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Zmiany 2021/2022

• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach z dnia 13 września 1996 r. 

• Ustawa o odpadach

• z dnia 14 grudnia 2012 r. 



• Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania przestępczości 
środowiskowej

• 1)

• z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1726)

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobrgm3tiltqmfyc4nrugu3dcobrhexhmzlsfyytsmrtgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobrgm3ti


• Art. 1 W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269 i 2328) wprowadza 
się następujące zmiany:

• ,, Art. 145. § 1. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar 
kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w 
szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub 
zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

• § 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz 
podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne. 

• § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 
można orzec obowiązek przywrócenia do stanu 
poprzedniego. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobqhe2tgltqmfyc4nrqhe2tmmzwgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobtheztqltqmfyc4nrrga2tqnjugi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmojygeztsltqmfyc4nrrguytgojxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombsgm3daltqmfyc4nrrgy2dgmzsha


• 3) 

• w art. 154: 

• a) § 2 otrzymuje brzmienie: ,, § 2. Kto na nienależący 
do niego grunt polny wyrzuca kamienie, odpady, złom 
lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, 
podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

• ",

• b) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu: ,, § 2a. 
Usiłowanie wykroczenia określonego w § 2 oraz 
podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne. 

• § 2b. W razie popełnienia wykroczenia określonego w §
2 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu 
poprzedniego. ";

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobqhe2tgltqmfyc4nrqhe2tombwhe


• 4) 
• art. 162 otrzymuje brzmienie: ,, Art. 162. § 1. Kto w lasach 

zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, 
odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne 
nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.

• § 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, 
odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu 
w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

• § 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 lub 2 oraz 
podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne. 

• § 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 
można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobqhe2tgltqmfyc4nrqhe2tombzg4


• 4) 

• w art. 183: a) 

• § 1 otrzymuje brzmienie: ,, § 1. Kto wbrew przepisom 
składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, 
transportuje odpady lub substancje albo dokonuje 
odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach 
lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub 
zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości 
wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie 
w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnbyg4


• b) 
• § 5 otrzymuje brzmienie: ,, § 5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub 

zezwolenia albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub 
wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.",

• c) 
• po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: ,, § 5a. Karze określonej w § 5 

podlega, kto porzuca odpady niebezpieczne w miejscu 
nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.",

• d) 
• § 6 otrzymuje brzmienie: ,, § 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w 

§ 1-5a działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.";



• 5) 
• art. 185 otrzymuje brzmienie: ,, Art. 185. § 1. Jeżeli następstwem 

czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 
184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w 
znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza 
lub powierzchni ziemi, sprawca podlega karze pozbawienia wolności 
od lat 2 do 12.

• § 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 
183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest ciężki uszczerbek na 
zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
lat 2 do 12.

• § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 
183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest śmierć człowieka lub ciężki 
uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnbzha


• 7) 

• po art. 188 dodaje się art. 188a w brzmieniu: ,, 
Art. 188a. Wobec sprawcy przestępstwa 
określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1, 
3, 5a lub 6 lub w art. 184 § 1 lub 2, który 
dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo w 
znacznej części, sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 
odstąpić od jej wymierzenia. ".

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnjqhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrugu3dinrzgy




• Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym 
Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych 
innych ustaw

• z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1768)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobrgyyds


• Art. 3 W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1693) wprowadza się następujące zmiany:

• 2) 
• w art. 4: a) 
• pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
• ,, 1) 
• pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i 

pod jego powierzchnią, w którym jest lub będzie usytuowana droga; 
• 2) 
• droga - budowlę składającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub 

drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stanowiącą 
całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do 
ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy 
użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 
",

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobrgmytkltqmfyc4nrugu2tcmrtha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobrgmytkltqmfyc4nrugu2tcmrvg4


• Art. 6 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 i 
1549) wprowadza się następujące zmiany:

• 1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 11: 
• a) wyrazy ,,z chodników" zastępuje się wyrazami ,,z dróg dla 

pieszych", 
• b) wyrazy ,,na chodniku" zastępuje się wyrazami ,,na drodze 

dla pieszych"; 

• 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 dróg dla pieszych 
przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów 
zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach ustawionych na drodze dla pieszych;

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruga2tgojwg4
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• 2) 
• w art. 5: 
• a)  w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
• ,, 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż 

nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną 
do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie 
jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samochodowych; ",

