UZASADNIENIE
Głównym celem nowelizacji ustawy z dnia 12 wrze nia 2002 r. o portowych
urz dzeniach do odbioru odpadów oraz pozostało ci ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166,
poz. 1361, z pó n. zm.), zwanej dalej „ustaw o portowych urz dzeniach do odbioru odpadów
oraz pozostało ci ładunkowych ze statków”, jest przeniesienie kompetencji i zada
wojewodów,

w

zakresie

zatwierdzania

planów

gospodarowania

odpadami

oraz

pozostało ciami ładunkowymi ze statków dla portów o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, na marszałków województw. Przeniesienie omawianych zada
i kompetencji nast pi przez zmian art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy o portowych urz dzeniach do
odbioru odpadów oraz pozostało ci ładunkowych ze statków, który zakłada obecnie, e plany
gospodarowania odpadami oraz pozostało ciami ładunkowymi ze statków podlegaj
zatwierdzeniu, w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez wojewod – dla portów
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej uprzednim uzgodnieniu,
w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem wła ciwego urz du morskiego.
Przeniesienie projektowan

ustaw

wskazanych powy ej zada

i kompetencji na

marszałków województw wynika z faktu nieuregulowania tej materii w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami w podziale zada
i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, z pó n. zm.), zwanej dalej
„ustaw o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami w podziale zada i kompetencji
administracji terenowej”. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami
w podziale zada

i kompetencji administracji terenowej dokonała m.in. zmiany art. 376

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z pó n. zm.), zwanej dalej „ustaw – Prawo ochrony rodowiska”, polegaj cej na
dodaniu do tego artykułu przepisów pkt 2a i 2b, które rozszerzyły katalog organów ochrony
rodowiska o sejmik województwa i marszałka województwa. Ustawa o zmianie niektórych
ustaw w zwi zku ze zmianami w podziale zada

i kompetencji administracji terenowej

znowelizowała równie ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r. Nr 39,
poz. 251, z pó n. zm.), zwan
wskazanych w niej zada

dalej „ustaw

o odpadach”, w zakresie przeniesienia

i kompetencji wojewodów, dotycz cych gospodarowania

odpadami, na marszałków województw. W ustawie o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze
zmianami w podziale zada i kompetencji administracji terenowej nie przeniesiono natomiast
na marszałków województw zada i kompetencji wojewodów okre lonych w art. 9 ust. 3

pkt 1 ustawy o portowych urz dzeniach do odbioru odpadów oraz pozostało ci ładunkowych
ze statków.
Nale y te zaznaczy , e reguluj ca sprawy dotycz ce gospodarowania odpadami
ustawa o odpadach nakłada liczne zadania i kompetencje w tym zakresie na marszałków
województw (wła ciwe organy samorz dów województw). W szczególno ci mo na wskaza
na zadania zwi zane z opracowywaniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami
(rozdział 3 ustawy o odpadach) oraz zatwierdzaniem przez marszałków województw,
w drodze decyzji administracyjnej, programów gospodarki odpadami (art. 19 ust. 2 i art. 21a
ust. 2 ustawy o odpadach). Zadania te s jednocze nie zadaniami własnymi samorz dów
województw.
Przedstawiony wy ej stan w praktyce powoduje, e wojewodowie maj trudno ci
z wykonywaniem zada polegaj cych na zatwierdzaniu planów gospodarowania odpadami
oraz pozostało ciami ładunkowymi ze statków dla portów o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej. W zwi zku z powy szym w art. 9 w ust. 3 pkt 1 ustawy o portowych
urz dzeniach do odbioru odpadów oraz pozostało ci ładunkowych ze statków proponuje si
nada brzmienie:
„1) marszałka województwa – dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej, po jej uprzednim uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej,
z dyrektorem wła ciwego urz du morskiego;”.
Proponowane rozwi zanie pozwoli na dostosowanie ustawy o portowych urz dzeniach do
odbioru odpadów oraz pozostało ci ładunkowych ze statków do obowi zuj cego stanu
prawnego i faktycznego odnosz cego si do zada samorz du województwa, zwi zanych
z gospodarowaniem odpadami. Ponadto powy sze rozwi zanie b dzie stanowiło kolejny etap
w procesie decentralizacji zada publicznych, zgodny z konstytucyjn zasad subsydiarno ci
pa stwa, przewiduj c ,

