
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DROŚ-S.7245.2.2018.RN Gdańsk, dnia 29.01.2018r.
za dowodem doręczenia

Ministerstwo Środowiska 

Departament Gospodarki Odpadami
ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, zwracam się o rozważenie 

przez Ministerstwo Środowiska potrzeby wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.21 ze zm.) dotyczących produktu ubocznego, 

co zostało zaproponowane przez Senat RP w jego uchwale z dnia 6 grudnia 2017r.

Marszałek Województwa Pomorskiego, proponuje aby wprowadzić w aktualnie obowiązującej

ustawie o odpadach następujące zmiany:

W art. 11 ustawy:

a) ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uznanie lub brak uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny 

następuje w drodze decyzji marszałka województwa po uzgodnieniu 

z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska właściwym ze względu na 

miejsce wytwarzania przedmiotu lub substancji, o którym mowa w ust.1.”,

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

„4a. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje uzgodnienia, o którym 

mowa w ust.4, w terminie 60 dni od dnia otrzymania kopii zgłoszenia, 

wraz z kopiami załączników, o których mowa w ust.2 i 3.

4b. W przypadku braku dokonania uzgodnienia w terminie, o którym mowa w 

ust.4a, marszałek województwa wydaje decyzję o braku uznania przedmiotu lub 

substancji za produkt uboczny.

4c. Marszałek województwa wydaje decyzję, o której mowa w ust.4, w terminie 

3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia.

4d. Decyzję, o której mowa w ust.4, wydaje się na czas oznaczony, 

nie dłuższy niż 10 lat.
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4e. W przypadku braku możliwości wykorzystania przedmiotu lub substancji 

jako produkt uboczny określony w decyzji, o której mowa w ust.4c w okresie 

2 lat, decyzja podlega wygaszeniu”,

c) w ust.5 wyrazy „ust. 1-4” zastępuje się wyrazami „ust.1-4e”,”.

Art. 169 ustawy o odpadach otrzymuje brzmienie:

„Art. 169. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia 

w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art.11 ust.4 

i art.168, z wyjątkiem spraw określonych w art.165 ust.1 i art.167 ust.2.”.

Postuluje się wprowadzenie następujących przepisów przejściowych w ustawie zmieniającej

ustawę o odpadach'.

„Wytwórca przedmiotu lub substancji, który przedłożył marszałkowi województwa zgłoszenie 

uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które spowodowało uznanie 

przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

jest obowiązany do uzyskania decyzji, o której mowa w art. 11 ust.4 ustawy o odpadach 

w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej”.

„W przypadku braku złożenia do marszałka województwa powtórnego zgłoszenia o uznanie 

przedmiotu lub substancji za produkt uboczny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy zmieniającej, dotychczasowe przyjęte zgłoszenie tracie moc (ważność)”.

Proponowane zmiany spowodują, iż marszałek dzięki współdziałaniu z wojewódzkim 

inspektorem ochrony środowiska będzie miał pełną wiedzę o przedmiocie lub substancji, które 

mają być uznane za produkt uboczny.

Jednocześnie w przypadku długoterminowego braku możliwości wykorzystania produktu 

ubocznego t.j. okresu 2 lat, możliwe będzie wszczęcie postępowania o wygaszenie decyzji 

uznającej przedmiot lub substancję za produkt uboczny.

Ważną okolicznością jest fakt, iż organem II instancji przy wydawaniu decyzji o uznaniu 

przedmiotu lub substancji za produkt uboczny stanie się minister, który jest organem 

odwoławczym w zakresie gospodarki odpadami w sprawach; dla których właściwy jest 

marszałek województwa.
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