• b) 
• w ust. 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
• ,, 2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z dróg dla pieszych przez 

właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej; 
• 3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych, jeżeli 

zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takiej 
drodze dla pieszych. ",

• c) 
• w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: ,, Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i 

pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych, jeżeli gmina pobiera 
opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takiej drodze dla pieszych, 
oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego 
przeznaczonych, umieszczonych na tej drodze dla pieszych, utrzymanie tych pojemników w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim 
stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. " 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruga2timbyga


• 3) 
• w art. 6a w ust. 3 użyte dwukrotnie wyrazy ,,z chodników" zastępuje się wyrazami 

,,z dróg dla pieszych".

• Art. 6a [Przejęcie obowiązków] 
• 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.

• 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 dróg dla 
pieszych 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 dróg dla pieszych 
położonych wzdłuż nieruchomości. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruga2timjshe


• Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne 
oraz niektórych innych ustaw

• z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1549)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgqydk


• Dział XIa
• Administracyjne kary pieniężne
• Art. 472a. 1. Administracyjnej karze pieniężnej podlega, kto wbrew: 
• 1) przepisowi art. 89 ust. 1a nie przekazuje Wodom Polskim sprawozdania z realizacji krajowego 

programu oczyszczania ścieków komunalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o 
którym mowa w art. 89 ust. 1a; 

• 2) przepisowi art. 90 ust. 3 nie przekazuje Wodom Polskim poprawionego lub uzupełnionego 
sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania ponownego wezwania, o którym mowa w art. 90 ust. 3; 

• 3) przepisowi art. 96a ust. 2 nie przekazuje Wodom Polskim ankiety na potrzeby aktualizacji 
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania, o którym mowa w art. 96a ust. 2; 

• 4) przepisowi art. 96a ust. 4 nie przekazuje Wodom Polskim poprawionej lub uzupełnionej ankiety 
na potrzeby aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania ponownego wezwania, o którym mowa w art. 96a ust. 4. 

• 2. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, organ Wód 
Polskich właściwy w sprawach aglomeracji. 

• 3. Wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wynosi do 10 000 zł. 
• 4. Wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stanowią dochód Wód 

Polskich. 



• Art. 2 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1297) wprowadza się następujące 
zmiany:

• 1) 
• w art. 2: a) 
• w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ,, 1) 
• nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to 

ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków; ",

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruga2tgojwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruga2tgojxgy


• 2) 
• w art. 3: b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 
• 5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania 

nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o: 
• 1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy; 
• 2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób 

zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy 
lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków; 

• 3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także 
przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie 
sprawozdawczym; 

• 4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie 
zorganizowała gmina; 

• 5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3; 

• 6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe 
oraz przemysłowe; 

• 7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej; 
• 8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w 

postaci wykazu tych stacji; 
• 9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach 

tych kontroli. 
• 6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje 

właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruga2timbqgq


• Art. 10 wchodzi od 2023-01-01

• 1. Sprawozdania, o którym mowa w art. 3 ust. 
5 ustawy zmienianej w art. 2, nie sporządza się 
za rok 2022. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgqydkltqmfyc4nruguytmnjzhaxhmzlsfyytsmzvha
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Ważna zmiana

• Art. 6
• 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:

• 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków 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.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjwg4ztmltqmfyc4nbthaytomjwgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjwg4ztmltqmfyc4nbthaytonbqha


• 5a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
kontroluje: 

• 1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1; 
• 2) zgodność postanowień umów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w 
regulaminie oraz ze sposobem określonym w 
przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1; 

• 3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których 
mowa w ust. 1, lub inny sposób 
udokumentowania wykonania obowiązków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrzgyydcltqmfyc4njyheydkojrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrzgyydcltqmfyc4njyheydkojsha


• 4) 
• w art. 6: a) 
• b) 
• po ust. 5a dodaje się ust. 5aa i 5ab w brzmieniu: 
• 5aa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 

prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej 
raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co 
najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w 
okresie kontrolowanym. 

• 5ab. Do kontroli, o której mowa w ust. 5a, stosuje się 
przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, 
2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260 i 1504). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruga2timjqgm


• 11) 

• w art. 9z:

• b) 

• dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 7. W przypadku gdy 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje 
obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 5a - gmina 
podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 
50 000 zł. 