e wszelkie decyzje dotycz ce obywateli powinny zapada

na

szczeblach administracji publicznej jak najni szych i jak najbli szych obywatelom, natomiast
decyzje na wy szych szczeblach administracji publicznej powinny by podejmowane tylko
tam, gdzie jest to bardziej efektywne oraz wykracza poza mo liwo ci struktur ni szego
szczebla. Nale y równie

zaznaczy ,

e obecnie obowi zuj ca ustawa o portowych

urz dzeniach do odbioru odpadów oraz pozostało ci ładunkowych ze statków przewiduje
wykonanie tych zada przez starostów, jako zada b d cych zadaniami własnymi starostów.
Zadania przekazywane projektowan

ustaw

marszałkom województw b d

zadaniami własnymi samorz dów województw, co jednocze nie oznacza, e ródłem ich
finansowania b d bud ety województw.
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Ponadto, po audycie przeprowadzonym w Ministerstwie Infrastruktury w dniach
26 – 30 pa dziernika 2009 r., przedstawiciele Europejskiej Agencji Bezpiecze stwa
Morskiego (EMSA) stwierdzili brak w ustawie definicji „portów i przystani morskich”,
o których mowa w jej tre ci. W zwi zku z zaleceniami pokontrolnymi EMSA w art. 3 ustawy
o portowych urz dzeniach do odbioru odpadów oraz pozostało ci ładunkowych ze statków,
zawieraj cym słowniczek poj , proponuje si doda pkt 12 zawieraj cy definicj „portów
i przystani morskich”, zgodn z definicj okre lon w art. 2 w lit. h dyrektywy 2000/59/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urz dze
do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostało ci ładunku, zwanej dalej
„dyrektyw 2000/59/WE”, w brzmieniu:
„12) portach lub przystaniach morskich – oznacza to porty lub przystanie morskie
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach
morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).”.
Definicja „portów i przystani morskich”, o której mowa w ustawie o portach i przystaniach
morskich, jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i transponuje definicj okre lon w art. 2
w lit. h dyrektywy 2000/59/WE.
Nie przewiduje si , aby proponowana regulacja spowodowała zwi kszenie wydatków
z bud etów województw. Przekazywane marszałkom województw zadania b d realizowali
dotychczasowi pracownicy urz dów marszałkowskich, bez konieczno ci zatrudniania nowych
pracowników. Nale y zaznaczy , e zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych
ustaw w zwi zku ze zmianami w podziale zada

i kompetencji administracji terenowej,

z dniem 1 stycznia 2006 r., do pracowników tych nale

równie dawni pracownicy urz dów

wojewódzkich, którzy do dnia wej cia w ycie omawianej ustawy wykonywali zadania
i kompetencje wojewodów w zakresie gospodarowania odpadami, okre lone w art. 20
przedmiotowej ustawy (dotycz cym zmiany ustawy o odpadach). W zwi zku z przekazaniem
przedmiotowych zada

i kompetencji dokonano równie

zmian w podziale dochodów

publicznych. Proponowane rozwi zania nie powinny wi c wpływa na bud ety województw,
jak i na bud et pa stwa w cz ciach, których dysponentami s poszczególni wojewodowie.
Projektowana ustawa zawiera przepisy przej ciowe reguluj ce sprawy zwi zane
z przeniesieniem na marszałków województw kompetencji i zada wojewodów. Dotycz
one: spraw wszcz tych na podstawie dotychczasowych przepisów, a niezako czonych
decyzj ostateczn , rozstrzygni

co do kompetencji wła ciwych organów w tocz cych si

post powaniach s dowych i administracyjnych, zasad przekazywania akt spraw w tocz cych
si post powaniach s dowych i administracyjnych, w których stron jest wojewoda.
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Projekt ustawy wejdzie w ycie po upływie 3 miesi cy od dnia ogłoszenia, ze wzgl du
na konieczno

przekazania przez terenowe organy administracji rz dowej, tj. wojewodów,

akt spraw i dokumentów oraz zada

i kompetencji organom samorz du terytorialnego,

tj. marszałkom województw.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.), zwanej dalej „ustaw
o działalno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa”, projekt ustawy został
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury.
Podczas prac nad projektem ustawy do Ministerstwa Infrastruktury nie wpłyn ły
adne zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy w trybie ustawy
o działalno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach
dotycz cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych.
Stosownie do § 6 ust. 1a pkt 1 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r.
– Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z pó n. zm.), wymóg
opracowania i uzgodnienia przedmiotowego projektu ustawy (bez uprzedniego przyj cia
przez Rad Ministrów zało e projektu ustawy) wynikał z Planu prac legislacyjnych Rady
Ministrów – stycze – czerwiec 2010 r. (Projekty ustaw – B).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Cel projektowanej regulacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o portowych urz dzeniach do odbioru odpadów oraz
pozostało ci

