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Odpady ogólnie

Projekt ustawy o odpadach
(prace nad projektem w RCL)
Cel: transpozycja przepisów dyrektywy 2008/98/WE

Liczba rozporządzeń wynikających z upoważnień zawartych
w projekcie nowej ustawy: 20
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Odpady ogólnie

Projekty rozporządzeń wydawane na podstawie upoważnień zawartych
w ustawie o odpadach:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zasad sporządzania raportu
wojewódzkiego,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie niezbędnego zakresu
informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu
prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania
i gospodarowania odpadami,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków i zakresu
dostępu do wojewódzkiej dotyczącej wytwarzania i gospodarowania
odpadami.
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Odpady komunalne
Projekt ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(przyjęty 16 listopada 2010 r. przez Radę Ministrów,
skierowany w dniu 25 listopada 2010 r. do laski marszałkowskiej,
I czytanie – 16 grudnia 2010 r.,
od 4 stycznia 2011 r. prace Podkomisji Nadzwyczajnej d.s. rozpatrzenia
projektu)
Liczba rozporządzeń wynikających z upoważnień zawartych nowej
ustawie: 7
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Odpady komunalne
Najważniejsze zmiany systemowe:








gmina w pełni odpowiedzialna za zagospodarowanie wytworzonych na jej terenie
odpadów komunalnych,
gmina wprowadza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
gmina organizuje przetargi na odbieranie odpadów komunalnych
oraz
budowę/eksploatację
regionalnej
instalacji
do
przetwarzania
odpadów
komunalnych,
osiągnięcie przez podmioty faktycznie dysponujące odpadami komunalnymi
określonych poziomów odzysku i recyklingu,
redukcja ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji deponowanych na
składowiskach,
przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia – w zamian za
uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej,
zadanie gmin i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne – składanie
sprawozdań z realizacji nałożonych celów środowiskowych.
6

Odpady opakowaniowe
Projekt założeń do projektu ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- przyjęty 16 listopada przez Radę Ministrów
- trwają prace w RCL nad projektem ustawy
Zakres:
dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
w obszarze opakowań i odpadów opakowaniowych, oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Liczba rozporządzeń wynikających z upoważnień zawartych w projekcie nowej
ustawy: 14



Najważniejsze nowe rozwiązania prawne:
uznanie działalności organizacji odzysku, przetwarzających i wywożących odpady do
odzysku i recyklingu, którzy wystawiają dokumenty potwierdzające odzysk i recykling,
jako działalności regulowanej,
wprowadzenie nowej dokumentacji potwierdzającej wywiezienie poza kraj odpadów do
odzysku i recyklingu,
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Odpady opakowaniowe


określenie nowych wymagań dla organizacji odzysku - w tym m.in. obowiązek
prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz uzyskania certyfikatu EMAS,



zwolnienie z obowiązków określonych przepisami projektowanej ustawy
przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu produkty zapakowane
w opakowania, których masa nie przekroczy w danym roku kalendarzowym 1 Mg,



nałożenie obowiązku corocznego przeprowadzania audytu zewnętrznego
dotyczącego dokumentów potwierdzających recykling oraz inne niż recykling
procesy odzysku wystawionych w poprzednim roku sprawozdawczym na
przetwarzających odpady opakowaniowe, którzy posiadają zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku pozwalające na odzysk odpadów
o masie przekraczającej 400 Mg,



nałożenie obowiązku uwzględnienia przez organizacje odzysku w uzyskanym
łącznym poziomie odzysku i recyklingu co najmniej 50% odpadów
opakowaniowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.
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Zużyty sprzęt
Prace legislacyjne w toku na forum Unii Europejskiej:


Prace nad zmianą dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

Wysoce prawdopodobna kontynuacja prac nad zmianą dyrektywy podczas
Prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
Przewidywane zakończenie - II połowa 2011 r.