• 2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, 
art. 9z ust. 1-2a, 4, 6 i 7 oraz art. 9za, nakłada, w drodze 
decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruga2tinrugu


• Art. 13 Pierwszy dwuletni okres na 
przeprowadzenie kontroli zgodnie z planem 
kontroli, o którym mowa w art. 6 ust. 5aa
ustawy zmienianej w art. 2, liczy się od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy.

• Wejście w życie:2022-08-09

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruguzdambrga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgqydkltqmfyc4nruguytmnjvg4


• 14) 
• w art. 10: a) 
• po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 2d. Kto 

utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o 
której mowa w art. 6 ust. 5a -

• podlega karze grzywny. 
• b) 
• ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Postępowanie w 

sprawach, o których mowa w ust. 1-2d, toczy się 
według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. -
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1124). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruga2tinryge


• Art. 11 Rady gmin w terminie 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
dostosują regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, do 
zmian wynikających z niniejszej ustawy.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrzgq4tiltqmfyc4nruga2timbvgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgqydkltqmfyc4nruguytmnjvg4


Zmiany – II połowa 2021

• Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz ustawy o odpadach

• z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1648)

• Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw

• z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 
2151)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrthayts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobygy4tq


Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach

• Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.
• o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
• Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1648
• Warszawa, dnia 8 września 2021 r.

• Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, z wyjątkiem: 

• 1) art. 3 pkt 14, który wchodzi w życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia; 

• 2) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 3, 6, 7 i 13 lit. f oraz pkt 21–24, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 



Zakres ustawy

• W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888) wprowadza się następujące zmiany:

• w art. 1:
• a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
• „1) zadania gminy oraz obowiązki:
• a) właścicieli nieruchomości,
• b) właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono 

odrębną własność lokali, osób, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach 
wielolokalowych, osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących te lokale lub 
osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokal należący do spółdzielni 
mieszkaniowej

• – dotyczące utrzymania czystości i porządku;”,
• b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
• „4) obowiązki wytwórców odpadów komunalnych w zakresie selektywnego 

zbierania tych odpadów.”;



Indywidualizacja opłaty w zabudowie 
wielolokalowej

• dodaje się art. 2a w brzmieniu:
• „Art. 2a. 1. W przypadku gdy właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z gminą 

zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych 
w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych, rada gminy może, w 
drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o ponoszeniu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby wymienione w art. 
1 pkt 1 lit. b.

• 2. Identyfikacja odpadów komunalnych zapewnia możliwość przypisania osobom 
wymienionym w art. 1 pkt 1 lit. b danej frakcji odpadów komunalnych w taki 
sposób, aby osoby nieuprawnione nie mogły odczytać danych osobowych.

• 3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich albo określonych 
nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w zależności od tego, 
czy właściciele nieruchomości w uzgodnieniu z gminą zapewnią techniczne 
możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych 
lokalach na wszystkich nieruchomościach zabudowanych budynkami 
wielolokalowymi albo na części tych nieruchomości.



Regulamin utrzymania czystości i 
porządku – regulacje fakultatywne

• „6) wprowadzić obowiązek stosowania indywidualnego 
oznakowania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na identyfikację:

• a) właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady 
komunalne, lub

• b) osób wymienionych w art. 1 pkt 1 lit. b – w przypadku 
podjęcia uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1;

• 7) określić sposób zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia 
odpadów przez właściciela nieruchomości w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości;

• 8) wprowadzić inne obowiązki dotyczące utrzymania czystości i 
porządku na terenie nieruchomości.”;



Odstępstwo od selektywnego 
zbierania odpadów

• „Art. 4b. 1. Minister właściwy do spraw klimatu może zezwolić gminie, w drodze decyzji, na 
częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych 
polegające na łącznym zbieraniu odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych oraz szkła, jeżeli zostaną spełnione łącznie co najmniej trzy z następujących 
warunków:

• 1) łączne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie wpływa na możliwość 
poddania ich przygotowaniu do ponownego użycia, recyklingowi lub innym procesom odzysku, a 
uzyskiwany z tych procesów materiał wyjściowy ma jakość porównywalną do jakości uzyskiwanej 
przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych;

• 2) selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie przynosi wyniku 
najlepszego dla środowiska, biorąc pod uwagę całkowity wpływ gospodarowania selektywnie 
zebranymi frakcjami odpadów komunalnych na środowisko;

• 3) selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie jest technicznie 
wykonalne, biorąc pod uwagę dobre praktyki w zakresie zbierania odpadów komunalnych;

• 4) selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych pociągnęłoby za sobą 
nieproporcjonalnie wysokie koszty, biorąc pod uwagę koszty negatywnego wpływu zbierania i 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na środowisko i zdrowie 
ludzi, możliwości poprawy efektywności zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych, dochody 
ze sprzedaży surowców wtórnych oraz zasadę, że koszty gospodarowania odpadami są ponoszone 
przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.



