
Projekt z dnia 29.12.2020 r.

U S T A W A

z dnia ………………….

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

ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320 i 2361) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości i osób wymienionych w 

art. 2a ust. 1, 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 

odpadów.”;

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. 1. W przypadku gdy gmina zapewni techniczne możliwości identyfikacji 

odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, rada gminy może, w 

drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o składaniu deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszeniu tej opłaty 

przez:

1) właściciela lokalu w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną 

własność lokali, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal,

2) osobę, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osobę faktycznie 

zamieszkującą lub użytkującą lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej 

– w stosunku do odpadów komunalnych powstających w tym lokalu.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich lub określonych 

nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi.

3. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, do właściciela lokalu w 

budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, osoby 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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faktycznie zamieszkującej lub użytkującej ten lokal, osoby, której służy spółdzielcze 

prawo do lokalu, lub osoby faktycznie zamieszkującej lub użytkującej lokal należący do 

spółdzielni mieszkaniowej, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje 

się przepisy art. 6h, art. 6i, art. 6m oraz art. 6o.

4. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, wspólnota mieszkaniowa 

lub spółdzielnia mieszkaniowa składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ponoszą tę opłatę w stosunku do odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomości, z wyłączeniem odpadów powstających w lokalach, o 

których mowa w ust. 1.

5. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 1, 

podmioty, o których mowa w ust. 1 i 4, składają (nową) deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;

3) w art. 3:

a) w ust. 2 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

„6b) zapewniają w pierwszej kolejności przygotowanie do ponownego użycia lub 

recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie 

sortowania w celu doczyszczenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych;”,

b) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. Gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi informacje, o których mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, oraz korzysta ze 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa 

w art. 6k ust. 4a, a regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przewiduje 

zwolnienie w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.”;

4) w art. 4 w ust. 2a w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wprowadzić obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów w sposób, który pozwoli na identyfikację: 

a) właściciela nieruchomości, na której powstały odpady komunalne, lub 

b) właściciela lokalu w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną 

własność lokalu, lub osoby faktycznie zamieszkującej lub użytkującej ten lokal, lub 

osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoby faktycznie 
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zamieszkującej lub użytkującej lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej - w 

przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1.”;

5) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu:

„Art. 4b. 1. Minister właściwy do spraw klimatu może zezwolić gminie, w drodze 

decyzji, na odstępstwo, w całości lub w części, w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden poniższych 

warunków: 

1) łączne zbieranie pewnych rodzajów odpadów nie wpływa na możliwość poddania 

ich przygotowaniu do ponownego użycia, recyklingowi lub innym procesom 

odzysku zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a 

uzyskiwany materiał wyjściowy z tych procesów ma jakość porównywalną do 

jakości uzyskiwanej przez selektywne zbieranie; 

2) selektywne zbieranie nie przynosi wyniku najlepszego dla środowiska, jeśli wziąć 

pod uwagę całkowity wpływ na środowisko gospodarowania odpowiednimi 

strumieniami odpadów; 

3) selektywne zbieranie nie jest technicznie wykonalne, jeśli wziąć pod uwagę dobre 

praktyki w zakresie zbierania odpadów; 

4) selektywne zbieranie pociągnęłoby za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty 

ekonomiczne, przy uwzględnieniu kosztów negatywnego wpływu zbierania 

i przetwarzania odpadów zmieszanych na środowisko i zdrowie ludzi, możliwości 

poprawy efektywności zbierania i przetwarzania odpadów, dochodów ze sprzedaży 

surowców wtórnych oraz zastosowania zasady „zanieczyszczający płaci” 

i rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta zawierający:

1) wykazanie, że został spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 1;

2) wykazanie możliwości osiągnięcia w czasie trwania odstępstwa wymaganych w tym 

czasie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych określonych w art. 3b ust. 1 oraz wykonania obowiązku, o którym 

mowa w art. 3c ust. 1 pkt 2;

3) wskazanie, czy odstępstwo ma dotyczyć obszaru całej gminy czy jej określonej 

części;

4) czas trwania odstępstwa.
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3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa: 

1) czas trwania, zakres oraz warunki odstępstwa;

2)  obszar gminy, którego odstępstwo dotyczy.”;

6) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a

Obowiązki wytwórców odpadów komunalnych

 Art. 4c. Wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do zbierania w sposób 

selektywny wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4a ust. 1.”;

7) w art. 6c:

a) w ust. 2b skreśla się słowa „i 2c”,

b) uchyla się ust. 2c,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, może w 

terminie 30 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, 

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.