Propozycje zmian:
znaczące podniesienie wymagań w zakresie poziomów zbierania,
rekonstrukcja grup sprzętu w sposób odzwierciedlający sposób przetwarzania
zużytego sprzętu,
zmiana zakresu dyrektywy.
Skutek zmian dyrektywy elektrycznym i elektronicznym.

nowelizacja

ustawy

o

zużytym

sprzęcie
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Baterie i akumulatory

Prace legislacyjne w toku na szczeblu krajowym:
Publikacje rozporządzeń Ministra Środowiska
w sprawie:
 sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych
oraz o wielkości wykorzystanych środków,
 zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach
i zużytych akumulatorach,
 rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami
oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.
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Baterie i akumulatory
Prace legislacyjne w toku na forum Unii Europejskiej:

Prace

dotyczące

sposobu

obliczania

poziomów

wydajności recyklingu – planowany termin zakończenia
prac Komisji Europejskiej 26 marca 2010 r. (niedotrzymany)
 niklowo - kadmowe – 75%,
 kwasowo - ołowiowe – 65%,
 pozostałe – 50%.
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Pojazdy wycofane z eksploatacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw – po konsultacjach
społecznych
Liczba rozporządzeń wydawanych na
w projekcie znowelizowanej ustawy: 2

podstawie

upoważnień

zawartych

Proponowane zmiany
• Rezygnacja z wnoszenia opłaty w wysokości 500 zł za wprowadzenie
pojazdu, wnoszonej dotychczas przez podmioty niebędące przedsiębiorcami
które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu na
konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• Zmiana przepisów dotyczących obowiązku wprowadzających pojazdy do
zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
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Pojazdy wycofane z eksploatacji
 Zmiana warunków, w jakich przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie
pobiera opłaty od właściciela przy przyjmowaniu pojazdu (wymóg rejestracji
na terenie kraju, zostanie zastąpiony wymogiem rejestracji na terytorium Unii
Europejskiej),
 Wprowadzenie przepisów dotyczących opłaty za nieosiągnięcie poziomów
odzysku i recyklingu dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu
w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,
 Propozycje zmian dotyczących szkody całkowitej pojazdu oraz wprowadzenie
sankcji za niezłożenie zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, albo
o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w dowodzie
rejestracyjnym.
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Odpady wydobywcze
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw – uzgodnienia międzyresortowe
Zaproponowane zmiany:
 wprowadzenie obowiązków nałożonych na podmioty zajmujące się
gospodarką odpadami wydobywczymi określonych w decyzjach Komisji
Europejskiej, tj.: obowiązek ponownego przeprowadzania przeglądu klasyfikacji
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych np. przed wydaniem zgody
na zamknięcie takiego obiektu,
 dostosowanie brzmienia definicji „obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych”, „rekultywacji terenu” oraz „zainteresowanej społeczności” do
brzmienia definicji zawartych w dyrektywie 2006/21/WE,
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Odpady wydobywcze
 obowiązek kierowania określonych rodzajów odpadów wydobywczych na

właściwy, odpowiednio przygotowany obiekt unieszkodliwienia odpadów
wydobywczych,
 doprecyzowanie
kwestii
udziału
zainteresowanej
społeczności
w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie zezwolenia na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz
sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
 zmiany mające na celu usprawnienie procedur w zakresie gospodarowania
odpadami wydobywczymi.
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Odpady wydobywcze

Projekty rozporządzeń wydawane na podstawie upoważnień
zawartych w ustawie o odpadach wydobywczych:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów klasyfikacji
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – Komisja Prawnicza,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia monitoringu
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – w trakcie notyfikacji
technicznej,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów zaliczania
odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych – Komisja Prawnicza.
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Spalarnie odpadów
Projekt nowej ustawy o odpadach.
Zaproponowane zmiany w zakresie termicznego przekształcania odpadów:
 nowe upoważnienie dla Ministra Środowiska do wydania rozporządzenia
w sprawie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania
odpadów (wszystkie odpady zawierające frakcje biodegradowalne spalane
w spalarniach i współspalarniach odpadów).
 kwalifikowanie energii ze spalania odpadów komunalnych do procesu odzysku R1 –
w przypadku instalacji spełniających warunek efektywności energetycznej,
 rozszerzenie obowiązków zarządzającego spalarnią i współpalarnią odpadów
w zakresie postępowanie z odpadami stanowiącymi pozostałości z procesu
termicznego przekształcania odpadów.
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Składowanie odpadów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek
opłat za umieszczenie odpadów na składowisku –
po konsultacjach społecznych:


cztery stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowisku,



stawki opłaty za składowanie na kolejne lata,



planowany termin wejścia w życie – 1 stycznia 2012 r.
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Dziękuję za uwagę!
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