Nowy rozdział

• „Rozdział 2a

• Obowiązki wytwórców odpadów komunalnych

• Art. 4d. Wytwórcy odpadów komunalnych są 
obowiązani do selektywnego zbierania 
wytworzonych przez siebie odpadów 
komunalnych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w regulaminie oraz w sposób 
określony w przepisach wydanych na 
podstawie art. 4a ust. 1.”;



Rozdział 3. Obowiązki właścicieli 
nieruchomości

• w art. 6:
• a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
• „1c. Postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zapewniają odbiór wszystkich frakcji 

odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób 
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.”,

• b) ust. 5a otrzymuje brzmienie:
• „5a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:
• 1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;
• 2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi 

w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
• 3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób 

udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.”,
• c) po ust. 5a dodaje się ust. 5b i 5c w brzmieniu:
• „5b. W przypadku gdy postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie spełniają wymagań, 

o których mowa w ust. 1c, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa strony umowy do usunięcia 
uchybień, w terminie określonym w tym wezwaniu.

• 5c. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5b, umowa, o której mowa w ust. 1 
pkt 2, wygasa, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 7.”;



Wyłączenie z systemu

• „3a. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały, o 
której mowa w ust. 2, złożyć wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z 
systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez 
gminę na podstawie tej uchwały. W oświadczeniu właściciel 
nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub 
przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 2, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod 
rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne 
od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2, i nie może 
być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.



Zróżnicowanie stawek opłaty

• „2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłat, o 
których mowa w ust. 1 i 2, w zależności od powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalnego, ilości zużytej wody z 
danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, liczby 
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, liczby 
osób lub ilości zużytej wody w gospodarstwie 
domowym, odbierania odpadów z terenów wiejskich 
lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy lub od 
faktu objęcia nieruchomości uchwałą, o której mowa w 
art. 2a ust. 1. Rada gminy może stosować łącznie różne 
kryteria różnicujące stawki opłat.



Domek letniskowy

• „3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada 
gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na 
nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.”,

• g) po ust. 3b dodaje się ust. 3ba–3bc w brzmieniu:
• „3ba. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może 

nałożyć obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
wysokości określonej zgodnie z ust. 3.

• 3bb. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3ba, przepisu ust. 3b nie 
stosuje się.

• 3bc. Uchwała, o której mowa w ust. 3b, może zostać podjęta lub zmieniona do 
końca kwietnia danego roku.”,



Dofinansowanie systemu

• „2da. Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o 
pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w przypadku gdy:

• 1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w 
ust. 2–2c, lub

• 2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli 
nieruchomości.”,



• Ustawa o odpadach

• z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 
21)

• tj. z dnia 3 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 
699)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2tkobugaydqltcmfzwsyy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzzga4dm


Zmiany 2022

• Ustawa o portowych urządzeniach do 
odbioru odpadów ze statków

• z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1250)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrxgmzto


• Ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców energii 
elektrycznej w 2023 roku w związku z 
sytuacją na rynku energii elektrycznej

• z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 2127)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmbrgi2da


Zmiana zabezpieczenia roszczeń

• 1) 
• w art. 48a: a) 
• w ust. 8 po wyrazach ,,mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń" dodaje 

się wyrazy ,,lub jego formę", 
• b) 
• w ust. 18 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ,, 4) 
• w przypadku wydania ostatecznego postanowienia o zmianie formy zabezpieczenia roszczeń. ",
• c) 
• po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu: 18a. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 pkt 4, 

zwrot zabezpieczenia roszczeń w dotychczasowej formie następuje po wniesieniu przez 
posiadacza odpadów zabezpieczenia roszczeń w nowej formie. 

