
USTAWA
z dnia 14 maja 2020 r.

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2[1])

       Wybrane zmiany - istotne dla firm gospodarujących odpadami w tym 
prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Art. 7. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) art. 12a otrzymuje 
brzmienie:

„Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art.
9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2.  Sprawozdania za 2019 r.,  o których mowa w art.  9q, przekazuje się w
terminie do dnia 31 października 2020 r.

3.  Sprawozdania za 2019 r.,  o których mowa w art.  9s,  przekazuje się w
terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

4.  Analizę  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  za  2019  r.,  o  której
mowa w art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.”

Art. 26. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) 
wprowadza się następujące zmiany:
1)     w art. 236a uchyla się ust. 3;
2)     po art. 236a dodaje się art. 236b w brzmieniu:

„Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą
prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed
uzyskaniem wpisu do rejestru.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o
którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w
załącznikach nr 5a–5g do ustawy.

3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w
art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art.
50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.”;

3)     art. 237ea otrzymuje brzmienie:
„Art.  237ea.  1.  Podmioty  obowiązane  do  sporządzenia  za  rok  2019

sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11
września 2020 r.

2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których
mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem
podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do
dnia 11 września 2020 r.”.\.



Art. 27. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579 oraz z 2020 r. poz. 284) po art. 
72 dodaje się art. 72a w brzmieniu:

„Art. 72a. 1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 46 ust. 1, przeprowadzają
audyt zewnętrzny za 2019 r. w terminie do dnia 30 września 2020 r.

2. Audytor przekazuje w terminie do dnia 15 listopada 2020 r.:
1)     sprawozdanie z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w ust. 1, audytowanemu

przedsiębiorcy;
2)     uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w

ust. 1:
a)     marszałkowi  województwa właściwemu ze  względu na miejsce zamieszkania  lub

siedzibę audytowanego przedsiębiorcy,
b)     wojewódzkiemu  inspektorowi  ochrony  środowiska  właściwemu  ze  względu  na

miejsce  prowadzenia  działalności  przez  audytowanego
przedsiębiorcę.”.

  Art. 30. W  ustawie  z  dnia  11  września  2015  r.  o  zużytym  sprzęcie  elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150 i
284) po art. 139a dodaje się art. 139b w brzmieniu:

„Art.  139b. 1. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz prowadzący zakład przetwarzania są obowiązani do przeprowadzenia za rok
2019 audytu, o którym mowa w art. 66, w terminie do dnia 30 września 2020 r.

2.  Organizacja  odzysku  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  oraz
prowadzący  zakład  przetwarzania  przekazują  właściwemu  wojewódzkiemu
inspektorowi  ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa uwierzytelnioną
kopię  sprawozdania  z przeprowadzonego  audytu,  o  którym mowa  w ust.  1,  nie
później niż w terminie do dnia 15 listopada 2020 r.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 
695 i 782) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w art. 551 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Właściciele  ujęć  wody,  dla  których  nie  ustanowiono  strefy  ochronnej
obejmującej teren ochrony pośredniej na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy uchylanej
w art. 573, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadzą analizę
ryzyka,  o  której  mowa  w  art.  133  ust.  3,  i  złożą  wnioski  o  ustanowienie  stref
ochronnych  obejmujących  teren  ochrony  bezpośredniej  oraz  teren  ochrony
pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.”;

2)     po art. 568 dodaje się art. 568a w brzmieniu:
„Art. 568a. Do dnia 30 września 2020 r. podmioty wykonujące czynności, o

których  mowa  w  art.  306  ust.  1,  zwalnia  się  z  należności  za  korzystanie  ze
śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących
własność  Skarbu  Państwa,  usytuowanych  na  śródlądowych  wodach
powierzchniowych.”.

Art. 40. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 
568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w art. 9 w ust. 1 wyrazy „w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej

ustawy.” zastępuje się wyrazami „w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.”;
2)     w art. 10:
a)     w ust. 1 wyrazy „nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

zastępuje się wyrazami „nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”,



b)     w ust. 2 wyrazy „nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”
zastępuje się wyrazami „nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 1690) wprowadza się następujące 
zmiany:
1)     w art. 4 w ust. 2 wyrazy „przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej

ustawy” zastępuje się wyrazami „do dnia 1 stycznia 2021 r.”;
2)     w art. 6 w ust. 2:
a)     w pkt 1 wyrazy „31 maja 2020 r.” zastępuje się wyrazami „31 maja 2021 r.”,
b)     w pkt 2 wyrazy „od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r.” zastępuje się

wyrazami „od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.”,
c)     w pkt 3 wyrazy „1 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „1 czerwca 2022 r.”,
d)     w  części  wspólnej  wyrazy  „31  maja  2021  r.”  zastępuje  się  wyrazami  „31  maja

2022 r.”;
3)     w art.  7 w ust. 1 wyrazy „1 czerwca 2020 r.”  zastępuje się wyrazami „1 czerwca

2021 r.”.
Art. 46. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i
695) wprowadza się następujące zmiany:

Pkt  21)  Nowe  brzmienie  art  15zzs  -  dotyczy  między  innymi  postepowań
administracyjnych,  po  wejściu  w  życie  ustawy  zaczynają  biec  terminy
wszystkich zawieszonych postępowań - postępowania zostają odwieszone.