3b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zamieścić na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty informację o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu 

udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie 

termin, nie krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, na:
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1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z 

systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli 

nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, 

o których mowa w ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów 

komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest 

objęty tym systemem.

3c. Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 3b, są 

skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie 

zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez 

okres obowiązywania tej umowy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 

zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy oraz w 

sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminie obowiązywania następnej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.”;

8) w art. 6d w ust. 4 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) obowiązek przekazywania odpadów selektywnie zebranych oraz odpadów 

powstających w procesie sortowania w celu doczyszczenia selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych w pierwszej kolejności do instalacji zapewniających 

przygotowanie do ponownego użycia lub recyklingu.”;

9) w art. 6j: 

a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „powierzchni” dodaje się wyraz „użytkowej”,

b) w ust. 2a po wyrazie „powierzchni” dodaje się wyraz „użytkowej”, 

c) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przez zadeklarowaną liczbę pojemników rozumie się iloczyn liczby pojemników 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz 

liczby ich opróżnień w okresie miesiąca wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów 

komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo harmonogramu odbioru 

odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.”,

d) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

„3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy 
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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.”,

e) po ust. 3b dodaje się ust. 3ba i 3bb 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 innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

określonej zgodnie z ust. 3, z tym, że w przypadku gdy deklaracja, o której mowa w art. 

6m ust. 1ab, zawiera wskazanie okresów korzystania z tych nieruchomości, właściciel 

nieruchomości ponosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub 

miesiące, w których zostały wskazane okresy korzystania z nieruchomości. 

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

stosuje się.”,

f) ust. 3e otrzymuje brzmienie:

„3e. W przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub ustalenia 

opłaty na podstawie ust. 3a, rada gminy w uchwale, o której mowa w art. 6k ust. 1, określa 

zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;

10) w art. 6k w ust. 2a:

a) w pkt 3 po wyrazie „powierzchni” dodaje się wyraz „użytkowej”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 1,3% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek, 

o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności 

stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.”;

11) w art. 9q ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sprawozdanie jest przekazywane do marszałka województwa i wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska za pośrednictwem Bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.”;
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12) w art. 9tb w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 

w brzmieniu:

„8) uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych;

9) masę odpadów komunalnych z terenu gminy przekazanych do termicznego 

przekształcania oraz udział przekazanych do termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych na terenie 

gminy.”;

13) w art. 10 po  ust. 2dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:

"2aa. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych 

w art. 4c.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 poz. 821, 

z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 145 wyrazy „do 500” zastępuje się wyrazami  „od 300 złotych do 5000”;

2) w art. 154 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kto na nienależący do niego grunt polny wyrzuca kamienie, śmieci, padlinę 

lub inne nieczystości, podlega karze grzywny od 300 złotych do 5000 złotych albo karze 

nagany.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 

1517) w art. 183: 

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a Kto pozostawia odpady niebezpieczne w miejscu nieprzeznaczonym do ich 

składowania lub magazynowania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 

lat 8.”;

 2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5a działa nieumyślnie, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 115a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1238 oraz z 2020 r. 
poz. 568, 956, 1086, 1517 i 2112.
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„1. W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów 

własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w 

wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje 

decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 

uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.”;

2) w art. 183c w ust. 1 po wyrazach „kontroli instalacji” dodaje się wyrazy „lub jej części”.

Art. 5. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 

2361) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25:

a) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) 1 rok - w przypadku magazynowania odpadów:

a) niebezpiecznych, 

b) palnych, o których mowa w ust. 6f pkt 2 – 6 i 8,

c) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów oraz paliwa 

alternatywnego i odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego 

paliwa.”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. W ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów 

odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć 

połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być 

magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub 

pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie odpadów.”,

c) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie 

odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia 

zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący 

magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, prowadzonego przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub 

zarządzający składowiskiem odpadów są obowiązani do prowadzenia wizyjnego systemu 

kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b–6f, 6h i 6i 

oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a.”,
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d) w ust. 6h dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Informacje te mogą podlegać weryfikacji przez wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska.”;