• d) 
• w ust. 19 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ,, 4) 
• ostateczne postanowienie, w którym określono nową formę zabezpieczenia roszczeń, i 

odpowiednio informację o wpłaceniu zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu albo oryginał 
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. ";

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzzga4dmltqmfyc4nrshe2tcnjtgu


• 2) 
• po art. 226 dodaje się art. 226a w brzmieniu: ,, Art. 226a. 1. W okresie do 

dnia 31 grudnia 2025 r. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie 
na przetwarzanie odpadów nie wygasa ze względu na upływ czasu, na jaki 
zostało wydane, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy 
miesiące przed upływem tego czasu złoży wniosek o wydanie nowego 
zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów. 

• 2. Dotychczasowe zezwolenie na zbieranie odpadów zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów wygasa w dniu następującym po dniu, w którym: 
1) 

• nowe zezwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego zezwolenia albo 
decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego 
zezwolenia stały się ostateczne, albo 

• 2) 
• wniosek o wydanie nowego zezwolenia właściwy organ pozostawił bez 

rozpatrzenia. 
• 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz odpadów jest 

zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w 
art. 48a, przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania 
tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie 
zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a ust. 18. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzzga4dmltqmfyc4nrshe2teojtgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzzga4dmltqmfyc4nrvge3tcmztgi


• Nowelizacja przepisów z zakresu gospodarki 
odpadami wynika z potrzeb zgłaszanych przez
podmioty gospodarujące odpadami, które informują 
że nadal (od 2020 r.) trwają postępowania
administracyjne w sprawie zmiany posiadanych przez 
nich zezwoleń lub pozwoleń dotyczących gospodarki 
odpadami. Postępowania te prowadzone są w celu 
dostosowania do wprowadzonych w 2018 r. regulacji 
zaostrzających wymagania prawne i techniczne, dla
podmiotów z sektora gospodarki odpadami. Natłok 
prowadzonych przez organy administracji
spraw dodatkowo nakłada się z naturalnym upływem 
ważności części ww. decyzji, czego
skutkiem jest składanie przez podmioty dodatkowych 
wniosków o wydanie nowych decyzji.



• Część decyzji administracyjnych wygaśnie 17 
listopada 2022 r. – przepisy ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przestają
je „chronić” – wygasają 6 miesięcy od dnia 
odwołania na obszarze RP stanu epidemii w
związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (art. 
15zzzzzy, art. 36). Wygasanie kolejnych
decyzji będzie następowało sukcesywnie w 2023 i 
2024 roku (upływ 10 letniego okresu
ważności decyzji). Proponowane przepisy mają na 
celu zapobiegnięcie wygaśnięciu
posiadanych decyzji dotyczących gospodarki 
odpadami, które skutkowałoby zaprzestaniem
prowadzenia działalności.



• Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw

• 1)2)

• z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

• w art. 3: a) 
• w ust. 1: -
• pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
• ,, 1) bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji 

odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z 
gospodarstw domowych, gastronomii, w tym restauracji, stołówek 
oraz zakładów zbiorowego żywienia, biur, hurtowni i jednostek 
handlu detalicznego, a także podobne odpady z zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobygy4tqltqmfyc4nrrgiydgmzqgyxhmzlsfyytqojzgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobygy4tq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrthezdcltqmfyc4njyg4ytmnbxgm


Cel nowelizacji ustawy o odpadach

• Dostosowanie do prawa UE
• W związku z wejściem w życie dyrektyw pakietu odpadowego 
• dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej 

dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 109), zwanej dalej 
„dyrektywą 2018/851”, 

• dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej 
dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 100), 
zwanej dalej „dyrektywą 2018/850”, 

• dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej 
dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 150 z 
14.06.2018, str. 141), zwanej dalej „dyrektywą 2018/852”, 

• dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej 
dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie 
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 93) 

• Projekt ustawy zawiera przepisy w celu dokonania całkowitej transpozycji przepisów dyrektyw 
pakietu odpadowego (część przepisów dyrektyw pakietu odpadowego została już transponowana 
do przepisów krajowych) i nie zawiera przepisów wychodzących ponad materię dyrektyw pakietu 
odpadowego. 