21)   po art. 15zzs dodaje się art. 15zzs1–15zzs5 w brzmieniu:
„Art. 15zzs1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17
listopada  1964  r.  –  Kodeks  postępowania  cywilnego,  zwanej  dalej  „Kodeksem
postępowania cywilnego”:

1)     rozprawę  lub  posiedzenie  jawne  przeprowadza  się  przy  użyciu  urządzeń
technicznych  umożliwiających  przeprowadzenie  ich  na  odległość  z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w
nich  uczestniczące  nie  muszą  przebywać  w  budynku  sądu,  chyba  że
przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych
urządzeń  nie  wywoła  nadmiernego  zagrożenia  dla  zdrowia  osób  w  nim
uczestniczących;

2)     przewodniczący  może  zarządzić  przeprowadzenie  posiedzenia  niejawnego,  jeżeli
uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych
przez  ustawę  rozprawy  lub  posiedzenia  jawnego  mogłoby  wywołać
nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można
przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem
obrazu  i dźwięku,  a  żadna  ze  stron  nie  sprzeciwiła  się  przeprowadzeniu
posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
ich  o skierowaniu  sprawy  na  posiedzenie  niejawne;  w  przesyłanym
zawiadomieniu  należy  pouczyć  stronę  niezastępowaną  przez  adwokata,
radcę  prawnego,  rzecznika  patentowego  lub  Prokuratorię  Generalną
Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;

3)     jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie
składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział



w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem
posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.
Art. 15zzs2. Jeżeli  w  sprawie  rozpoznawanej  według  przepisów  Kodeksu

postępowania  cywilnego  postępowanie  dowodowe  zostało  przeprowadzone  w
całości,  sąd  może  zamknąć  rozprawę  i  wydać  orzeczenie  na  posiedzeniu
niejawnym  po  uprzednim  odebraniu  od  stron  lub  uczestników  postępowania
stanowisk na piśmie.

Art. 15zzs3. 1.  Jeżeli  w sprawie rozpoznawanej  według przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego, w której apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019
r.,  sąd  drugiej  instancji  uzna,  że  przeprowadzenie  rozprawy  nie  jest  konieczne,
może  skierować  sprawę  na  posiedzenie  niejawne,  chyba  że  strona  wniesie  o
przeprowadzenie  rozprawy  lub  wnosiła  o  przeprowadzenie  niepodlegającego
pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron. Sąd rozpoznaje
jednak  sprawę  na  posiedzeniu  niejawnym  w  razie  cofnięcia  pozwu,  cofnięcia
apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania.

2. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia
doręczenia  zawiadomienia  o  skierowaniu  sprawy  na  posiedzenie  niejawne.  W
przesyłanym  zawiadomieniu  należy  pouczyć  stronę  niezastępowaną  przez
adwokata,  radcę  prawnego,  rzecznika  patentowego  lub  Prokuratorię  Generalną
Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia wniosku.

Art. 15zzs4. 1.  W okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego
albo  stanu  epidemii  ogłoszonego  z  powodu  COVID-19  oraz  w  ciągu  roku  od
odwołania  ostatniego  z  nich  w  sprawach,  w  których  strona  wnosząca  skargę
kasacyjną  nie  zrzekła  się  rozprawy  lub  inna  strona  zażądała  przeprowadzenia
rozprawy,  Naczelny  Sąd  Administracyjny  może  rozpoznać  skargę  kasacyjną  na
posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na
to  zgodę.  Na  posiedzeniu  niejawnym  w  tych  sprawach  Naczelny  Sąd
Administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów.

2. W  okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu
epidemii  ogłoszonego  z  powodu  COVID-19  oraz  w  ciągu  roku  od  odwołania
ostatniego  z  nich  wojewódzkie  sądy  administracyjne  oraz  Naczelny  Sąd
Administracyjny  przeprowadzają  rozprawę  przy  użyciu  urządzeń  technicznych
umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim
przekazem obrazu  i  dźwięku,  z  tym że  osoby  w  niej  uczestniczące  nie  muszą
przebywać  w  budynku  sądu,  chyba  że  przeprowadzenie  rozprawy  bez  użycia
powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej
uczestniczących.

3. Przewodniczący  może  zarządzić  przeprowadzenie  posiedzenia
niejawnego,  jeżeli  uzna  rozpoznanie  sprawy  za  konieczne,  a przeprowadzenie
wymaganej  przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać  nadmierne zagrożenie  dla
zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z
jednoczesnym  bezpośrednim  przekazem  obrazu  i  dźwięku.  Na  posiedzeniu
niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

Art. 15zzs5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich podział czynności, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 i
288), może zostać ustalony przed zasięgnięciem opinii kolegium właściwego sądu.
Odwołanie od podziału czynności  nie wstrzymuje jego stosowania. W przypadku
uwzględnienia  odwołania  przydział  spraw  dokonany  przed  doręczeniem  sądowi
uchwały Krajowej Rady Sądownictwa pozostaje w mocy.”;


