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem
wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania
ze środowiska;

4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich
skutków;
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5) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

6) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, z późn. zm.);

7) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;

8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;
9) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym

przemieszczaniu odpadów;
10) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach

wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145);
11) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku,

podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub
innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;

12) wykonywanie zadań z zakresu:
a) ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(Dz. U. Nr 63, poz. 322),
b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z
30.12.2006, str. 1, z późn. zm.),

c) rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.),

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17
czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
(Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.),

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z
31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

- w zakresie zagrożeń dla środowiska;
13) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r.

o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr
215, poz. 1664);
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14) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii
występujących w środowisku;

15) prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych;
16) prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych;
17) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli,

organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji
państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także
organizacjami społecznymi;

18) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje

minister właściwy do spraw środowiska.
3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Art. 401.
1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat

za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na
podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne
wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu
państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także
przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z
działalnością tych funduszy.

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki.
7. Przychodami Narodowego Funduszu są także:

1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1;
2) wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i

górnicze;
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3) wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne;

4) wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, z późn. zm.), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art.
56 ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy;

4a) wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), oraz
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35 tej ustawy;

5) wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z
2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683);

6) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz.
1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11);

7) wpływy z opłat za przyznanie uprawnień do emisji i opłat za wpis do Krajowego
Rejestru Uprawnień do Emisji pobieranych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji, a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art.
50 ust. 1 tej ustawy;

8) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej;

9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

10) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy
z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy;

11) środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w
wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;

11a)  wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 79b i 79c ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach;

11b)  wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

12) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29
czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124,
poz. 859);

13) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).

14)  wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z
ochroną środowiska.
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[8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także wpływy z opłat, o których mowa w art. 64
ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na
podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy.]

<8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także:
1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1–9 tej
ustawy;

2) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust, 1, 2 i 4
oraz art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243

i Nr 203, poz. 1351)

Art. 3.
1. Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii,

określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza
pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

2. Odpady niebezpieczne są to odpady:
1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2

do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w
załączniku nr 4 do ustawy lub

2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2
do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr
3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w
załączniku nr 4 do ustawy.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) gospodarowaniu odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i

unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad
miejscami unieszkodliwiania odpadów;

2) komunalnych osadach ściekowych - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni
ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do
oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do
składu ścieków komunalnych;

3) magazynowaniu odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub
gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem;

<3a) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów
zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów
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gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a
także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;>

4) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych;

5) odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń
naukowych w zakresie medycyny;

6) odpadach obojętnych - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym
przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie
wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia
środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie
wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość
zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także
negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w
szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych,
wód podziemnych, gleby i ziemi;

7) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

8) odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z
badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w
związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;

8a) odpadach z wypadków - rozumie się przez to odpady powstające podczas
prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem:

a) odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii
przemysłowej,

b) odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6
pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199,
poz. 1227);

<8b) odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady
komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z
wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;>

9) odzysku - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla
życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w
całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji,
materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy;

10) odzysku energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu
odzyskania energii;

11) olejach odpadowych - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub
przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie
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przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje
przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne;

12) PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle,
monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan,
monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych
substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie;

<12a) ponownym użyciu – rozumie się przez to działanie, w wyniku którego
niebędące odpadami produkty lub ich części są ponownie wykorzystywane do
tego samego celu, do którego były przeznaczone;>

13) posiadaczu odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami
(wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu
odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem
odpadów znajdujących się na nieruchomości;

<13a) przetwarzaniu – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania,
w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;

13b) przygotowaniu do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający
na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub ich
części, które stały się odpadami, są przygotowywane do ponownego
wykorzystywania bez innych czynności przetwarzania wstępnego;>

14) recyklingu - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym
przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie
produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu
pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z
wyjątkiem odzysku energii;

15) recyklingu organicznym - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym
kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu
w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku
której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów
nie jest traktowane jako recykling organiczny;

<15a) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego
dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania,
obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi
właściwościami i takim samym charakterem;

15b) regionie gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to określony
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150
000 mieszkańców; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być
gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców;

15c) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – rozumie się
przez to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej
wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru
zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający
termiczne przekształcanie odpadów lub:
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a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i
wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się
w całości lub w części do odzysku,

b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach
nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego
wymagania określone w przepisach odrębnych,

c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na
przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie
mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;>

16) składowisku odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do
składowania odpadów;

17) spalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do
termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej
energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu
termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i
wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem
procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym
przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego
przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem
substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych;

18) staroście - rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach powiatu;
19) stosowaniu komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie

na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby
w celu ich wykorzystywania;

20) termicznym przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to:
a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,
b) inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie

i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów
termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane;

21) unieszkodliwianiu odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom
przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku
nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla
życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;

21a) współspalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część, których
głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów, w których wraz z paliwami
są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub
w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i urządzenia służące do
prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z oczyszczaniem gazów
odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i
monitorowaniem procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym
przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego
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przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem
substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych;

22) wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub
bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza
wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru
lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia
usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub
urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę,
chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

23) zbieraniu odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności
umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Art. 9.
1. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane

w miejscu ich powstawania.
2. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich

powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię,
o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione.