Nowe definicje

• odpady budowlane i rozbiórkowe
• odpady żywności 
• odzysk materiałów 
• prace ziemne
• system rozszerzonej odpowiedzialności producenta

• po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
• „6a) odpadach budowlanych i rozbiórkowych –

rozumie się przez to odpady powstałe podczas robót 
budowlanych;”,

•



Zmienione definicje

• bioodpady
• gospodarowanie odpadami 
• odpady komunalne

• w ust. 1:
• – pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
• „1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające 

biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności 
i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, w tym 
restauracji, stołówek oraz zakładów zbiorowego żywienia, 
biur, hurtowni i jednostek handlu detalicznego, a także 
podobne odpady z zakładów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu żywność;



hierarchia

• w art. 17 dotychczasową treść oznacza się jako 
ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

• „2. W celu stworzenia zachęt do stosowania 
hierarchii sposobów postępowania z odpadami 
wykorzystuje się instrumenty ekonomiczne i inne 
środki.

• 3. Przykładowe instrumenty ekonomiczne i inne 
środki, które mają zachęcać do stosowania 
hierarchii sposobów postępowania z odpadami, 
są określone w załączniku nr 4a do ustawy.”;



Załącznik nr 4a

• Przykładowe instrumenty ekonomiczne i inne środki, które mają zachęcać do stosowania hierarchii 
sposobów postępowania z odpadami

•

• 1. Opłaty za składowanie i spalanie odpadów oraz ograniczenia w stosowaniu tych procesów 
zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów i do recyklingu, przy utrzymaniu składowania 
jako najmniej pożądanej metody gospodarowania odpadami.

• 2. Systemy opłat proporcjonalnych do ilości odpadów pobieranych od wytwórców odpadów na 
podstawie rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów i zachęcających do segregowania u źródła 
odpadów podlegających recyklingowi oraz do zmniejszenia ilości odpadów mieszanych.

• 3. Zachęty podatkowe do nieodpłatnego oddawania produktów, zwłaszcza żywności.
• 4. Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do różnych rodzajów 

odpadów oraz środki służące poprawie ich skuteczności, rentowności i zarządzania.
• 5. Systemy zwrotu kaucji i inne środki zachęcające do wydajnego zbierania zużytych produktów i 

materiałów.
• 6. Należyte planowanie inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami, w tym 

z wykorzystaniem funduszy unijnych.
• 7. Zrównoważone zamówienia publiczne zachęcające do lepszego gospodarowania odpadami i 

wykorzystywania produktów i materiałów pochodzących z recyklingu.
• 8. Stopniowe znoszenie dopłat niezgodnych z hierarchią postępowania z odpadami.



• 9. Stosowanie środków fiskalnych lub innych środków wspierających wykorzystywanie produktów 
i materiałów przygotowanych do ponownego użycia lub poddanych recyklingowi.

• 10. Wspieranie badań i innowacji dotyczących zaawansowanych technologii recyklingu 
i regeneracji produktów.

• 11. Wykorzystanie najlepszych dostępnych technik przetwarzania odpadów.
• 12. Zachęty gospodarcze dla organów jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji 

rządowej w województwie, zwłaszcza wspierające zapobieganie powstawaniu odpadów oraz 
rozbudowę systemów selektywnego zbierania, bez wspierania składowania i spalania.

• 13. Publiczne kampanie podnoszenia poziomu świadomości, zwłaszcza dotyczące selektywnego 
zbierania odpadów, zapobiegania ich powstawaniu i zmniejszania ich ilości, a także uwzględnianie 
tych zagadnień w edukacji i szkoleniach.

• 14. Systemy koordynacji działań wszystkich organów publicznych uczestniczących 
w gospodarowaniu odpadami, w tym z wykorzystaniem środków elektronicznych.

• 15. Wspieranie stałego dialogu i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami 
dotyczących gospodarowania odpadami oraz zachęcanie do zawierania dobrowolnych porozumień i 
do sporządzania przez przedsiębiorstwa sprawozdań dotyczących odpadów.”



Zapobieganie powstawaniu odpadów 

• W dziale II po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 
• „Rozdział 2a 
• Zapobieganie powstawaniu odpadów 

• Art. 19a. 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów polega co najmniej na:
• 1) promowaniu i wspieraniu zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji;
• 2) zachęcaniu do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, które są
• zasobooszczędne, trwałe, nadające się do naprawy, ponownego użycia
• i modernizacji oraz do nieskracania sztucznie cyklu życia produktów;
• 3) zachęcaniu do ponownego używania produktów i tworzenia systemów promujących
• ich naprawę i ponowne użycie, w szczególności w odniesieniu do sprzętu
• elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, mebli, opakowań oraz materiałów
• i produktów budowlanych;



• 9) zmniejszaniu powstawania odpadów, w szczególności tych, 
które nie nadają się do przygotowania do ponownego użycia 
lub do recyklingu;

