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Najważniejsze zmiany w ustawie
o odpadach:
■ magazynowanie odpadów
■ monitoring miejsc magazynowania lub składowania odpadów
■ wstrzymanie działalności posiadacza odpadów
■ zmiana organu właściwego do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w
przypadku zamiaru magazynowania w ilości przekraczającej 3000 Mg w ciągu roku
■ nowe wymogi przy ubieganiu się o zezwolenie na gospodarowanie odpadami (m. in.
zabezpieczenia finansowe, niekaralność, operaty przeciwpożarowe)
■ nowe kary
■ zmiany posiadanych decyzji.

Magazynowanie odpadów
-art. 25 ustawy o odpadach:
■ Skrócenie maksymalnego okresu magazynowania odpadów – do 1 roku – wyjątek:
niezanieczyszczona gleba lub ziemia, odpady wydobyte w trakcie robót budowlanych,
stanowiące odpady przeznaczone do wykorzystania do celów budowlanych w
związku z budową obiektów liniowych.
Okres ten liczony jest łącznie dla wszystkich posiadaczy odpadów!!!
■

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
zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów
uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Monitoring miejsc magazynowania lub
składowania odpadów -art. 25 ust. 6 a i nast.:
■ Obowiązek dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów obowiązanych 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,

Monitoring miejsc magazynowania lub
składowania odpadów -art. 25 ust. 6 a i nast.:
■ Monitoring prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez
całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu
■ Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli przechowuje się przez miesiąc od daty
wykonania zapisu
■ Obowiązek udostępnienia utrwalonego obrazu lub zapisu uprawnionym organom

Monitoring –dostosowanie obiektów:
■ Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał
zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie
odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie
odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający
składowiskiem odpadów jest obowiązany spełnić wymagania określone w art. 25
ust. 6a i 6b ustawy zmienianej w art. 1 oraz wymagania określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 25 ust. 8a tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy , tj. do 5 marca 2019 r.

Wstrzymanie działalności posiadacza
odpadów – art. 32 ustawy o odpadach:
■ Rozszerzono możliwość wstrzymania działalności posiadacza odpadów przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przypadki zbierania lub
przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów (dotychczas jedynie przypadki wymienione
enumeratywnie w art. 32 ust.1 ustawy o odpadach)
■ Obligatoryjne wstrzymanie działalności w przypadku, gdy w okresie 3 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary
pieniężnej za naruszenie polegające na gospodarowaniu odpadami niezgodnie z
posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie
odpadów stała się ostateczna, posiadaczowi odpadów została wymierzona po raz
drugi administracyjna kara pieniężna za naruszenie polegające na gospodarowaniu
odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów lub
zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

Wstrzymanie działalności posiadacza
odpadów – art. 32 ustawy o odpadach:
■ Decyzja inspektora podlega natychmiastowemu wykonaniu – nie stosuje przepisu
art. 61 § 3 i 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o
możliwości wstrzymania wykonania decyzji.
■ art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: (…)
5a) nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z
prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63;

Zmiana organu właściwego do wydania
zezwolenia na zbieranie odpadów:
■ do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna
masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza
3000 Mg – właściwy jest marszałek województwa - art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d).
■ dotychczas organem właściwym był starosta.

Nowe wymogi przy ubieganiu się o
zezwolenie na gospodarowanie odpadami:
■ obowiązkowe kontrole WIOŚ i Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji,
■ wymogi dotyczące umów przekazujących tytułu prawny do nieruchomości przy
niektórych formach gospodarowania odpadami,
■ nowe postanowienia w zezwoleniach dotyczące magazynowania odpadów,
■ zabezpieczenie roszczeń,
■ niekaralność,
■ operaty przeciwpożarowe.

Obowiązkowe kontrole WIOŚ i Straży
Pożarnej przed wydaniem decyzji
- art. 41a ust. 1 i 1a ustawy o odpadach:
■

Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na
wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po
przeprowadzeniu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc
magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub
zbieranie odpadów:

-

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie spełniania wymagań
określonych w przepisach ochrony środowiska

-

przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie
spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz
w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie
przeciwpożarowym

Wymogi dotyczące umów przekazujących tytułu
prawny do nieruchomości przy niektórych
formach gospodarowania odpadami – art. 41b:
■

Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów
przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów
komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające
uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na
wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia
zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, odbywa się wyłącznie na
nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą
jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.

