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Propozycje poprawek do projektu nowelizacji ustawy o odpadach wraz z uzasadnieniem 

 

1. Obowiązek odbioru ZSEE przez dostawcę 

 Postulujemy dodanie do projektu ustawy nowelizującej art. 1a o następującej treści 

Art. 1a. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1688) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 37 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Realizacja obowiązku, o którym mowa w ust. 2 następuje: 

1) w przypadku zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr. 1, 2 i 

5 określonych w załączniku nr 1 do ustawy - w dniu dostawy; 

2) w przypadku zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr. 3, 4 i 

6 określonych w załączniku nr 1 do ustawy - nie później niż w ciągu 30 dni od dnia 

dostawy”. 

2) w art. 91 pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

„wbrew przepisowi art. 37 ust. 2 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z 

gospodarstw domowych w miejscu dostawy sprzętu, lub odbiera ten sprzęt z naruszeniem 

terminów określonych w art. 37 ust. 2a”. 

Uzasadnienie: 

Duże kontrowersje praktyczne wzbudza stosowanie art. 37 ust. 2 ustawy ZSEE, zgodnie z którym 

dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany 

jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w 

miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje 

co sprzęt dostarczony. 

Na chwilę obecną, przepis nie wskazuje jednoznacznie, że odbiór ZSEE musi nastąpić w momencie 

przekazania nowego sprzętu. Dla osiągnięcia przez Polskę poziomów zbiórki wyznaczonych 

dyrektywą 2012/19/UE kluczowe znaczenie ma odbiór przez dostawców sprzętu 

wielkogabarytowego. W tym wypadku obowiązek odbioru powinien być bez wątpienia 

realizowany niezwłocznie. Pozbycie się niepotrzebnej lodówki lub pralki stanowi bowiem po 
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stronie konsumenta realny problem, którego usunięciu ma służyć bezpłatny odbiór. W przypadku 

opóźnienia jego realizacji przez dostawcę, konsument może unikać uciążliwości związanych z 

utylizacją ZSEE w sposób niezgodny z prawem  i pozbyć się go poza oficjalnym systemem 

zagospodarowania zużytego sprzętu. Zapewnienie właściwej realizacji tego obowiązku ma 

natomiast istotne znaczenie dla zapewnienia odpowiednich poziomów zbiórki. 

 

2. Informacja o obowiązku odbioru 

 Postulujemy uzupełnienie postulowanego powyżej art. 1a w następujący sposób: 

1a) w art. 37a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 „5. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość jest obowiązany do uwzględnienia i wyróżnienia informacji, o których mowa w ust. 4, 

w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta”. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy ZSEE, dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia 

w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji dotyczących możliwości bezpłatnego odbioru, 

przy czym dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się 

z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu. Przepis ten w swych 

założeniach stanowi narzędzie uzupełniające obowiązek odbioru, zapewniające że konsument 

dysponuje informacją o przysługujących mu prawach w momencie, w którym informacja ta pozostaje 

dla niego najbardziej użyteczna. Dotychczasowa praktyka stosowania ustawy wskazuje jednak, że 

dystrybutorzy korzystają z niedookreśloności użytego sformułowania i na chwilę obecną relatywnie 

często informacje takie nie są zamieszczane w sposób rzeczywiście widoczny dla odwiedzających 

strony internetowe. 

Jednocześnie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 

2017 r. poz. 683) wskazuje, że przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie 

zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w 

chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje: 

1) informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, chyba że przedsiębiorca dostarczył 

konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy; 

2) informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych 

w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 

 W związku z praktyką unikania osiągnięcia zamierzonego celu obowiązku informacyjnego, 

informacja ta powinna zostać uzupełniona o kwestię prawa do bezpłatnego przekazania ZSEE. 

 

 

 



 

 

 

3. Zapewnienie właściwego przetwarzania sprzętu chłodniczego 

 Uzupełnienie treści pozwolenia na przetwarzanie odpadów 

 Postulujemy dodanie do projektu ustawy nowelizującej art. 1 pkt 6b i 7a o następującej 

treści: 

 6b) w art. 42 ust. 2 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) określenie maksymalnej ilości zanieczyszczeń, w szczególności substancji 

zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych o 

współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15, w tym gazów znajdujących 

się w piankach i obiegach chłodniczych, w wytwarzanych odpadach – w przypadku 

zezwoleń dotyczących zakładów przetwarzania urządzeń chłodniczych”. 

7a) w art. 43 ust. 2 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) maksymalną ilość zanieczyszczeń, w szczególności substancji zubożających 

warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku 

globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15, w tym gazów znajdujących się w piankach i 

obiegach chłodniczych, w wytwarzanych odpadach – w przypadku zezwoleń 

dotyczących zakładów przetwarzania urządzeń chłodniczych” 

 W konsekwencji, postulujemy dodanie do projektu ustawy nowelizującej także art. 3a, 

stanowiącego przepis przejściowy, oparty na analogicznym mechanizmie dot. decyzji 

zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk odpadów (art. 240 ustawy o odpadach). Pozwoli 

to na wymuszenie podjęcia relatywnie pilnych działań w zakresie dostosowania obecnych zezwoleń, 

ale nie uzależni sytuacji przetwarzających od możliwych opóźnień procesu administracyjnego: 

Art. 3a. 

1. Posiadacz odpadów prowadzący przetwarzanie urządzeń chłodniczych jest obowiązany złożyć 

wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie, uwzględniający wymagania, o których mowa 

w art. 1 pkt 6a niniejszej ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.  

2. W przypadku, w którym posiadacz odpadów prowadzący przetwarzanie urządzeń 

chłodniczych nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach, w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa 

się minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą wartość 

kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu 

(PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów. Zgodnie z art. 42 ust. 2, analogiczne informacje należy 

zawrzeć we wniosku o wydanie zezwolenia. 

Ustawodawca uznał powyższy mechanizm za użyteczny dla zapewnienia redukcji emisji do atmosfery 

szkodliwych substancji wyzwalanych w procesie przetwarzania. Postulujemy przyjęcie analogicznego 



 

 

przepisu dotyczącego zakładów przetwarzania odpadów niebezpiecznych sprzętu działającego na 

zasadzie wymiany temperatury. Przepis ten wskazywałby na dopuszczalne stężenie substancji, o 

których mowa w załączniku 5 ust. 2 pkt 2 ustawy ZSEE w odniesieniu do odpadów wytwarzanych 

wskutek procesu przetwarzania tego sprzętu. Przepis umożliwiłby zarówno prowadzenie skutecznych 

i realnych kontroli WIOŚ w tym zakresie jak i pozwoliłby na przeprowadzenie audytów w zakładzie 

przetwarzania w oparciu o spójne i klarowne kryteria. 

 

Z poważaniem 

 

Aleksander Traple 