• 10) identyfikowaniu produktów będących głównymi źródłami 
zaśmiecania, w szczególności środowiska lądowego i 
morskiego, oraz podejmowaniu działań w celu zapobiegania 
powstawaniu odpadów pochodzących z tych produktów i 
zmniejszaniu ich ilości;

• 11) dążeniu do przeciwdziałania powstawaniu oraz 
przedostawaniu się odpadów do środowiska morskiego;

• 12) opracowaniu i wspieraniu kampanii informacyjnych 
podnoszących poziom świadomości na temat zapobiegania 
powstawaniu odpadów i zaśmiecania.

• 2. Przykłady środków służących zapobieganiu powstawaniu 
odpadów są określone w załączniku nr 5 do ustawy.”;



Koszty gospodarowania

• art. 22 otrzymuje brzmienie:
• „Art. 22. 1. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą i 

jej eksploatacją, są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub 
poprzedniego posiadacza odpadów. 

• 2. W przypadkach określonych w przepisach odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi 
określony w tych przepisach wprowadzający produkty do obrotu na terytorium kraju. Do kosztów 
tych zalicza się koszty:

• 1) selektywnego zbierania odpadów powstałych z produktów, a następnie ich transportu i 
przetwarzania oraz koszty niezbędne do realizacji innych celów i zadań, o których mowa w 
przepisach odrębnych, pomniejszone o przychody z ponownego użycia, ze sprzedaży materiałów 
pochodzących z przetwarzania tych odpadów, a w przypadku wprowadzenia systemu kaucyjnego – z 
nieodebranej kaucji;

• 2) informowania posiadaczy odpadów powstałych z produktów o środkach służących 
zapobieganiu powstawaniu odpadów, zakładach zajmujących się ponownym użyciem i 
przygotowaniem do ponownego użycia, systemach zbierania odpadów oraz o sposobach 
zapobiegania zaśmiecaniu;

• 3) gromadzenia danych dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu oraz zbierania i 
przetwarzania odpadów powstałych z produktów, a także sprawozdawczości w tym zakresie.



rop

• Art. 22a. W ramach systemu rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta wprowadzający 
produkty do obrotu na terytorium kraju, którzy 
realizują obowiązki samodzielnie, albo podmioty 
realizujące w ich imieniu obowiązki:

• 1) nie ograniczają wykonywania obowiązków do 
przypadków, w których zbieranie i przetwarzanie 
odpadów przynosi największe zyski;

• 2) zapewniają odpowiednią dostępność systemu 
zbierania odpadów na obszarze, na którym 
wprowadzają produkty do obrotu;



KPZPO

• „Art. 34a. 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów 
prowadzi się w szczególności na podstawie Krajowego 
programu zapobiegania powstawaniu odpadów, 
zwanego dalej „KPZPO”.

• 2. Dla odpadów żywności opracowuje się program 
zapobiegania powstawaniu odpadów żywności.

• 3. KPZPO stanowi załącznik do krajowego planu 
gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 36 ust. 1.

• 4. Program zapobiegania powstawaniu odpadów 
żywności stanowi część KPZPO.”;



Art. 35 
1. Plany gospodarki odpadami 

zawierają:
• – pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
• „4) kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 

oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, podejmowanych 
dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3, w tym:

• b) określenie polityki w zakresie gospodarki odpadami wraz z 
planowanymi technologiami i metodami jej realizacji lub polityki w 
zakresie postępowania z odpadami stwarzającymi 
problemy z ich zagospodarowaniem, w tym:

• – środki zachęcające do selektywnego zbierania 
bioodpadów w celu ich kompostowania, fermentacji lub 
przetwarzania w inny sposób, który zapewnia wysoki 
poziom ochrony środowiska, stosowania bezpiecznych 
dla środowiska materiałów wyprodukowanych 
z bioodpadów, przy zachowaniu wysokiego poziomu 
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,



• 1b. Program zapobiegania powstawaniu odpadów 
żywności obejmuje: 

• 1) cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów 
żywności; 

• 2) opis istniejących środków służących zapobieganiu 
powstawaniu odpadów żywności; 

• 3) wskaźniki jakościowe lub ilościowe w celu 
monitorowania i oceny wdrażania środków służących 
zapobieganiu powstawaniu odpadów żywności; 

• 4) działania rekomendowane do realizacji w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów żywności.”,



Odpady budowlane i rozbiórkowe 

• w dziale VII po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: 
• Rozdział 6a
• Odpady budowlane i rozbiórkowe
• Art. 101a. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie
• z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, 

odpady mineralne, w tym beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne oraz 
kamienie.