■

Umowa wymaga zachowania formy aktu notarialnego - w umowie wskazuje się masę i rodzaje
odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.

■

W umowie musi się znaleźć oświadczenie, że strony są świadome odpowiedzialności solidarnej, o
której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i
ich naprawie.

■

Przepisów nie stosuje się do jednostek budżetowych.

Nowe postanowienia w zezwoleniach
dotyczące magazynowania odpadówart. 42 ust. 2:

■ maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa
wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
■ największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu
magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego
lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
■ całkowita pojemność (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego
części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Zabezpieczenie roszczeń:
■

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego
składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń
w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 (po cofnięciu decyzji)
-w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi
pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub
szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności
polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów – art. 48a ustawy o odpadach.

Zabezpieczenie roszczeń:
■ Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia nie dotyczy odpadów obojętnych.
■ Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy
odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub
jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów
obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.
■

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie roszczeń:
■ Wysokość stawek w propozycjach Ministerstwa Środowiska:
-

1500 zł - w przypadku odpadów niebezpiecznych

-

600 zł – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne takich jak:
zmieszane odpady komunalne lub odpady pochodzące z przetworzenia odpadów
komunalnych, odpady posiadające właściwości palne, stanowiące paliwo
alternatywne, w tym RDF i SRF oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do
produkcji takiego paliwa

-

400 zł – w przypadku odpadów palnych magazynowanych selektywnie i
przeznaczonych do recyklingu takich jak: papier, tektura, tekstylia, odpady
wielkogabarytowe z wyłączeniem odpadów metali, tworzywa sztuczne, w tym folia,
opony i inne odpady z gumy,, odpady wielomateriałowe

Zabezpieczenie roszczeń:
-

300 zł – w przypadku innych odpadów niże niebezpieczne i obojętne –
niewymienionych wyżej

-

30 zł – w przypadku odpadów metali, odpadów z procesów termicznych takich jak:
żużle, popioły i pyły kotłów oraz odpadów wytworzonych w trakcie prac
prowadzonych na drogach publicznych oraz na liniach kolejowych, które mogą
ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach
publicznych

-

10 zł – w przypadku odpadów ulegających biodegradacji będących substratami do
wytwarzania biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego z oczyszczania ścieków,
innego biogazu

Zabezpieczenie roszczeń:
■ Stawki pomniejsza się o 50% w przypadku:
-

odpadów magazynowanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych i Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

-

odpadów magazynowanych w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

-

odpadów magazynowanych w zakładzie przetwarzania zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów

-

odpadów magazynowanych w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

■

Niekaralność – art. 46 ust. 1a i 1b:

Odmawia się wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli w stosunku do: tego
przedsiębiorcy lub wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka
zarządu tego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba
fizyczna wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło 10 lat od
dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna.

■ Odmawia się wydania zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie
odpadów, jeżeli wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu
tego przedsiębiorcy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady
nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego
wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy
decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna.

Art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach:
■ W przypadku gdy posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie
odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na
przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków , mimo wezwania nadal
narusza przepisy ustawy, działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, narusza
wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej lub gdy prowadzony przez
niego zakład recyklingu statków nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 13
ust. 1 i 2 rozporządzenia 1257/2013, właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze
decyzji, bez odszkodowania, określając termin jej wykonania.

Niekaralność – art. 46 ust. 1c i 1d:
■

Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli osoba ta została
ukarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub
przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

■ Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli:
■ 1) wobec przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa
przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
■ 2) wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego
przedsiębiorcy jest osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art.
164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
kamy.

Art. 163 kodeksu karnego
■ Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
1) pożaru,
2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego
wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub
parzących,
4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania
jonizującego,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 164 i 168 kodeksu karnego
■ Art. 164. § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego
w art. 163 § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
■ Art. 168. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 163 § 1, art.
165 § 1, art. 166 § 1 lub w art. 167 § 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Niekaralność – art. 46 ust. 1e:
■ 1e. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia
na przetwarzanie odpadów:
1) przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, jeżeli trzykrotnie:
a) będący osobą fizyczną wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu
tego przedsiębiorcy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożono na
niego grzywnę w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art.
175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191,
b) wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194;
2) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli trzykrotnie:
a) został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożono na niego grzywnę w
drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189
ust. 2 pkt 6 lub art. 191,
b) wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194.

