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Uwagi: 

Lp. 
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do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Uwaga o 
charakterze 
ogólnym 

Ponowne rozważenie skorzystania z 
fakultatywnej podstawy do wydania 
rozporządzenia. 

Jak wskazywali sami projektodawcy 
w Ocenie Skutków Regulacji 
załączonej do poprzedniej wersji 
projektu rozporządzenia, w innych 
państwach europejskich brak jest 
regulacji prawnych analogicznych do 
proponowanych – albo przyjmują 
one postać wytycznych (Wielka 
Brytania), albo dotyczą konkretnych 
rodzajów odpadów (Austria). 
Planowane rozporządzenie ma mieć 
odmienny, niejako „generalny” 
charakter. Poza tym, jak wynikało z 
uzasadnienia załączonego do 
poprzedniej wersji projektu: 
„Wskazano ponadto rodzaje 
odpadów i działalności do których 
nie mają zastosowania przepisy 
niniejszego rozporządzenia, ze 
względu na obowiązujące przepisy 
odrębne.” 
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Należy tym samym zastanowić się 
raz jeszcze nad tym, czy sytuacja w 
kraju wymaga skorzystania z 
fakultatywnej podstawy i 
wprowadzenia przepisów 
„generalnych”. 

2.  

§ 2 ust. 4 Stoimy na stanowisku, że dla miejsc 
magazynowania zatrzymanych 
pojazdów wystarczające byłoby 
spełnianie wymagań, o których 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 4 – bez 
punktu 8. 

Według aktualnego tekstu projektu 
magazynowanie zatrzymanych 
pojazdów będzie prowadzone w 
miejscach spełniających następujące 
wymagania: 
1) Utwardzonych z użyciem 
wyrobów budowlanych podłoże 
terenu, na którym są 
magazynowane odpady; 
2) Zabezpieczonych przed dostępem 
osób nieupoważnionych; 
3) Zapewniających oczyszczanie 
powstających w miejscu 
magazynowania wycieków oraz 
ścieków, w tym wód odciekowych, w 
separatorach substancji 
ropopochodnych lub wyposażenie w 
urządzenia lub środki do zbierania 
wycieków lub wód odciekowych – w 
przypadku gdy odpady stanowią 
takie substancje lub mogą być nimi 
zanieczyszczone; urządzenia te lub 
środki dostosowuje się do ilości 
magazynowanych odpadów oraz 
ilości powstających wycieków lub 
ścieków, w tym wód odciekowych.  
 
Po pierwsze rozporządzenie nie 
mówi wprost o tym, że do tego 
ostatniego wymogu znajdzie 
zastosowanie § 5 ust. 2, według 
którego nie stosuje się go w sytuacji, 
gdy miejsce jest objęte systemem 
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zbierania i odprowadzania ścieków 
urządzeniami kanalizacyjnymi. 
Po drugie wydaje się, że jest to 
wymóg zbyt daleko idący – 
utwardzone podłoże w przypadku 
zatrzymanego pojazdu powinno w 
zupełności wystarczyć do uniknięcia 
negatywnych skutków dla 
środowiska. 

3.  

§ 5 ust. 4 Warto byłoby uzupełnić przepis o 
choćby przykładowe rozumienie 
sformułowania „w niewielkich 
ilościach”. 

Pozostawienie przepisu w tym 
brzmieniu będzie stwarzało bardzo 
szerokie pole do interpretacji, co na 
gruncie przepisów wykonawczych, 
które powinny cechować się 
możliwie dużą szczegółowością nie 
jest dobrym rozwiązaniem. 

  

4.  

§ 7 ust. 14 Wnosimy o doprecyzowanie kodów 
odpadów lub podanie rodzajów 
odpadów, o których mowa we 
wskazanym przepisie. 

Wydaje się, że dzięki temu 
rozporządzenie byłoby bardziej 
czytelne. 

  

 
 
 
 