• 2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do gospodarstw domowych,
• punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia 
ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 
5.

• 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w 
sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, 
tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegła, płytki i materiały 
ceramiczne oraz kamienie.”;



• 38) w art. 158 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu: 

• „2a. Zakazuje się przekazywania do 
termicznego przekształcania odpadów 
selektywnie zebranych w celu przygotowania 
ich do ponownego użycia lub recyklingu,z
wyjątkiem odpadów powstających w wyniku 
dalszego przetwarzania odpadów 
selektywnie zebranych, jeżeli w tym 
przypadku termiczne przekształcanie 
zapewnia wynik najlepszy dla środowiska, 
zgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami.”;



kary

• w art. 194 w ust. 1: 

• a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

• „6a) nieprowadzenie selektywnego zbierania, 
odbierania i sortowania odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych wbrew obowiązkowi określonemu w 
art. 101a;”,

• b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

• „8a) przekazywanie do termicznego przekształcania 
odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania 
ich do ponownego użycia lub recyklingu,wbrew
obowiązkowi określonemu w art. 158 ust. 2a;”; 



W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach 
• 1) w art. 1b dotychczasową treść oznacza się 

jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

• „2. Do postępowania z odpadami 
budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstw 
domowych stosuje się przepisy dotyczące 
postępowania z odpadami komunalnymi.”; 



• w art. 3b: 

• a) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

• „2a. Gminy są obowiązane nie 
przekraczać poziomu składowania w 
wysokości:

• 1) 30% wagowo rocznie – za każdy rok w 
latach 2025–2029;

• 2) 20% wagowo rocznie – za każdy rok w 
latach 2030–2034;

• 3) 10% wagowo rocznie – w 2035 r. i za 
każdy kolejny rok w latach następnych.



• Art. 6r
• po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu:
• „3aa. Ograniczenie może dotyczyć także ilości innych 

niż wymienione w ust. 3a bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących 
działalność w zakresie gastronomii, w tym 
restauracje, stołówki i zakłady zbiorowego żywienia, 
hurtownie, jednostki handlu detalicznego, a także 
podobnych odpadów z zakładów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu żywność. W uchwale, o 
której mowa w ust. 3, gmina określi rodzaje 
działalności prowadzonej na nieruchomościach, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, których dotyczy 
to ograniczenie.”;



Przepisy przejściowe

• Art. 15. Rada gminy jest obowiązana 
dostosować uchwały wydane przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie 
przepisów ustawy zmienianej w art. 2 do 
przepisów ustawy zmienianej w art. 2 w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 
później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy.





https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/wykaz_prac_legi
slacyjnych/2022.10.20__Wykaz_prac_legislacyjnych_Ministra_Klimatu_i_Sr

odowiska_.pdf







Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi, w tym ROP





transpozycja

• dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 
2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej 
dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. 
zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych





Ustawa o kaucji

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98), zwany 
dalej „projektem ustawy”, przewiduje zmiany w ustawie z dnia 
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, Dz. U. z 
2021 r. poz. 2151)
i stanowi częściową transpozycję do polskiego porządku prawnego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 
czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych 
produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. L 155
z dnia 12.06.2019, str. 1), zwanej dalej „dyrektywą SUP”. 

• W art. 9 powyższej dyrektywy zawarty jest obowiązek zapewnienia 
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z 
butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o 
pojemności do 3l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 
77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r.



• W celu zapewnienia wskazanych powyżej poziomów 
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 
powstałych z opakowań, o których mowa w art. 9 ust. 
1 dyrektywy SUP w odniesieniu do opakowań 
wskazanych w części F załącznika
do tej dyrektywy, w projekcie ustawy przewidziano 
wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego 
opakowania napojów z tworzyw sztucznych. Projekt 
ustawy określa wymagania dotyczące utworzenia i 
prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie 
wspomagać selektywne zbieranie odpadów 
powstałych z tych opakowań.

• W projekcie ustawy zaproponowano także objęcie 
systemem kaucyjnym opakowań szklanych na napoje 
wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l, ponieważ 
już obecnie funkcjonują takie systemy tworzone 
głównie przez browary. 


