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Przedkładam zgłoszony przez:
Ministra Środowiska nowy tekst projektu dokumentu rządowego
przeznaczony do rozpatrzenia przez SKRM z terminem zgłaszania 
uwag do dnia 12 marca 2019 r.

Merytorycznie prowadzącym sprawę w Departamencie Koordynacji Procesu 
Legislacyjnego jest:
p. W. Skalmowski, tel. 694 6990, e-mail: wskalmow@Kprm.gov.pl

(-) M. Skowroński -  Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów

Pan
M ariusz Skow roński
Sekretarz
Stałego Komitetu Rady Ministrów

Szanowny Panie Sekretarzu
Stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114), w ślad za 
pismem MS z dnia 1 lutego 2019 r., znak: DP-WL.0230.91.2017.WB, w załączeniu przekazuję nowy 
tekst projektu ustawy o zm ianie ustawy o utrzym aniu czystości i porządku w  gm inach oraz  
niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, uzupełnionymi zgodnie 
zuwagami Centrum Analiz Strategicznych (pismo zdnia 21 lutego 2019 r., znak: CAS.10.18.3.2019(2), 
data wpływu do MS w dniu 26 lutego 2019 r.) z uprzejmą prośbą o pilne skierow anie do rozpatrzenia  
przez K om itet Stały Rady M inistrów  na posiedzeniu w dniu 7 m arca 2019 r.

Informuję, że w stosunku do projektu ustawy przekazanego na Stały Komitet Rady Ministrów 
w dniu 1 lutego 2019 r. w obecnym projekcie ustawy usunięto ust. 3 w art. 6ka nowelizowanej ustawy 
(dopuszczalna norma 15% odpadów nadających się do recyklingu w odpadach zmieszanych) oraz 
dodano maksymalną stawkę opłaty za worek o pojemności 120 litrów do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (art. 6k ust. 2a pkt 5 nowelizowanej ustawy).

Jednocześnie informuję, iż w yjaśnienia M Ś w yrażone w  ww. piśm ie z dnia 1 lutego 2019 r. do 
uwag zgłoszonych w ramach KRM-10-5-19 z dnia 10 stycznia 2019 r., jak również załączniki tj. 
projekty aktów wykonawczych, tabela zgodności, zestawienie uwag z uzgodnień, raport z konsultacji, 
pozostają aktualne. Ponadto odnosząc się do uwagi otrzymanej w dniu 4 lutego 2019 r. od Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii (znak: DIN-IV.0220.1.2019) dotyczącej notyfikacji technicznej 
uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 
239 poz. 2039), notyfikacji norm podlegają normy krajowe oraz ich zmiany, z wyłączeniem tych norm, 
które są wprowadzeniem normy europejskiej lub normy międzynarodowej. Dodatkowo, na mocy § 4 
ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, wyłączeniu z notyfikacji podlegają akty prawne zawierające przepisy 
wydane w celu zapewnienia zgodności prawa bajowego z prawem Unii Europejskiej. Za podlegający 
przytoczonym przepisom należy traktować przedłożony projekt. Z tego względu, podtrzymuję 
wcześniejsze stanowisko o braku przesłanek do konieczności notyfikowania przedłożonego projektu



ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, 
co równocześnie spełnia wymóg art. 9 dyrektywy UE 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, w zakresie odniesienia się 
do jej treści.

Odnosząc się do uwag CAS wynikających ze wskazanego na wstępie pisma, uprzejmie informuję, 
że:

1) w zakresie uwag 1 i 4 dotyczących dopuszczalnej normy 15% odpadów nadających się do recyklingu 
w odpadach zmieszanych, przedmiotowy przepis został usunięty z projektu ustawy.

Po dodatkowej analizie stwierdzono, że obecnie obowiązujące przepisy w zakresie weryfikacji 
realizowania przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zapewniają gminom odpowiednie ich wykonanie.

2) w zakresie uwagi 2 dotyczącej uzupełnienia identyfikacji wadliwości obecnych rozwiązań w zakresie 
„braku zachęt do selektywnego zbierania odpadów” w powiązaniu z proponowanym rozwiązaniem 
wprowadzenia dwukrotnie wyższej stawki opłat za odpady niesegregowane, uzasadnienie do 
projektu ustawy zostało uzupełnione o dodatkowe informacje.

Przeprowadzone ankiety, sygnały płynące od mieszkańców oraz od zarządców nieruchomości 
jednoznacznie wskazują kryterium cenowe jako najbardziej skuteczną metodę zachęty do 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców. Świadomość ekologiczna może być 
powodem do proekologicznych zachowań w tym zakresie, ale w przypadku, gdy poziom 
świadomości ekologicznej nie jest wystarczający do spowodowania właściwych zachowań, 
motywacja finansowa tj. możliwość wnoszenia niższej opłaty w przypadku segregacji odpadów, 
będzie najsilniejszą zachętą dla mieszkańców.