Operaty przeciwpożarowe
- art. 42 ust. 4b i nast.:

■ Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na
przetwarzanie odpadów dołącza się:
1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji,
obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z
komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale
2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo
regionalny dyrektor ochrony środowiska,
b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym
jest starosta;
2) postanowienie, o którym mowa w ust. 4c (o uzgodnieniu operatu).

Operaty przeciwpożarowe
- art. 42 ust. 4b i nast.:

■ Uzgodnienie operatu przeciwpożarowego następuje w drodze postanowienia
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które
przysługuje zażalenie.
■ Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub
jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy
(miejski) Państwowej Straży Pożarnej:
1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo
2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych
wymagań, albo
3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

Operaty przeciwpożarowe
- art. 43 ust. 8
■ Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w
zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich
części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadów, kierując się możliwością wdrożenia wymagań z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego oraz ryzykiem związanym z zagrożeniem pożarowym.

?

Przepis wchodzi w życie 22 sierpnia 2019 r.

Nowe kary

– art. 194 i nast. ustawy o odpadach:
■ nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń lub niezłożenie wniosku o zmianę formy
lub wysokości zabezpieczenia roszczeń
■ zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia
■ gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem
■ niedostarczanie odpadów przez transportującego odpady, wbrew przepisom art. 24
ust. 4, do:
1) posiadacza odpadów,
2) miejsca przeznaczenia odpadów
– wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów.

Zmiana posiadanych decyzji – art. 14
ustawy zmieniającej z 20 lipca 2018 r.:

■ Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał
zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie
na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów
uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie
12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę
posiadanej decyzji, podając we wniosku m.in.:
-

wymagane informacje dotyczące magazynowania odpadów

-

proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.

Zmiana posiadanych decyzji – art. 14
ustawy zmieniającej z 20 lipca 2018 r.

■ Do wniosku należy dołączyć, m.in..
-

operat przeciwpożarowy

-

zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności

-

oświadczenia, o tym, że w stosunku do wymienionych w ustawie podmiotów i osób
nie wymierzono kary pieniężnej z art. 914 ustawy o odpadach

-

oświadczenia o tym, że w stosunku do wymienionych w ustawie podmiotów i osób
nie wydano ostateczne decyzji o cofnięciu zezwolenia

-

postanowienie o uzgodnieniu operatu przeciwpożarowego

-

decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, chyba że nie jest
wymagana

Zmiana posiadanych decyzji – art. 14
ustawy zmieniającej z 20 lipca 2018 r.:

■

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego
wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie, o którym mowa
w ust. 1, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na
przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie
odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie
określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania
odpadów, wygasa.

Zmiana ustawy o IOŚ:
■ Nowe uprawnienia Inspekcji:
-

ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz
wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i ustawach wymienionych w ust. 1, w
tym wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia

-

prowadzenie kontrole planowych i pozaplanowych.

■ W ramach kontroli Inspektor ma prawo:
- wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem:
a) na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza,
b) do środków transportu,
c) na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zmiana ustawy o IOŚ:
- przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek lub
wykonywania innych czynności kontrolnych, w tym z użyciem bezzałogowych
statków powietrznych, w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w
obiekcie lub jego części, w kontrolowanym środku transportu, stanu środowiska oraz
oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także warunków
wykonywania działalności wpływającej na środowisko indywidualnie określonych w
decyzjach administracyjnych;
-żądania wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzeń, w tym środków
transportu oraz powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie, w
jakim jest to niezbędne dla przeprowadzenia badań, w tym pobrania próbek i
wykonania pomiarów

Zmiana ustawy o IOŚ:
- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w
zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w Kodeksie
karnym;
- żądania okazania dokumentów, w tym dokumentów finansowych i udostępnienia
wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli;
- ustalania tożsamości osób oraz żądania okazania dokumentów niezbędnych do
wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzenia wniosku o ukaranie
- Do kontroli pozaplanowych przedsiębiorców nie stosuje się przepisów art. 47, art. 48,
art. 50, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 58 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców.

Dziękuję za uwagę