[3. Zakazuje się poddawania odzyskowi lub unieszkodliwianiu niesegregowanych odpadów
komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalnych
osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone, z
zastrzeżeniem ust. 4.

3a. Zakazuje się przywozu na teren województwa, w celu poddawania odzyskowi lub
unieszkodliwianiu, niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych, wytworzonych poza
terenem tego województwa, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
oraz komunalne osady ściekowe mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na
obszarze województwa innego niż te, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od
miejsca wytwarzania odpadów do instalacji lub miejsca przeznaczonego do odzysku lub
unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji lub miejsca położonego na
obszarze tego samego województwa.]

<3. Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem
województwa, na którym zostały wytworzone, z zastrzeżeniem ust. 4.

3a. Zakazuje się przywozu na obszar województwa, w celu stosowania komunalnych
osadów ściekowych, wytworzonych poza obszarem tego województwa, z
zastrzeżeniem ust. 4.

4. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego
niż te, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania
odpadów miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca położonego na
obszarze tego samego województwa.>
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[4a. Zasada, o której mowa w ust. 4, jest realizowana zgodnie z hierarchią postępowania z
odpadami, o której mowa w art. 7.]

5. Przepisy ust. 3, 3a i 4 stosuje się odpowiednio do unieszkodliwiania odpadów
medycznych o właściwościach zakaźnych, zwanych dalej "zakaźnymi odpadami
medycznymi", oraz do unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych o właściwościach
zakaźnych, zwanych dalej "zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi".

<6. Zakazuje się zbierania oraz przetwarzania:
1) zmieszanych odpadów komunalnych,
2) odpadów zielonych,
3) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do

składowania
– poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały
wytworzone.

7. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi
odpadów, o których mowa w ust. 6, wytworzonych poza obszarem tego regionu.>

Art. 10.
1. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.
[2. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest

obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.]

[Art. 14.
1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad,

o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci
instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania
określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki
odpadami.

2. Plany gospodarki odpadami określają:
1) opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

a) rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane
procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

b) wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

c) rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,

d) identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami;
2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;
3) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami;
4) zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania

odpadami;
5) rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji;
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6) instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami,
zawierające następujące elementy:

a) wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do

zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich
negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania
nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych
w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska;

7) system gospodarowania odpadami;
8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki

odpadami.
3. Plany są opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
4. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez ministra

właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki wodnej.

4a. Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
przy opracowywaniu krajowego planu gospodarki odpadami.

5. Projekt wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planu gospodarki odpadami
opracowują organy wykonawcze województwa, powiatu lub gminy.

6. Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami stanowi część
odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach
określonych w przepisach o ochronie środowiska.

7. Projekty planów podlegają zaopiniowaniu:
1) projekt planu krajowego - przez zarządy województw;
2) projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska,

organy wykonawcze powiatów i gmin z obszaru województwa, wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska, a w zakresie związanym z ochroną wód - przez
właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz w zakresie
związanym z portami i wodami morskimi - przez dyrektora właściwego urzędu
morskiego;

3) projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy
wykonawcze gmin z terenu powiatu;

4) projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.
8. Organy, o których mowa w ust. 7, udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące

od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię
pozytywną.

9. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, plan
gospodarki odpadami obejmuje zadania planu powiatowego i gminnego. Projekt planu
jest opiniowany przez zarząd województwa.

10. Dla obszaru miasta stołecznego Warszawy zarząd powiatu warszawskiego opracowuje
projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania planu powiatowego
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i gminnego, który jest opiniowany przez zarząd województwa mazowieckiego oraz organy
wykonawcze gmin z terenu powiatu warszawskiego; plan ten uchwala rada powiatu
warszawskiego.

11. Organy wykonawcze gmin, będących członkami związków międzygminnych, mogą
opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania
gminnego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarządy
województw i powiatów, na których terenie położone są gminy.

12. Zarządy powiatów, będących członkami związków powiatów, mogą opracować jeden
projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania powiatowego planu
gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarządy województw, na
terenie których położone są powiaty oraz organy wykonawcze gmin z terenu tych
powiatów.

12a. Projekty planów, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 4 i ust. 10-12, podlegają zaopiniowaniu
przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

12b. Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat
kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany
dalej "okresem sprawozdawczym", przygotowują:

1) minister właściwy do spraw środowiska - z realizacji planu krajowego;
2) zarząd województwa - z realizacji planu wojewódzkiego;
3) zarząd powiatu - z realizacji planu powiatowego;
4) organ wykonawczy gminy - z realizacji planu gminnego.

13. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami:
1) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie

do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego;
2) zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do

dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego;
3) zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu

do spraw środowiska w terminie do dnia 30 września po upływie okresu
sprawozdawczego;

4) minister właściwy do spraw środowiska przedkłada Radzie Ministrów w terminie do
dnia 31 grudnia po upływie okresu sprawozdawczego.

14. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.]
<Art. 14.

1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa i wdrażania
hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości, a także utworzenia w
kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających
wymagania ochrony środowiska, opracowuje się krajowy plan gospodarki
odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami, zwane dalej „planami
gospodarki odpadami”.

2. Plany gospodarki odpadami powinny być zgodne z polityką ekologiczną państwa.
3. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem

gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów.
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4. Plany gospodarki odpadami dotyczą odpadów wytworzonych na obszarze, dla
którego jest sporządzany plan, oraz przywożonych na ten obszar, w tym odpadów
komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i
odpadów niebezpiecznych.

5. Plany gospodarki odpadami obejmują również środki służące zapobieganiu
powstawaniu odpadów.

6. Plany gospodarki odpadami zawierają:
1) analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest

sporządzany plan, w tym informacje dotyczące:
a) rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów,
b) środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i oceny ich

użyteczności,
c) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

w tym w instalacjach położonych poza terytorium kraju,
d) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom

unieszkodliwiania, w tym w instalacjach położonych poza terytorium kraju,
e) istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym zbierania

odpadów,
f) rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji do przetwarzania

odpadów, w tym olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych,
g) identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym,

uwzględniając położenie geograficzne, sytuację demograficzną i
gospodarczą, warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, ocenę
potrzeb:
– tworzenia nowych lub zmiany istniejących systemów zbierania odpadów

oraz budowy dodatkowej infrastruktury służącej gospodarowaniu
odpadami, zgodnie z zasadą bliskości,

– zamknięcia obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami;
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym zmiany

wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;
3) cele w zakresie gospodarki odpadami, wraz ze wskazaniem terminów ich

osiągnięcia, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i
ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych na składowiska odpadów;

4) określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów
oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami podejmowanych dla
osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3, w tym:

a) działań w zakresie gospodarki odpadami, wraz z określeniem planowanych
technologii i metod postępowania,

b) działań w zakresie postępowania z odpadami powodującymi problemy w
zakresie gospodarki odpadami, w tym środków zachęcających do
selektywnego zbierania bioodpadów w celu kompostowania oraz
przetwarzania ich w sposób bezpieczny dla środowiska oraz życia i zdrowia
ludzi,
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c) rozwiązań dotyczących postępowania z olejami odpadowymi i innymi
odpadami niebezpiecznymi;

5) określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów przeznaczonych do
gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do
przetwarzania odpadów;

6) harmonogram planowanych czynności oraz określenie wykonawców i sposobu
finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań, o których
mowa w pkt 4;

7) informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu gospodarki odpadami na
środowisko;

8) określenie metody monitorowania działań w sposób umożliwiający ocenę stanu
realizacji zadań określonych w planie gospodarki odpadami;

9) streszczenie w języku niespecjalistycznym.
7. W przypadku przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania planu gospodarki

odpadami na środowisko podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), a w przypadku
odstąpienia od jej przeprowadzenia – uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2
tej ustawy, stanowi załącznik do planu.

8. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami zawierają także:
1) określenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem

gmin wchodzących w skład regionu;
2) wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w

poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku
gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować
odpadów z innych przyczyn;

3)  plan zamykania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych niespełniających wymagań ochrony środowiska, których
modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona
z przyczyn ekonomicznych.

9. Plany gospodarki odpadami mogą zawierać, z uwzględnieniem uwarunkowań
geograficznych i obszaru, dla którego jest sporządzany plan, informacje dotyczące
w szczególności:

1) organizacji działań związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym opis
podziału zadań pomiędzy podmioty publiczne i prywatne zajmujące się
gospodarowaniem odpadami;

2) oceny użyteczności i przydatności stosowania instrumentów ekonomicznych i
innych instrumentów do rozwiązania problemów związanych z gospodarką
odpadami, z uwzględnieniem potrzeby utrzymywania niezakłóconego
funkcjonowania rynku wewnętrznego;

3) kampanii informacyjnych i innych sposobów informowania społeczeństwa lub
określonej grupy osób w zakresie gospodarki odpadami.
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10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z tych procesów, kierując
się koniecznością zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi oraz
środowiska, a także potrzebą zapobiegania nieprawidłowościom przy
przetwarzaniu odpadów.>

<Art. 14a.
1. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez

ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki wodnej.

2. Sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowany
przez zarząd województwa.

3. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw ochrony
środowiska wojewódzki plan gospodarki odpadami w terminie miesiąca od dnia
jego uchwalenia.

Art. 14b.
1. Przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami stosuje się przepisy

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2. W przypadku nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania planu
gospodarki odpadami na środowisko organ opracowujący projekt planu jest
obowiązany zapewnić udział społeczeństwa, na zasadach określonych w ustawie, o
której mowa w ust. 1.

3. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez
organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami
związków międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a
w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej.

4. Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez
podmioty, o których mowa w ust. 3, zarząd województwa przekazuje projekt planu
do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

5. Organy, o których mowa w ust. 3 i 4, wyrażają opinie w terminie 2 miesięcy od dnia
otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za brak uwag.

Art. 14c.
1. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 lat.
2. Zarząd województwa przedkłada projekt zaktualizowanego wojewódzkiego planu

gospodarki odpadami sejmikowi województwa, nie później niż na miesiąc przed
upływem terminu jego aktualizacji.

3. Do aktualizacji planów gospodarki odpadami stosuje się odpowiednio przepisy art.
14a i art. 14b.
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Art. 14d.
Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami oraz jego aktualizacji, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu
przygotowania planów gospodarki odpadami.>

[Art. 15.
1. Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną

państwa.
2. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem

gospodarki odpadami, powiatowy plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z
wojewódzkim planem gospodarki odpadami, gminny plan gospodarki odpadami powinien
być zgodny z powiatowym planem gospodarki odpadami.

3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Krajowy plan gospodarki odpadami może określać przedsięwzięcia priorytetowe, które

stanowią instalacje o znaczeniu ponadwojewódzkim, służące do unieszkodliwiania
odpadów i spełniające następujące kryteria:

1) w instalacjach są unieszkodliwiane odpady z obszaru większego niż obszar jednego
województwa;

2) istnienie tych instalacji jest niezbędne do:
a) utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i

urządzeń do unieszkodliwiania odpadów,
b) realizacji zadań zawartych w krajowym planie gospodarki odpadami.

5a. Przedsięwzięcia priorytetowe, o których mowa w ust. 5, mogą być finansowane ze
środków publicznych.

6. (uchylony).
7. Krajowy, wojewódzki lub powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie

rodzaje odpadów powstających na obszarze danej jednostki administracyjnej oraz
przywożonych na jej obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem
odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy,
remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz
odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i
akumulatory.

7a. Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze
danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach
komunalnych.

8. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i
gminnego planu gospodarki odpadami, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu
przygotowania planów i zapewnienia ich spójności.
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Art. 16.
Przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem
środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostały
ujęte w planie gospodarki odpadami.]

<Art. 15.
1. Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik

województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania.
2. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi;
2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w

poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje
przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku
gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować
odpadów z innych przyczyn;

3) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające
wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa
z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

3. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest
aktem prawa miejscowego.

Art. 16.
1. Z realizacji planów gospodarki odpadami sporządza się sprawozdania, obejmujące

okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten
okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym”.

2. Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami zawierają informacje
dotyczące realizacji postanowień tych planów, ocenę stanu gospodarki odpadami
oraz ocenę stanu realizacji zadań i celów.

3. Sprawozdanie z realizacji:
1) krajowego planu gospodarki odpadami – przygotowuje i przedkłada Radzie

Ministrów minister właściwy do spraw środowiska, w terminie 18 miesięcy po
upływie okresu sprawozdawczego;

2) wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – przygotowuje i przedkłada
sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska
zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy po upływie okresu
sprawozdawczego.

4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania sprawozdania z realizacji
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, kierując się potrzebą ujednolicenia
sposobu przygotowania tych sprawozdań.>

[Art. 16a.
Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
należy:
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1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych;

2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;

3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi
gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i
eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych przez przedsiębiorców;

4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania:

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;
5) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje
odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań
informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.]

[Art. 79a.
1. Stwierdzając naruszenie przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, o

którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, obowiązku w zakresie ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, wojewódzki
inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego obowiązany, w drodze decyzji,
opłatę sankcyjną w wysokości od 40 tysięcy do 200 tysięcy złotych, ustalając wysokość
opłaty w zależności od stopnia niewykonania obowiązku.

2. Stwierdzając naruszenie przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, obowiązku
zorganizowania systemu selektywnego zbierania odpadów, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska nakłada na podmiot do tego obowiązany, w drodze decyzji, opłatę sankcyjną
w wysokości od 10 tysięcy do 40 tysięcy złotych.

3. Termin płatności opłaty sankcyjnej w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2,
wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzje stały się ostateczne.

4. W sprawach dotyczących opłat sankcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z wyłączeniem art. 67, z tym że
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uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska.

5. Termin płatności opłat sankcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, może zostać odroczony
na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli realizują działania
zapewniające usunięcie przyczyny nałożenia opłaty, w okresie nie dłuższym niż rok od
dnia złożenia wniosku.

6. Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty sankcyjnej, zawierający harmonogram
realizacji działania zapewniającego usunięcie przyczyny nałożonej opłaty, powinien
zostać złożony do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przed upływem
terminu, w którym opłata powinna być uiszczona.

7. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty sankcyjnej ustala:
1) wysokość opłaty, której termin został odroczony;
2) opis działania realizowanego przez podmiot do tego obowiązany;
3) harmonogram realizacji działania;
4) termin odroczenia opłaty uwzględniający okres niezbędny do zrealizowania

działania.
8. W przypadku terminowego zrealizowania działania będącego podstawą odroczenia

terminu płatności opłaty sankcyjnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska orzeka o
umorzeniu opłaty.

9. Jeżeli działanie będące podstawą odroczenia terminu płatności opłaty sankcyjnej nie
zostanie zrealizowane w terminie, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje
decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o odroczeniu terminu płatności.

10. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 9, opłata sankcyjna podlega
uiszczeniu wraz z odsetkami liczonymi od dnia terminu płatności opłaty.]

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM

I ELEKTRONICZNYM (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

[1) decyzje związane z gospodarką odpadami - decyzje, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn.
zm.) oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.);]

<1) decyzje związane z gospodarką odpadami – decyzje, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) oraz w art.
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181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);>

2) import - przywóz sprzętu z terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu;

3) odzysk - odzysk w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach;

4) ponowne użycie - użycie zużytego sprzętu lub jego części składowych w tym samym
celu, dla jakiego były zaprojektowane i wykonane;

4a) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn.
zm.);

5) przetwarzanie - wszystkie czynności podejmowane po przekazaniu zużytego sprzętu
do przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania w celu demontażu
obejmującego usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i
części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, pocięcie oraz
przygotowanie do odzysku lub unieszkodliwiania;

5a) punkt serwisowy - miejsce, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza
polegająca na naprawie sprzętu;

5b) punkt skupu złomu - miejsce zbierania odpadów metali, którego prowadzący posiada
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci
zużytego sprzętu;

6) recykling - recykling w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 14 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach;

7) składnik niebezpieczny - mieszaninę niebezpieczną w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr
63, poz. 322) lub substancję spełniającą kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z klas
lub kategorii zagrożenia wymienionych w:

a) części 2 w pkt 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (Typ A i B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (kategoria
1 i 2), 2.14 (kategoria 1 i 2) oraz 2.15 (Typ A-F),

b) części 3 w pkt 3.1-3.6, 3.7 (działanie szkodliwe na funkcje płciowe i płodność
lub na rozwój potomstwa), 3.8 (z wyjątkiem substancji spełniających kryteria
klasyfikacji ze względu na działanie narkotyczne), 3.9 i 3.10,

c) części 4 w pkt 4.1,
d) części 5 w pkt 5.1

- załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
(Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr
1272/2008".

8) sprzedawca detaliczny - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności
gospodarczej zbywa sprzęt w celu użytkowania tego sprzętu;
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9) sprzedawca hurtowy - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności
gospodarczej zbywa sprzęt w celu dalszego zbycia tego sprzętu;

10) sprzęt - urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu
elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do
wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól
elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym
nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu przemiennego oraz 1.500 V dla prądu stałego,
zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

10a) umowa finansowania - umowę określającą warunki finansowania produkcji,
importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy
sprzętu, bez względu na tytuł prawny do tego sprzętu, w tym umowę najmu,
dzierżawy, leasingu i pożyczki;

11) unieszkodliwianie odpadów - unieszkodliwianie odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3
pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

11a) wewnątrzwspólnotowa dostawa - wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

12) wewnątrzwspólnotowe nabycie - przywóz sprzętu z terytorium innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na
terytorium kraju;

13) wprowadzający sprzęt - przedsiębiorcę, który:
a) produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem,
b) wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez

innego przedsiębiorcę,
c) importuje sprzęt

- z wyjątkiem przedsiębiorcy, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z
warunkami określonymi w umowie finansowania;

14) wprowadzenie sprzętu do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie sprzętu
po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub
dystrybucji;

15) zakład przetwarzania - instalację, obiekt budowlany lub jego część, w których jest
prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmujący usunięcie
z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych,
określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

16) zbierający zużyty sprzęt:
a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego

zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
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[b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,]

<b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,>

c) prowadzącego punkt serwisowy,
d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego;

17) zużyty sprzęt - sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych,
rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu
na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ
ZWOLNIENIA

Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia
1  2  3  4
I.  Dokonanie czynności urzędowej

ust. 1-35 pominięte

36. Dokonanie wpisu do rejestru
działalności regulowanej:

 dokonanie wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia

1) podmiotu wykonującego działalność
na podstawie przepisów o ruchu
drogowym

 412 zł

2) podmiotu wykonującego działalność
w zakresie:

 a) wyrobu alkoholu etylowego  11.610 zł
 b) wyrobu alkoholu etylowego, w

przypadku gdy przedsiębiorca
zadeklaruje roczną wielkość
produkcji do 10.000 litrów 100 %
alkoholu

 1.005 zł
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 c) oczyszczania alkoholu etylowego  11.610 zł
 d) skażania alkoholu etylowego  11.610 zł
 e) odwadniania alkoholu etylowego

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż
jeden rodzaj  działalności, opłatę
skarbową pobiera się od  każdego
z nich

 11.610 zł

3) podmiotu wykonującego działalność
w zakresie wytwarzania wyrobów
tytoniowych

 11.610 zł

4) podmiotu wykonującego
działalność w zakresie:
 a) wyrobu napojów spirytusowych  11.610 zł
 b) rozlewu napojów spirytusowych  11.610 zł
 c) wyrobu lub rozlewu napojów

spirytusowych, w przypadku
gdy przedsiębiorca zadeklaruje
roczną wielkość produkcji do
10.000 litrów 100 % alkoholu
jeżeli treścią wpisu jest więcej
niż jeden rodzaj  działalności,
opłatę  skarbową pobiera się od
każdego z nich

 1.005 zł

 5) podmiotu wykonującego
działalność kantorową

 1.087 zł

 6) podmiotu wykonującego
działalność gospodarczą na
podstawie przepisów o usługach
turystycznych w zakresie
organizowania imprez
turystycznych oraz pośredniczenia
na zlecenie klientów w zawieraniu
umów o świadczenie usług
turystycznych

 514 zł

 7) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie przepisów
o nasiennictwie w zakresie obrotu
materiałem siewnym

 288 zł

 8) podmiotu wykonującego
działalność w zakresie
konfekcjonowania lub obrotu
środkami ochrony roślin

 1.135 zł

 9) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie ustawy -
Prawo pocztowe

 412 zł
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<9a) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

50 zł>

 10) podmiotu wykonującego
działalność gospodarczą
niewymienioną w niniejszym ustępie

 616 zł

ust. 37-53 pominięte

Część II pominięta

III. Wydanie zezwolenia (pozwolenia,
koncesji)

ust. 1-40 pominięte

[41. Zezwolenie na wykonywanie
działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości

 107 zł]

ust. 42-46 pominięte

Część IV pominięta

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU I

ICH NAPRAWIE (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227

oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322)

Art. 3.
1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się:

[1) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) -
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, wymagającą uzyskania zezwolenia;]

<1) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) – działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
wymagającą uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;>
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2) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą
uzyskania:

a) pozwolenia zintegrowanego,
b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

3) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251):

a) działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagającą
uzyskania zezwolenia,

b) działalność w zakresie zbierania odpadów oraz działalność w zakresie transportu
odpadów wymagające uzyskania zezwolenia,

c) działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub
transportu odpadów na podstawie art. 31 tej ustawy,

d) działalność wymagającą zgłoszenia do rejestru na podstawie art. 33 ust. 5 tej
ustawy;

4) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z późn. zm.) - wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
c) retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;

5) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) - zamknięte użycie GMO oraz
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO
do obrotu;

6) z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i
kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej
obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami;

7) z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138,
poz. 865) - gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie zezwolenia na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również:
1) produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie

do środowiska oraz transport:
a) substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji

stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu
przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.),

c) produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o
produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252);

2) transport:
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a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z
późn. zm.),

b) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o
przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1834),

c) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693),

d) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857).

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O

ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. z

2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza

się w publicznie dostępnych wykazach.
2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane:

1) o decyzjach odmawiających udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust.
1;

2) o projektach dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47, oraz o projektach zmian w
tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem
społeczeństwa;

3) o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1;

4) o informacjach o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 47;

5) o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1;
6) o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, wraz z podsumowaniem, o którym

mowa w art. 55 ust. 3, po ich przyjęciu;
7) o prognozach oddziaływania na środowisko;
8) o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2;
9) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;

10) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1,
wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

11) o postanowieniach, o których mowa w art. 79 ust. 2;
12) o postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1;
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13) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1,
wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura
2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000;

14) o postanowieniach, o których mowa w art. 97 ust. 1;
15) o postanowieniach, o których mowa w art. 98 ust. 1;
16) o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
17) o analizach porealizacyjnych;
18) o postanowieniach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1;
19) o powiadomieniach, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3;
20) o dokumentach, o których mowa w art. 118;
21) o decyzjach i dokumentach, o których mowa w art. 120 ust. 1;
22) o wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska;
23) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska o:

a) projektach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa:
– polityki ekologicznej państwa,
– wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,
– programów ochrony powietrza,
– programów ochrony środowiska przed hałasem,
– wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych,

b) polityce ekologicznej państwa,
c) wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska,
d) opracowaniach ekofizjograficznych,
e) programach ochrony powietrza,
f) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie rekultywacji

zanieczyszczonej gleby lub ziemi, jeżeli zanieczyszczenie zaistniało przed
dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikało z działalności, która została zakończona
przed dniem 30 kwietnia 2007 r.,

g) rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi
ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy,

h) mapach akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,
i) programach ochrony środowiska przed hałasem,
j) zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
k) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach:

– zintegrowanych,
– na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– na wytwarzanie odpadów,

l) uzgodnieniach, o których mowa w art. 211 ust. 3a tej ustawy,
m)przeglądach ekologicznych,
n) raportach o bezpieczeństwie oraz o decyzjach, o których mowa w art. 259 ust. 1

tej ustawy,
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o) rejestrach substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1 tej
ustawy,

p) wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych,
q) wykazach, o których mowa w art. 286 ust. 1 tej ustawy,
r) decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu

opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych,
s) wnioskach o ustalenie programu dostosowawczego, o którym mowa w art. 426

ust. 1 tej ustawy;
24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o:

a) projektach planów ochrony i o projektach planów zadań ochronnych tworzonych
dla form ochrony przyrody,

b) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynności podlegające
zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, o
których mowa w art. 56 ust. 1 i 2 tej ustawy,

c) zezwoleniach na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących
do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych,

d) świadectwach fitosanitarnych na wywóz żywych roślin należących do gatunków,
o których mowa w lit. c, pochodzących z uprawy,

e) zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub
ośrodka rehabilitacji zwierząt,

f) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub
krzewów,

g) decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:
– zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane

niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków
chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

– usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
– zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane

niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych,
h) zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie

hodowli, rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów
gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego
mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym;

25) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251 i Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o:

a) wnioskach o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi i o decyzjach zatwierdzających ten program, a także o
informacjach o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami,

b) wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów,
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c) dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów;
26) o sprawozdaniach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607);

[27) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) - o
wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;]

<27) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) – o wnioskach o wpis
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru;>

28) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z późn. zm.) - o wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach
wodnoprawnych na pobór wód, a także o decyzjach nakazujących usunięcie drzew i
krzewów;

29) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z
2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) - o rejestrach poważnych awarii oraz o rejestrze
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku;

30) o rejestrach, o których mowa w art. 34, 40, 50 i 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233);

31) o decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, o których
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190);

32) o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z
2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 93, poz. 621);

33) z zakresu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) o:

a) projektach krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji,
b) zezwoleniach na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu

uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do
emisji,

c) zweryfikowanych rocznych raportach,
d) decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,
e) informacjach dotyczących projektów wspólnych wdrożeń i projektów

mechanizmu czystego rozwoju;
34) z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z

2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) o:
a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie

kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie
odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych

na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy,
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d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów
górniczych;

35) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i
ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o:

a) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art.
15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy,

b) postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy.
3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych

dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Art. 25.
1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także:

1) przez ministra właściwego do spraw środowiska:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

– polityka ekologiczna państwa, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy,
– raport z realizacji polityki ekologicznej państwa, o którym mowa w art. 16 tej

ustawy,
b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

– krajowy plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami,

c) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach
międzynarodowych, które dotyczą ochrony środowiska, a także raporty z
wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,

d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska,
e) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie

zmodyfikowanych:
– Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, o którym mowa w art. 34 tej ustawy,
– Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska, o którym mowa w

art. 40 tej ustawy,
– Rejestr Produktów GMO, o którym mowa w art. 50 ust. 1 tej ustawy,
– Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej produktów GMO, o którym mowa w art. 56 tej ustawy,
f) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne:

– krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art.
43 ust. 3 tej ustawy,

– sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 4 tej ustawy;

2) przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - baza danych o ocenach
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach
oddziaływania na środowisko;

3) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art.

236a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
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b) raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

4) przez marszałka województwa:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

– wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1
tej ustawy,

– raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o
których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy,

– program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy,
– plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust.

1 tej ustawy,
b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

– rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania
odpadami, o którym mowa w art. 37 ust. 6 tej ustawy,

– wojewódzki plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - akty prawa miejscowego,
o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska;

7) przez starostę:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

– powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej
ustawy,

– raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, o
których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy,

– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust.
1 tej ustawy,

b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
– powiatowy plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami;

8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

– gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej
ustawy,

– raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których
mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy.

[b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
– gminny plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.]
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. O BATERIACH I AKUMULATORACH (Dz. U. Nr

79, poz. 666)

Art. 6.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) bateria, akumulator - źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie
przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku:

a) pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo
b) wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania;

2) bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy - baterię i akumulator, które są
przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w
pojazdach elektrycznych, w szczególności określone w załączniku nr 1 do ustawy;

3) bateria przenośna, akumulator przenośny - baterię i akumulator, w tym ogniwo
guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku
oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii
samochodowej i akumulatora samochodowego, w szczególności określone w
załączniku nr 2 do ustawy;

4) bateria samochodowa, akumulator samochodowy - baterię i akumulator, które są
używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach;

[5) decyzje związane z gospodarką odpadami - decyzje, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach, w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz.
1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97);]

<5) decyzje związane z gospodarką odpadami – decyzje, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach oraz w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);>

6) elektronarzędzie bezprzewodowe - podręczny sprzęt zasilany baterią lub
akumulatorem, który jest przeznaczony do wykorzystania w działalności serwisowej,
budowlanej lub ogrodniczej, w tym narzędzia przeznaczone do toczenia, frezowania,
szlifowania, rozdrabniania, piłowania, ścinania, wiercenia, przebijania otworów,
wykrawania, kucia, nitowania, skręcania, polerowania lub podobnej obróbki drewna,
metalu i innych materiałów, a także do koszenia, cięcia i innych prac;

7) import - przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium państwa niebędącego
państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium
kraju;

8) marszałek województwa - odpowiednio:
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a) w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - marszałka
województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wprowadzającego baterie lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub
miejsca zamieszkania na terytorium kraju - Marszałka Województwa
Mazowieckiego,

b) w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub
prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych
akumulatorów - marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce
prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania zużytych
baterii lub zużytych akumulatorów;

9) miejsce odbioru - wyznaczoną część obiektu budowlanego, którym włada podmiot,
którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym
szkoły, placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej, siedziby urzędu lub
instytucji, punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów lub placówkę handlową prowadzoną przez sprzedawcę
detalicznego lub sprzedawcę hurtowego, do których użytkownik końcowy może
oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne;

10) ogniwo guzikowe - małą baterię przenośną i akumulator przenośny o średnicy
większej niż wysokość, które są wykorzystywane do specjalnych celów, w
szczególności do zasilania aparatów słuchowych, zegarków, małych urządzeń
przenośnych lub urządzeń do zasilania rezerwowego;

11) poziom zbierania - wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych zebranych zgodnie z ustawą w
danym roku kalendarzowym do średniej masy baterii przenośnych i akumulatorów
przenośnych wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego baterie lub
akumulatory w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich;

12) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn.
zm.);

13) przetwarzanie - czynności podejmowane po dostarczeniu zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów w celu ich sortowania, przygotowania do recyklingu lub
unieszkodliwiania;

14) sprzedawca detaliczny - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności
gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu
używania przez użytkowników końcowych, w tym także jako przynależność albo
część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;

15) sprzedawca hurtowy - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności
gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu
ich dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania, w tym także jako
przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;

16) sprzęt - sprzęt elektryczny lub elektroniczny, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464), który jest w całości
albo w części zasilany bateriami lub akumulatorami lub jest przystosowany do tego
rodzaju zasilania;

17) terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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18) urząd marszałkowski - odpowiednio:
a) w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - urząd marszałkowski

właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego
baterie lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca
zamieszkania na terytorium kraju - Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego,

b) w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub
prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych
akumulatorów - urząd marszałkowski właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania zużytych
baterii lub zużytych akumulatorów;

19) użytkownik końcowy - podmiot wykorzystujący energię elektryczną z baterii lub
akumulatorów;

20) wewnątrzwspólnotowa dostawa - wywóz baterii lub akumulatorów z terytorium
kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

21) wewnątrzwspólnotowe nabycie - przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do
obrotu na terytorium kraju;

22) wprowadzający baterie lub akumulatory - przedsiębiorcę, który wykonuje
działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub
akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na
terytorium kraju; za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także
przedsiębiorcę dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii
lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej;

23) wprowadzanie do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji;

24) zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory:
a) podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na

prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych
baterii lub zużytych akumulatorów,

b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych,

[c) przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych;]

<c) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;>

25) zestaw - zespół baterii lub akumulatorów połączonych ze sobą lub otoczonych
zewnętrzną osłoną w taki sposób, że nie jest przeznaczony do dzielenia na części ani
otwierania przez użytkownika końcowego;
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26) zużyte baterie, zużyte akumulatory - baterie i akumulatory będące odpadami w
rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Art. 9.
1. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym zestawy oraz ogniwa guzikowe,

powinny być oznakowane symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest
określony w załączniku nr 3 do ustawy.

2. Wprowadzane do obrotu:
1) baterie i akumulatory, w tym zestawy, powinny być oznakowane:

a) symbolem chemicznym Cd, jeżeli zawierają powyżej 0,002 % wagowo kadmu,
b) symbolem chemicznym Pb, jeżeli zawierają powyżej 0,004 % wagowo ołowiu;

2) ogniwa guzikowe powinny być oznakowane symbolem chemicznym Hg, jeżeli
zawierają powyżej 0,0005 % wagowo rtęci.

3. Wzory symboli, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 4 do ustawy.
[4. Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz baterie

samochodowe i akumulatory samochodowe powinny być zaopatrzone w informację o ich
pojemności.]

<4. Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz baterie
samochodowe i akumulatory samochodowe powinny być zaopatrzone w informację
o ich pojemności, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29
listopada 2010 r. ustalającym, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów
przenośnych, wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich
pojemności (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11.2010 str. 3–7).>

5. Symbole, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz informację, o której mowa w ust. 4,
umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały.

[6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, metody
określenia pojemności baterii lub akumulatorów oraz sposób umieszczania informacji o
tej pojemności na bateriach lub akumulatorach, kierując się przepisami prawa Unii
Europejskiej w tym zakresie, względami ochrony środowiska oraz koniecznością
zapewnienia rzetelnej informacji o właściwościach wprowadzanych do obrotu baterii lub
akumulatorów.

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje
wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów zwolnionych z wymagań określonych
w ust. 1-5, kierując się przepisami prawa Unii Europejskiej w tym zakresie oraz
względami ochrony środowiska.]