3) w zakresie uwagi 3 dotyczącej przedstawienia bardziej szczegółowych opisów wpływu nowelizacji 
ustawy na wskazane grupy podmiotów (przedsiębiorców odbierających odpady, właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w podziale na wspólnoty, spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz właścicieli domów jednorodzinnych zbierających odpady w sposób selektywny 
i nieselektywny) OSR została uzupełniona o dodatkowe informacje.

Wyliczony wpływ nowelizowanej ustawy na koszty i zobowiązania podmiotów dokonany 
w OSR przedstawia istotne zmiany obciążeń dla jednostek samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorców odbierających odpady oraz mieszkańców. W zakresie tej ostatniej grupy nie 
dokonano zróżnicowania z uwagi na miejsce zamieszkiwania właściciela nieruchomości. Założono, 
że obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w równym stopniu dotyczy 
mieszkańców domów jednorodzinnych jak i wspólnot mieszkaniowych.

4) w zakresie uwagi 5 dotyczącej nieprzedstawienia uzasadnienia dla wprowadzenia zakazu 
przetwarzania w spalarniach odpadów zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z gmin, 
w których nie wprowadzono selektywnej zbiórki odpadów, uzasadnienie w zostało uzupełnione 
o dodatkowe informacje.

Przepisy dotyczące zakazu termicznego przekształcania odpadów dotyczą niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących wyłącznie z terenów gmin, które nie wdrożyły 
przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano argumenty, przemawiające wprowadzeniem 
zakazu w zakresie przekazywania ww. odpadów zmieszanych do spalarni. Wskazano m.in., że ww. 
działanie jest niezgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ w niesegregowanych 
zmieszanych odpadach komunalnych znajdują się odpady „surowcowe”, które mogą zostać poddane 
recyklingowi. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego



wykorzystania zasobów, przez selektywną zbiórkę odpadów i poddawanie jak największej ich ilości 
recyklingowi. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, termiczne przekształcenie 
odpadów z odzyskiem energii można umiejscowić, jako metodę preferowaną jedynie przed 
unieszkodliwieniem odpadów, przed składowaniem lub spalaniem bez odzysku energii, ale 
zdecydowanie mniej korzystną niż przygotowanie do ponownego użycia, czy poddanie odpadów 
recyklingowi.

Oczywiście zakłada się, że po wprowadzeniu w gminie jednolitych zasad selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych nie będzie już niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, a więc do spalania będą przekazywane tzw. „odpady resztkowe”, które nie zawierają 
już odpadów nadających się do recyklingu.

Natomiast do czasu wprowadzenia prawidłowego systemu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych we wszystkich gminach w Polsce odpady zmieszane mogą zawierać odpady 
surowcowe i w takim przypadku, przed przekazaniem do spalenia muszą zostać poddane sortowaniu.

W sierpniu 2018 r. Ministerstwo Środowiska podjęło próbę oszacowania ile gmin w Polsce 
wprowadziło selektywne zbieranie odpadów komunalnych i w tym celu wysłano do wszystkich gmin 
w Polsce ankietę, w której gminy zostały zapytane, czy prowadzą selektywne zbieranie odpadów 
komunalnych w podziale na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów -  wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. 
Na ankiety odpowiedziało 1090 gmin. Spośród gmin, które wzięły udział w ankiecie, aż 83,3% gmin 
wprowadziło selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

Dla instalacji finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej zaproponowano odpowiednie przepisy przejściowe na czas niezbędny do 
zapewnienia trwałości projektów.

5) w zakresie uwagi 6 dotyczącej szacunków w zakresie populacji, która prawdopodobnie zostanie 
objęta wyższą stawką za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, OSR została uzupełniona 
o dodatkowe informacje.

W opinii Ministra Środowiska przeprowadzone badanie ankietowe jest rzetelnym 
i wiarygodnym źródłem informacji. Zaproponowana w przedstawionych szacunkach wartość (16%) 
dotycząca populacji, która zostanie objęta wyższą stawką za zbieranie odpadów w sposób 
nieselektywny wynika z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie mieszkańców. W 
związku z powyższym, szacunkowy udział populacji objętej wyższą opłatą wydaje się być 
adekwatny. W żadnym wypadku nie ma możliwości weryfikacji czy deklarowane w ankietach 
zachowania są rzeczywiście w 100% realizowane, ale nie ma też lepszych narzędzi do oszacowania 
nastrojów społecznych niż badania statystyczne.

6) w zakresie uwag 7 i 9 dotyczących skutków wskazanych jako zwiększenie wydatków z tytułu 
wprowadzenia maksymalnej stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
niezamieszkałych (nieprawidłowo wskazany charakter tego przepływu) oraz obliczenia związane 
z szacowaniem skutków rozwiązań dot. nieruchomości niezamieszkałych, OSR została poprawiona.