ładunkowych

ze

statków

zawiera

regulacje

uwzgl dniaj ce

zmiany

kompetencyjne w administracji terenowej w odniesieniu do organu zatwierdzaj cego,
w trybie decyzji administracyjnej, po jej uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem wła ciwego
urz du morskiego, planów gospodarowania odpadami ze statków oraz pozostało ciami
ładunkowymi ze statków dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

2. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowana regulacja oddziałuje na:
–

armatorów,

–

dyrektorów urz dów morskich,

–

podmioty zarz dzaj ce portem,

–

podmioty, z którymi zawarto umowy o wiadczenie usług odbioru i gospodarowania
odpadami odbieranymi ze statku,

–

urz dy wojewódzkie i marszałkowskie.

3. Konsultacje
Projekt ustawy został poddany konsultacjom z:
–

urz dami morskimi w Gdyni, w Szczecinie i w Słupsku,

–

organizacjami pracodawców: Zarz dem Morskich Portów Szczecin i winouj cie
S.A., Zarz dem Morskiego Portu Gda sk S.A.,

–

Zwi zkiem Armatorów Polskich,

–

Komisj Wspóln Rz du i Samorz du Terytorialnego.
Do

projektu

ustawy

zostały

zgłoszone

uwagi,

które

wymagały

i uszczegółowienia projektowanych przepisów. Ze zgłoszonych uwag wynikało,
wzgl du na regulacje zwi zane z przeniesieniem zada

zmian
e ze

i kompetencji z wojewody na

marszałka województwa nale y w projekcie ustawy doda przepisy przej ciowe dotycz ce:
spraw wszcz tych, na podstawie dotychczasowych przepisów, a niezako czonych decyzj
ostateczn , rozstrzygni

co do kompetencji wła ciwych organów w tocz cych si
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post powaniach administracyjnych, zasad przekazania akt spraw w tocz cych si
post powaniach s dowych i administracyjnych, w których stron jest wojewoda.
4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora przedsi biorstw
Wej cie w ycie proponowanych zmian nie b dzie miało wpływu na dochody i wydatki
sektora przedsi biorstw.
5. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa i bud ety
jednostek samorz du terytorialnego
Wej cie w ycie proponowanych regulacji nie b dzie miało wpływu na dochody i wydatki
sektora finansów publicznych, w tym bud et pa stwa i bud ety jednostek samorz du
terytorialnego.
Nie przewiduje si , aby proponowana regulacja spowodowała zwi kszenie wydatków
z bud etów województw. Przekazywane marszałkom województw zadania b d realizowali
dotychczasowi pracownicy urz dów marszałkowskich, bez konieczno ci zatrudniania nowych
pracowników.
Nale y zaznaczy , e zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zwi zku ze zmianami w podziale zada i kompetencji administracji terenowej, z dniem
1 stycznia 2006 r., do pracowników tych nale

równie

dawni pracownicy urz dów

wojewódzkich, którzy do dnia wej cia w ycie omawianej ustawy wykonywali zadania
i kompetencje wojewodów w zakresie gospodarowania odpadami, okre lone w art. 20
przedmiotowej ustawy (dotycz cym zmiany ustawy o odpadach).
W zwi zku z przekazaniem przedmiotowych zada i kompetencji dokonano równie
zmian w podziale dochodów publicznych.
Nale y zatem uzna

za uregulowane kwestie dotycz ce

ródeł finansowania

dotychczasowych zada wojewody przekazanych marszałkom województw, w tym równie
zada

dotycz cych

zatwierdzania,

w

drodze

decyzji

administracyjnej,

planów

gospodarowania odpadami ze statków i pozostało ciami ładunkowymi ze statków dla portów
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
6. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wej cie w ycie proponowanych zmian nie b dzie miało wpływu na rynek pracy.
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7. Wpływ regulacji na konkurencyjno

gospodarki i przedsi biorczo , w tym na

funkcjonowanie przedsi biorstw
Proponowane

zmiany

i przedsi biorczo

nie

b d

miały

wpływu

na

oraz na funkcjonowanie przedsi biorstw.

8. Wpływ regulacji na sytuacj i rozwój regionów
Brak wpływu na sytuacj i rozwój regionów.
9. Wpływ regulacji na stan rodowiska
Brak wpływu na stan rodowiska.
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konkurencyjno

gospodarki