2) w art. 41a:

a) w ust. 1 po wyrazach "kontroli instalacji " dodaje się wyrazy „lub jej części”, 

b) w ust. 1a po wyrazach „kontroli instalacji” dodaje się wyrazy „lub jej części”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie kontroli dotyczy instalacji objętej 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, kontrola wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska oraz postanowienie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczą oceny 

wymagań, o których mowa w art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska .”;

3) w art. 42 ust. 3a pkt 3 skreśla się wyrazy „art. 175,”;

4) w art. 45 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie 

przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami, przy czym przez taki punkt 

rozumie się punkt prowadzony bezpośrednio przez urząd obsługujący wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta, jednostkę budżetową lub zakład budżetowy.”;

5) w art. 46 w ust. 1e:

a) w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy „art. 175,”,

b) w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy „art. 175,”;

6) w art. 48 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem 

w terminie 1 roku od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;

5) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem 

przez 1 rok.”;

7) w art. 158 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Marszałek województwa przesyła do ministra właściwego do spraw klimatu, w 

terminie do końca czerwca każdego roku, za rok poprzedni, informację o masie odpadów 

komunalnych wytworzonych na terenie województwa, które zostały przekazane do 

termicznego przekształcania odpadów oraz informację o udziale przekazanych do 

termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych 

odpadów komunalnych na terenie województwa.”;
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8) uchyla się art. 175;

9) w art. 180:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie:

1) posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO, 

zgodnie z art. 69 ust. 1a,

2) posiadania w trakcie transportu odpadów komunalnych potwierdzenia 

wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 71a ust. 3.

– podlega karze grzywny.”;

10) w art. 194:

a) w ust. 1:

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) zlecanie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie 

uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, wbrew 

przepisom art. 27 ust. 2;”;

– po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

„5b) nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób 

nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 

i 6-9, wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 5 000 000 zł.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 

5b, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:

1) zbieranie odpadów niebezpiecznych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, a także odpadów 

palnych, o których mowa w art. 25 ust. 6f, 

2) przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, a także odpadów 

palnych, o których mowa w art. 25 ust. 6f
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– bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41. Kara wynosi nie mniej niż 

10 000 zł i nie może przekroczyć 5 000 000 zł.”,

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za zbieranie odpadów innych niż 

wymienione w ust. 4 lub przetwarzanie odpadów innych niż wymienione w ust. 4 bez 

wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41. Kara wynosi nie mniej niż 1 000 zł i 

nie może przekroczyć 1 000 000 zł.”,

f) uchyla się ust. 6 i 6a,

g) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7 Wysokość kary, o której mowa w ust. 4-5 oblicza się, uwzględniając przesłanki 

określone w art. 199, w szczególności ilość i właściwości odpadów, możliwość 

wystąpienia zagrożeń dla ludzi lub środowiska oraz okoliczności naruszenia przepisów 

ustawy.”;

11) art. 194a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 194a. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ust. 4, 4a i 5, 

wymierza się w wysokości dwukrotności kwoty określonej odpowiednio w art. 194 ust. 

4, 4a albo 5, w przypadku gdy wymierza się ją po raz drugi lub kolejny.”;

12) uchyla się załącznik nr 6. 

Art. 6. W przypadku obowiązywania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w 

wysokości wyższej niż maksymalna stawka opłaty, o której mowa w art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rada gminy jest obowiązana 

dostosować uchwałę, o której mowa w art. 6k ust. 2a ustawy zmienianej w art.1, do wysokości 

stawki, o której mowa w art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Art. 7. Do okresu magazynowania odpadów, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy 

zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wlicza się okres magazynowania 

tych odpadów rozpoczęty przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 8. Do wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów, wydanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z powodów, o których 

mowa w art. 48 pkt 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 5, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 9. W sprawach dotyczących naruszeń w zakresie zbierania odpadów lub 

przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ustawy 
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zmienianej w art. 4, stwierdzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 

przepisy art. 194 ust. 4 tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

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

art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 5 lit. a i c, pkt 6 oraz pkt 11 lit. e, które wchodzą w życie z dniem 

1 stycznia 2022 r.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Piotr Kudelski

 (- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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