Skutki wskazania maksymalnej stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
niezamieszkałych zostały ujęte w ramach analizy dochodów. Zgodnie z przeprowadzoną 
w Ministerstwie Środowiska analizą kwota 152 789 000 zł, co odpowiada wprowadzanej stawce 
51,1 zł za pojemnik (5 x51,1 x 2  300 000 x 26% = 152 789 000 zł), została wykazana w OSR jako 
dochód JST (gmin).

7) w zakresie uwagi 8 dotyczącej korekty założeń i obliczeń związanych z szacowaniem skutków 
rozwiązań dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od domków 
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
OSR została uzupełniona.



Należy wyjaśnić, że brak domku letniskowego na nieruchomości przeznaczonej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe nie zwalnia z ponoszenia opłaty za zagospodarowanie odpadów z takiej 
nieruchomości (pomimo braku domku odpady mogą być wytwarzane na danej działce).

8) w zakresie uwagi 10 dotyczącej propozycji zmian w zakresie informacji dot. przedstawienia wpływu 
na sektor finansów publicznych, OSR została uzupełniona.

Wydatki ponoszone przez właścicieli nieruchomości zostały ujęte przy kalkulacji wykonanej dla 
jednostek samorządu terytorialnego (jst). Ponadto dochody jst mogą być kształtowane przez wiele 
innych czynników, a nie tylko z opłat wnoszonych przez mieszkańców -  wpływy z różnych źródeł, 
co szczegółowo wskazano w OSR.

9) w zakresie uwagi 11 dotyczącej wysokości wpływów dla gmin oraz wydatków gospodarstw 
domowych wynikających ze zgłaszanych nieprawidłowości w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów oraz „odpowiedzialności zbiorowej”.

Odnosząc się do zagadnienia tzw. „odpowiedzialności zbiorowej” za prawidłową segregację 
odpadów w budynkach wielolokalowych, należy zauważyć, że powyższe rozwiązanie obowiązuje 
od 2013 r., nie jest zatem rozwiązaniem nowym, wprowadzanym w tym projekcie.

10) w zakresie uwagi 12 dotyczącej przedstawienia wpływu proponowanych regulacji na 
konkurencyjność przedsiębiorstw m. in. w związku z objęciem systemem gminnym nieruchomości 
niezamieszkałych, OSR została uzupełniona.

Rozwiązanie dot. możliwości objęcia systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych już 
obecnie funkcjonuje w przepisach: gmina ma możliwość, ale nie przymus (fakultatywnie), po 
podjęciu odpowiedniej uchwały, objęcia systemem gospodarowania odpadami również 
nieruchomości niezamieszkałych. Nowością jest konieczność wyrażenia zgody przez podmiot 
obejmowany systemem gminnym. Rozwiązanie to będzie miało pozytywny wpływ na 
konkurencyjność przedsiębiorstw oferujących usługi odbioru odpadów oraz właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych.

Ponadto projekt zawiera inne rozwiązania wpływające na konkurencyjność:
- rozdzielenie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów -  w odrębnym przetargu za 

odbiór będą mogli uczestniczyć przedsiębiorcy nie posiadający infrastruktury do 
zagospodarowania odpadów, co było konieczne przy połączonych przetargach i ograniczało 
konkurencyjność podmiotów,

- zniesienie obowiązku przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji w ramach 
regionu uwolni konkurencyjność przedsiębiorców w ramach terytorium całego kraju, zlikwiduje 
ryzyko monopoli i zmów cenowych.

11) w zakresie uwagi 13 dotyczącej przedstawienia wszystkich istotnych zmian obciążeń 
administracyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorców, OSR została 
uzupełniona.

W OSR przedstawiono istotne zmiany obciążeń dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 
przedsiębiorców. Należy wyjaśnić, że proponowane rozwiązania zostały opracowane na skutek 
propozycji zgłaszanych przez m.in. przedsiębiorców oraz JST. Ponadto przeprowadzono szereg 
spotkań konsultacyjnych, na których bezpośrednio omówiono również zakres wpływu 
proponowanych rozwiązań, w celu wspólnego wypracowania optymalnych działań oraz 
opracowania rzetelnych informacji w zakresie wpływu na wszystkich interesariuszy.

12) w zakresie uwagi 14 dotyczącej rozszerzenia działań informacyjnych, uwaga zostanie uwzględniona 
w ramach przyszłych działań realizowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo prowadzi już działania informacyjne, m. in. przez prowadzenie podstrony 
„Odpady komunalne” na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz przez 
prowadzenie osobnego portalu poświęconego odpadom komunalnym -



http://naszesmieci.mos.gov.pl/. Planowane są również nowe działania edukacyjno-informacyjne, 
w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami działania edukacyjno-informacyjne powinny prowadzić 
również gminy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że pismem z dnia 28 lutego 2019 r. odpowiedziałem na 
uwagi Centrum Analiz Strategicznych, przekazując jednocześnie zaktualizowane zgłoszenie 
projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na ręce Przewodniczącego 
Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

Z poważaniem

Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska 
/ podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Pan Jacek Sasin -  Przewodniczący Zespołu ds. Programowania Prac Rządu

Załączniki:
- projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR


