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2. Pracownicze programy emerytalne, które nie zo-
stanà dostosowane zgodnie z ust. 1, podlegajà wykre-
Êleniu z rejestru przez Urzàd Nadzoru.

3. Do post´powaƒ o wpis do rejestru pracownicze-
go programu emerytalnego wszcz´tych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy i nie zakoƒczonych
wydaniem ostatecznej decyzji stosuje si´ przepisy obo-
wiàzujàce od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
a terminy okreÊlone w art. 37 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, biegnà od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego og∏osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoli-
stej Polskiej jednolity tekst ustawy o pracowniczych
programach emerytalnych, z uwzgl´dnieniem zmian
wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed dniem
wydania jednolitego tekstu.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 2 marca 2000 r.

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt
niebezpieczny. 

Rozdzia∏ 1

Umowy zawierane poza lokalem przedsi´biorstwa

Art. 1. 1. Przedsi´biorca, który proponuje konsu-
mentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsi´bior-
stwa, okazuje przed zawarciem umowy dokument po-
twierdzajàcy prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz dokument to˝samoÊci. W razie zawierania umów
w imieniu przedsi´biorcy zawierajàcy umow´ okazuje
ponadto dokument potwierdzajàcy swoje umocowanie.

2. Przez lokal przedsi´biorstwa rozumie si´ miejsce
przeznaczone do obs∏ugiwania publicznoÊci i oznaczo-
ne zgodnie z przepisami o dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ tak˝e
do umowy zawartej w wyniku zorganizowanego poza
lokalem przedsi´biorstwa zbierania ofert konsumen-
tów w czasie odwiedzin przedsi´biorcy lub osoby dzia-
∏ajàcej w jego imieniu w miejscu pracy konsumenta,
w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywat-
nego pobytu.

Art. 2. 1. Konsument, który zawar∏ umow´ poza lo-
kalem przedsi´biorstwa, mo˝e od niej odstàpiç bez po-
dania przyczyn, sk∏adajàc stosowne oÊwiadczenie na
piÊmie, w terminie dziesi´ciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrze˝enie, ˝e konsu-
mentowi wolno odstàpiç od umowy za zap∏atà ozna-
czonej sumy (odst´pne).

3. W razie odstàpienia umowa jest uwa˝ana za nie-
zawartà, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobo-
wiàzaƒ. To, co strony Êwiadczy∏y, ulega zwrotowi
w stanie niezmienionym, chyba ˝e zmiana by∏a ko-
nieczna w granicach zwyk∏ego zarzàdu. Je˝eli konsu-
ment dokona∏ jakichkolwiek przedp∏at, nale˝à si´ od
nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedp∏aty.

Art. 3. 1. Kto zawiera z konsumentem umow´ poza
lokalem przedsi´biorstwa, powinien przed jej zawar-
ciem poinformowaç konsumenta na piÊmie o prawie

odstàpienia od umowy w terminie, o którym mowa
w art. 2 ust. 1, i wr´czyç wzór oÊwiadczenia o odstàpie-
niu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy)
oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiàzany jest
tak˝e wr´czyç konsumentowi pisemne potwierdzenie
zawarcia umowy, stwierdzajàce jej dat´ i rodzaj oraz
przedmiot Êwiadczenia i cen´.

2. Konsument, na ̋ àdanie przedsi´biorcy, poÊwiad-
cza na piÊmie, ˝e zosta∏ poinformowany o prawie od-
stàpienia i ˝e otrzyma∏ wzór oÊwiadczenia o odstàpie-
niu od umowy.

Art. 4. Je˝eli konsument nie zosta∏ poinformowany
na piÊmie o prawie odstàpienia od umowy, bieg termi-
nu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie rozpoczyna si´.
W takim wypadku konsument mo˝e odstàpiç od umo-
wy w terminie dziesi´ciu dni od uzyskania informacji
o prawie odstàpienia. Konsument nie mo˝e jednak z te-
go powodu odstàpiç od umowy po up∏ywie trzech mie-
si´cy od jej wykonania.

Art. 5. Przepisów o umowach zawieranych z konsu-
mentami poza lokalem przedsi´biorstwa nie stosuje
si´ do umów:

1) o charakterze ciàg∏ym lub okresowym,  zawiera-
nych na podstawie oferty sprzeda˝y lub przez od-
wo∏anie si´ do og∏oszeƒ, reklam, cenników i innych
informacji skierowanych do ogó∏u albo do po-
szczególnych osób, je˝eli konsument móg∏ uprzed-
nio zapoznaç si´ z treÊcià otrzymanej oferty lub in-
formacji pod nieobecnoÊç drugiej strony umowy,
a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umo-
wie zastrze˝ono prawo konsumenta do odstàpie-
nia od umowy w terminie dziesi´ciu dni od dnia jej
zawarcia,

2) sprzeda˝y artyku∏ów spo˝ywczych dostarczanych
okresowo przez sprzedawc´ do miejsca zamieszka-
nia konsumenta,

3) powszechnie zawieranych w drobnych bie˝àcych
sprawach ̋ ycia codziennego, o wartoÊci przedmio-
tu umowy do równowartoÊci 10 EURO,
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4) o prace budowlane,

5) dotyczàcych nieruchomoÊci, z wy∏àczeniem us∏ug
remontowych,

6) ubezpieczenia, w tym o cz∏onkostwo w otwartych
funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,

7) dotyczàcych papierów wartoÊciowych oraz jedno-
stek uczestnictwa w funduszach powierniczych i in-
westycyjnych (us∏ugi inwestycyjne).

Rozdzia∏ 2

Umowy zawierane na odleg∏oÊç

Art. 6. 1. Umowy zawierane z konsumentem bez
jednoczesnej obecnoÊci obu stron, przy wykorzystaniu
Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, w szcze-
gólnoÊci formularza zamówienia niezaadresowanego
lub zaadresowanego, listu seryjnego, reklamy praso-
wej z wydrukowanym formularzem zamówienia, kata-
logu, telefonu, radia, telewizji, automatycznego urzà-
dzenia wywo∏ujàcego, wizjofonu, wideotekstu, poczty
elektronicznej, telefaksu, sà umowami na odleg∏oÊç,
je˝eli kontrahentem konsumenta jest przedsi´biorca,
który w taki sposób zorganizowa∏ swojà dzia∏alnoÊç.

2. Propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, za-
proszenia do sk∏adania ofert lub zamówieƒ albo do
podj´cia rokowaƒ powinna jednoznacznie i w sposób
zrozumia∏y informowaç o zamiarze zawarcia umowy
przez tego, kto jà sk∏ada.

3. Pos∏u˝enie si´ wizjofonem, telefaksem, pocztà
elektronicznà, automatycznym urzàdzeniem wywo∏u-
jàcym i telefonem w celu z∏o˝enia propozycji zawarcia
umowy mo˝e nastàpiç wy∏àcznie za uprzednià zgodà
konsumenta.

Art. 7. 1. Konsument, który zawar∏ umow´ na odle-
g∏oÊç, mo˝e od niej odstàpiç bez podania przyczyn,
sk∏adajàc stosowne oÊwiadczenie na piÊmie, w termi-
nie dziesi´ciu dni ustalonym w sposób okreÊlony
w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrze˝enie, ˝e konsu-
mentowi wolno odstàpiç od umowy za zap∏atà ozna-
czonej sumy (odst´pne).

3. W razie odstàpienia od umowy umowa jest uwa-
˝ana za niezawartà, a konsument jest zwolniony
z wszelkich zobowiàzaƒ. To, co strony Êwiadczy∏y, ule-
ga zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ˝e zmia-
na by∏a konieczna w granicach zwyk∏ego zarzàdu. Je-
˝eli konsument dokona∏ jakichkolwiek przedp∏at, nale-
˝à si´ od nich odsetki ustawowe od daty dokonania
przedp∏aty. 

Art. 8. 1. Umowa o Êwiadczenie ciàg∏e lub okreso-
we mo˝e byç zawarta na czas oznaczony albo nieozna-
czony.

2. Umow´ zawartà na czas d∏u˝szy ni˝ rok poczytu-
je si´ po up∏ywie tego terminu za zawartà na czas nie-
oznaczony.

3. Je˝eli czas trwania umowy nie jest oznaczony,
ka˝da ze stron mo˝e jà wypowiedzieç bez wskazania

przyczyn, z zachowaniem terminu miesi´cznego, chy-
ba ˝e strony zastrzeg∏y krótszy termin wypowiedzenia.

Art. 9. 1. Konsument powinien byç poinformowa-
ny, przy u˝yciu Êrodka porozumiewania si´ na odle-
g∏oÊç, najpóêniej w chwili z∏o˝enia mu propozycji za-
warcia umowy, o:

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania
(siedziby) przedsi´biorcy oraz organie, który zare-
jestrowa∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà przedsi´biorcy,
a tak˝e numerze, pod którym przedsi´biorca zosta∏
zarejestrowany,

2) istotnych w∏aÊciwoÊciach Êwiadczenia i jego przed-
miotu,

3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujàcych wszystkie
ich sk∏adniki, a w szczególnoÊci c∏a i podatki,

4) zasadach zap∏aty ceny lub wynagrodzenia,

5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,

6) prawie odstàpienia od umowy w terminie dziesi´-
ciu dni, ze wskazaniem wyjàtków, o których mowa
w art. 10 ust. 3,

7) kosztach wynikajàcych z korzystania ze Êrodków
porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, je˝eli sà one
skalkulowane inaczej ni˝ wedle normalnej taryfy,

8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie al-
bo wynagrodzeniu majà charakter wià˝àcy,

9) minimalnym okresie, na jaki ma byç zawarta umo-
wa o Êwiadczenia ciàg∏e lub okresowe,

10) miejscu i sposobie sk∏adania reklamacji,

11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa
w art. 8 ust. 3.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny
byç sformu∏owane jednoznacznie, w sposób zrozumia-
∏y i ∏atwy do odczytania.

3. Przedsi´biorca jest obowiàzany do potwierdze-
nia konsumentowi na piÊmie informacji, o których mo-
wa w ust. 1, najpóêniej w momencie rozpocz´cia spe∏-
niania Êwiadczenia.

4. Obowiàzek okreÊlony w ust. 3 nie dotyczy jed-
norazowych Êwiadczeƒ, które same sà spe∏niane przy
u˝yciu Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç i za
które rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna,
która w ramach swojego przedsi´biorstwa udost´p-
nia co najmniej jeden Êrodek porozumiewania si´ na
odleg∏oÊç, dost´pny dla konsumenta i przedsi´bior-
cy (operator Êrodków porozumiewania si´), z wyjàt-
kiem jednak informacji, o których mowa w ust. 1
pkt 1.

Art. 10. 1. Termin dziesi´ciodniowy, w którym kon-
sument mo˝e odstàpiç od umowy, liczy si´ od dnia wy-
dania rzeczy, a gdy umowa dotyczy Êwiadczenia us∏u-
gi — od dnia jej zawarcia.

2. W razie braku potwierdzenia informacji, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument
mo˝e odstàpiç od umowy, wynosi trzy miesiàce i liczy
si´ od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy
Êwiadczenia us∏ugi — od dnia jej zawarcia. Je˝eli jed-
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nak konsument po rozpocz´ciu biegu tego terminu
otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do
dziesi´ciu dni od tej daty.

3. Je˝eli strony nie umówi∏y si´ inaczej, prawo od-
stàpienia od umowy zawartej na odleg∏oÊç nie przys∏u-
guje konsumentowi w wypadkach:

1) Êwiadczenia us∏ug rozpocz´tego, za zgodà konsu-
menta, przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w art. 7 ust. 1,

2) dotyczàcych nagraƒ audialnych i wizualnych oraz
zapisanych na noÊnikach programów komputero-
wych po usuni´ciu przez konsumenta ich oryginal-
nego opakowania,

3) umów dotyczàcych Êwiadczeƒ, za które cena lub
wynagrodzenie zale˝y wy∏àcznie od ruchu cen na
rynku finansowym,

4) Êwiadczeƒ o w∏aÊciwoÊciach okreÊlonych przez
konsumenta w z∏o˝onym przez niego zamówieniu
lub ÊciÊle zwiàzanych z jego osobà,

5) Êwiadczeƒ, które z uwagi na ich charakter nie mo-
gà zostaç zwrócone lub których przedmiot ulega
szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) us∏ug w zakresie gier losowych i zak∏adów wzajem-
nych.

Art. 11. 1. Umowa nie mo˝e nak∏adaç na konsu-
menta obowiàzku zap∏aty ceny lub wynagrodzenia
przed otrzymaniem Êwiadczenia.

2. Umowa powinna okreÊlaç miejsce i sposób sk∏a-
dania reklamacji, nie powodujàce nadmiernych trud-
noÊci lub kosztów po stronie konsumenta.

Art. 12. 1. Je˝eli strony nie umówi∏y si´ inaczej,
przedsi´biorca powinien wykonaç umow´ zawartà na
odleg∏oÊç najpóêniej w terminie trzydziestu dni po z∏o-
˝eniu przez konsumenta oÊwiadczenia woli o zawarciu
umowy.

2. Je˝eli przedsi´biorca nie mo˝e spe∏niç Êwiadcze-
nia z tego powodu, ˝e przedmiot Êwiadczenia nie jest
dost´pny, powinien niezw∏ocznie, najpóêniej jednak
w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawia-
domiç o tym konsumenta i zwróciç ca∏à otrzymanà od
niego sum´ pieni´˝nà.

3. W wypadku gdy przedsi´biorca nie mo˝e wyko-
naç zobowiàzania z powodu choçby przejÊciowej nie-
mo˝noÊci spe∏nienia Êwiadczenia o w∏aÊciwoÊciach za-
mówionych przez konsumenta, przedsi´biorca mo˝e,
je˝eli zawarto takie zastrze˝enie w umowie, zwolniç si´
z zobowiàzania przez spe∏nienie Êwiadczenia zast´p-
czego, odpowiadajàcego tej samej jakoÊci i przezna-
czeniu oraz za t´ samà cen´ lub wynagrodzenie, infor-
mujàc zarazem konsumenta na piÊmie o jego prawie
nieprzyj´cia tego Êwiadczenia i odstàpienia od umowy,
ze zwrotem rzeczy na koszt przedsi´biorcy.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3, konsument
ma prawo odstàpiç od umowy w sposób i na zasadach
okreÊlonych w art. 7. Zwrot rzeczy nast´puje w takim
wypadku na koszt przedsi´biorcy.

Art. 13. 1. W wypadku odstàpienia od umowy przez
konsumenta przedsi´biorca ma obowiàzek poÊwiad-
czyç na piÊmie zwrot Êwiadczenia.

2. Je˝eli Êwiadczenie konsumenta ma byç spe∏nio-
ne z wykorzystaniem kredytu lub po˝yczki udzielonych
przez przedsi´biorc´ albo gdy umowa przewidywa∏a
wykorzystanie kredytu udzielonego na podstawie po-
rozumienia kredytodawcy z przedsi´biorcà, odstàpie-
nie od umowy zawartej na odleg∏oÊç jest skuteczne
tak˝e wobec umowy kredytu lub po˝yczki zawartej
przez konsumenta.

Art. 14. Konsument mo˝e ˝àdaç uniewa˝nienia, na
koszt przedsi´biorcy, zap∏aty dokonanej kartà p∏atniczà
w razie niew∏aÊciwego wykorzystania tej karty w wyko-
naniu umowy zawartej na odleg∏oÊç. Nie uchyla to
obowiàzku naprawienia konsumentowi poniesionej
przez niego szkody.

Art. 15. Spe∏nienie Êwiadczenia niezamówionego
przez konsumenta nast´puje na ryzyko przedsi´biorcy
i nie nak∏ada na konsumenta ˝adnych zobowiàzaƒ.

Art. 16. 1. Przepisów o umowach zawieranych na
odleg∏oÊç nie stosuje si´ do umów:

1) z wykorzystaniem automatów sprzedajàcych,

2) z wykorzystaniem innych automatów umieszczo-
nych w miejscach prowadzenia handlu,

3) dotyczàcych inwestycji kapita∏owych,

4) ubezpieczenia, w tym o cz∏onkostwo w otwartych
funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,

5) zwiàzanych z wykonywaniem czynnoÊci banko-
wych oraz takich˝e czynnoÊci dokonywanych przez
spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe,

6) rent,

7) dotyczàcych terminowych operacji finansowych
i opcji,

8) zawartych z operatorami telekomunikacji przy wy-
korzystaniu publicznych automatów telefonicz-
nych,

9) dotyczàcych nieruchomoÊci, z wyjàtkiem najmu,

10) sprzeda˝y z licytacji.

2. Przepisów art. 9, 10 i art. 12 ust. 1 nie stosuje si´
do:

1) sprzeda˝y artyku∏ów spo˝ywczych dostarczanych
okresowo przez sprzedawc´ do mieszkania lub
miejsca pracy konsumenta,

2) Êwiadczenia, w ÊciÊle oznaczonym okresie, us∏ug
w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek,
gastronomii; w wypadku rozrywek na Êwie˝ym po-
wietrzu przedsi´biorca mo˝e zastrzec tak˝e wy∏à-
czenie obowiàzku zawiadomienia o niemo˝noÊci
spe∏nienia Êwiadczenia, o którym mowa w art. 12
ust. 2, jednak tylko we wskazanych w umowie oko-
licznoÊciach.

Art. 17. Nie mo˝na w drodze umowy wy∏àczyç lub
ograniczyç praw konsumenta okreÊlonych w art. 1—16,
tak˝e w razie dokonania wyboru prawa obcego.
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Rozdzia∏ 3

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 18. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27,
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 532)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 384 otrzymuje brzmienie:
„Art. 384. § 1. Ustalony przez jednà ze stron wzo-

rzec umowy, w szczególnoÊci ogól-
ne warunki umów, wzory umów, re-
gulaminy wià˝à drugà stron´, je˝eli
zosta∏y jej dor´czone przy zawarciu
umowy.

§ 2. W razie gdy pos∏ugiwanie si´ wzor-
cem jest w stosunkach danego ro-
dzaju zwyczajowo przyj´te, wià˝e
on tak˝e wtedy, gdy druga  strona
mog∏a si´ z ∏atwoÊcià dowiedzieç
o jego treÊci. Nie dotyczy to jednak
umów zawieranych z udzia∏em kon-
sumentów, z wyjàtkiem umów po-
wszechnie zawieranych w drob-
nych, bie˝àcych sprawach ˝ycia co-
dziennego.

§ 3. Za konsumenta uwa˝a si´ osob´,
która zawiera umow´ z przedsi´bior-
cà w celu bezpoÊrednio nie zwiàza-
nym z dzia∏alnoÊcià gospodarczà.”;

2) po art. 384 dodaje si´ art. 3841 w brzmieniu:
„Art. 3841. Wzorzec wydany w czasie trwania sto-

sunku umownego o charakterze cià-
g∏ym wià˝e drugà stron´, je˝eli zosta∏y
zachowane wymagania okreÊlone
w art. 384, a strona nie wypowiedzia∏a
umowy  w najbli˝szym terminie wypo-
wiedzenia.”;

3) art. 385 otrzymuje brzmienie:
„Art. 385. § 1. W razie sprzecznoÊci treÊci umowy

z wzorcem umowy strony sà zwiàza-
ne umowà.

§ 2. Wzorzec umowy powinien byç sfor-
mu∏owany jednoznacznie i w spo-
sób zrozumia∏y. Postanowienia nie-
jednoznaczne t∏umaczy si´ na ko-
rzyÊç konsumenta.”;

4) art. 3851 i art. 3852 otrzymujà brzmienie:
„Art. 3851. § 1. Postanowienia umowy zawieranej

z konsumentem nie uzgodnione in-
dywidualnie nie wià˝à go, je˝eli
kszta∏tujà jego prawa i obowiàzki

w sposób sprzeczny z dobrymi oby-
czajami, ra˝àco naruszajàc jego in-
teresy (niedozwolone postanowie-
nia umowne). Nie dotyczy to posta-
nowieƒ okreÊlajàcych g∏ówne
Êwiadczenia stron, w tym cen´ lub
wynagrodzenie, je˝eli zosta∏y sfor-
mu∏owane w sposób jednoznaczny.

§ 2. Je˝eli postanowienie umowy zgod-
nie z § 1 nie wià˝e konsumenta,
strony sà zwiàzane umowà w pozo-
sta∏ym zakresie.

§ 3. Nie uzgodnione indywidualnie sà te
postanowienia umowy, na których
treÊç konsument nie mia∏ rzeczywi-
stego wp∏ywu. W szczególnoÊci od-
nosi si´ to do postanowieƒ umowy
przej´tych z wzorca umowy zapro-
ponowanego konsumentowi przez
kontrahenta.

§ 4. Ci´˝ar dowodu, ˝e postanowienie
zosta∏o uzgodnione indywidualnie,
spoczywa na tym, kto si´ na to po-
wo∏uje.

Art. 3852. Oceny zgodnoÊci postanowienia umo-
wy z dobrymi obyczajami dokonuje si´
wed∏ug stanu z chwili zawarcia umowy,
bioràc pod uwag´ jej treÊç, okolicznoÊci
zawarcia oraz uwzgl´dniajàc umowy
pozostajàce w zwiàzku z umowà obej-
mujàcà postanowienie b´dàce przed-
miotem oceny.”;

5) po art. 3852 dodaje si´ art. 3853 i 3854 w brzmieniu:
„Art. 3853. W razie wàtpliwoÊci uwa˝a si´, ˝e nie-

dozwolonymi postanowieniami umow-
nymi sà te, które w szczególnoÊci:
1) wy∏àczajà lub ograniczajà odpowie-

dzialnoÊç wzgl´dem konsumenta za
szkody na osobie,

2) wy∏àczajà lub istotnie ograniczajà
odpowiedzialnoÊç wzgl´dem konsu-
menta za niewykonanie lub nienale-
˝yte wykonanie zobowiàzania,

3) wy∏àczajà lub istotnie ograniczajà po-
tràcenie wierzytelnoÊci konsumenta
z wierzytelnoÊcià drugiej strony,

4) przewidujà postanowienia, z którymi
konsument nie mia∏ mo˝liwoÊci za-
poznaç si´ przed zawarciem umowy,

5) zezwalajà kontrahentowi konsumen-
ta na przeniesienie praw i przekaza-
nie obowiàzków wynikajàcych
z umowy bez zgody konsumenta,

6) uzale˝niajà zawarcie umowy od
przyrzeczenia przez konsumenta za-
wierania w przysz∏oÊci dalszych
umów podobnego rodzaju,

7) uzale˝niajà zawarcie, treÊç lub wyko-
nanie umowy od zawarcia innej
umowy, nie majàcej bezpoÊredniego
zwiàzku z umowà zawierajàcà oce-
niane postanowienie,
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8) uzale˝niajà spe∏nienie Êwiadczenia
od okolicznoÊci zale˝nych tylko od
woli kontrahenta konsumenta,

9) przyznajà kontrahentowi konsumen-
ta uprawnienia do dokonywania wià-
˝àcej interpretacji umowy,

10) uprawniajà kontrahenta konsumen-
ta do jednostronnej zmiany umowy
bez wa˝nej przyczyny wskazanej
w tej umowie,

11) przyznajà tylko kontrahentowi kon-
sumenta uprawnienie do stwierdza-
nia zgodnoÊci Êwiadczenia z umowà,

12) wy∏àczajà obowiàzek zwrotu konsu-
mentowi uiszczonej zap∏aty za
Êwiadczenie nie spe∏nione w ca∏oÊci
lub cz´Êci, je˝eli konsument zrezy-
gnuje z zawarcia umowy lub jej wy-
konania,

13) przewidujà utrat´ prawa ˝àdania
zwrotu Êwiadczenia konsumenta
spe∏nionego wczeÊniej ni˝ Êwiadcze-
nie kontrahenta, gdy strony wypo-
wiadajà, rozwiàzujà lub odst´pujà od
umowy,

14) pozbawiajà wy∏àcznie konsumenta
uprawnienia do rozwiàzania umowy,
odstàpienia od niej lub jej wypowie-
dzenia,

15) zastrzegajà dla kontrahenta konsu-
menta uprawnienie wypowiedzenia
umowy zawartej na czas nieoznaczo-
ny, bez wskazania wa˝nych przyczyn
i stosownego terminu wypowiedze-
nia,

16) nak∏adajà wy∏àcznie na konsumenta
obowiàzek zap∏aty ustalonej sumy
na wypadek rezygnacji z zawarcia
lub wykonania umowy,

17) nak∏adajà na konsumenta, który nie
wykona∏ zobowiàzania lub odstàpi∏
od umowy, obowiàzek zap∏aty ra˝à-
co wygórowanej kary umownej lub
odst´pnego,

18) stanowià, ˝e umowa zawarta na czas
oznaczony ulega przed∏u˝eniu, o ile
konsument, dla którego zastrze˝ono
ra˝àco krótki termin, nie z∏o˝y prze-
ciwnego oÊwiadczenia,

19) przewidujà wy∏àcznie dla kontrahen-
ta konsumenta jednostronne upraw-
nienie do zmiany, bez wa˝nych przy-
czyn, istotnych cech Êwiadczenia,

20) przewidujà uprawnienie kontrahenta
konsumenta do okreÊlenia lub pod-
wy˝szenia ceny lub wynagrodzenia
po zawarciu umowy bez przyznania
konsumentowi prawa odstàpienia
od umowy,

21) uzale˝niajà odpowiedzialnoÊç kon-
trahenta konsumenta od wykonania
zobowiàzaƒ przez osoby, za poÊred-

nictwem których kontrahent konsu-
menta zawiera umow´ lub przy któ-
rych pomocy wykonuje swoje zobo-
wiàzanie, albo uzale˝niajà t´ odpo-
wiedzialnoÊç od spe∏nienia przez
konsumenta nadmiernie ucià˝liwych
formalnoÊci,

22) przewidujà obowiàzek wykonania
zobowiàzania przez konsumenta mi-
mo niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania zobowiàzania przez jego
kontrahenta,

23) wy∏àczajà jurysdykcj´ sàdów pol-
skich lub poddajà spraw´ pod roz-
strzygni´cie sàdu polubownego pol-
skiego lub zagranicznego albo inne-
go organu, a tak˝e narzucajà rozpo-
znanie sprawy przez sàd, który wedle
ustawy nie jest miejscowo w∏aÊciwy.

Art. 3854. § 1. Umowa mi´dzy przedsi´biorcami
stosujàcymi ró˝ne wzorce umów nie
obejmuje tych postanowieƒ wzor-
ców, które sà ze sobà sprzeczne.

§ 2. Umowa nie jest zawarta, gdy po
otrzymaniu oferty strona niezw∏ocz-
nie zawiadomi, ˝e nie zamierza za-
wieraç umowy na warunkach prze-
widzianych w § 1.”;

6) po tytule VI ksi´gi trzeciej dodaje si´ tytu∏ VI1
w brzmieniu:
„Tytu∏ VI1. OdpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzo-

nà przez produkt niebezpieczny.
Art. 4491. § 1. Kto wytwarza w zakresie swojej dzia-

∏alnoÊci gospodarczej (producent)
produkt niebezpieczny, odpowiada
za szkod´ wyrzàdzonà komukolwiek
przez ten produkt.

§ 2. Przez produkt rozumie si´ rzecz ru-
chomà, choçby zosta∏a ona po∏àczo-
na z innà rzeczà. Za produkt uwa˝a
si´ tak˝e zwierz´ta i energi´ elek-
trycznà.

§ 3. Niebezpieczny jest produkt nie za-
pewniajàcy bezpieczeƒstwa, jakiego
mo˝na oczekiwaç, uwzgl´dniajàc
normalne u˝ycie produktu. O tym,
czy produkt jest bezpieczny, decydu-
jà okolicznoÊci z chwili wprowadze-
nia go do obrotu, a zw∏aszcza spo-
sób zaprezentowania go na rynku
oraz podane konsumentowi infor-
macje o w∏aÊciwoÊciach produktu.
Produkt nie mo˝e byç uznany za nie
zapewniajàcy bezpieczeƒstwa tylko
dlatego, ̋ e póêniej wprowadzono do
obrotu podobny produkt ulepszony.

Art. 4492. Producent odpowiada za szkod´ na
mieniu tylko wówczas, gdy rzecz znisz-
czona lub uszkodzona nale˝y do rzeczy
zwykle przeznaczanych do osobistego
u˝ytku i w taki przede wszystkim sposób
korzysta∏ z niej poszkodowany.
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Art. 4493. § 1. Producent nie odpowiada za szkod´
wyrzàdzonà przez produkt niebez-
pieczny, je˝eli produktu nie wpro-
wadzi∏ do obrotu albo gdy wprowa-
dzenie produktu do obrotu nastàpi-
∏o poza zakresem jego dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

§ 2. Producent nie odpowiada równie˝
wtedy, gdy w∏aÊciwoÊci niebez-
pieczne produktu ujawni∏y si´ po
wprowadzeniu go do obrotu, chyba
˝e wynika∏y one z przyczyny tkwià-
cej poprzednio w produkcie. Nie od-
powiada on tak˝e wtedy, gdy nie
mo˝na by∏o przewidzieç niebez-
piecznych w∏aÊciwoÊci produktu,
uwzgl´dniajàc stan nauki i techniki
w chwili wprowadzenia produktu
do obrotu, albo gdy w∏aÊciwoÊci te
wynika∏y z zastosowania przepisów
prawa.

Art. 4494. Domniemywa si´, ˝e produkt niebez-
pieczny, który spowodowa∏ szkod´, zo-
sta∏ wytworzony i wprowadzony do ob-
rotu w zakresie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej producenta.

Art. 4495. § 1. Wytwórca materia∏u, surowca albo
cz´Êci sk∏adowej produktu odpo-
wiada tak jak producent, chyba ˝e
wy∏àcznà przyczynà szkody by∏a
wadliwa konstrukcja produktu lub
wskazówki producenta.

§ 2. Kto przez umieszczenie na produk-
cie swojej nazwy, znaku towarowe-
go lub innego oznaczenia odró˝nia-
jàcego podaje si´ za producenta,
odpowiada jak producent. Tak sa-
mo odpowiada ten, kto produkt po-
chodzenia zagranicznego wprowa-
dza do obrotu krajowego w zakresie
swojej dzia∏alnoÊci gospodarczej
(importer).

§ 3. Producent oraz osoby wymienione
w paragrafach poprzedzajàcych od-
powiadajà solidarnie.

§ 4. Je˝eli nie wiadomo, kto jest produ-
centem lub osobà okreÊlonà w § 2,
odpowiada ten, kto w zakresie swo-
jej dzia∏alnoÊci gospodarczej zby∏
produkt niebezpieczny, chyba ˝e
w ciàgu miesiàca od daty zawiado-
mienia o szkodzie wska˝e poszko-
dowanemu osob´ i adres produ-
centa lub osoby okreÊlonej w § 2
zdanie pierwsze, a w wypadku to-
waru importowanego — osob´ i ad-
res importera.

§ 5. Je˝eli zbywca produktu nie mo˝e
wskazaç producenta ani osób okre-
Êlonych w § 4, zwalnia go od odpo-
wiedzialnoÊci wskazanie osoby, od
której sam naby∏ produkt.

Art. 4496. Je˝eli za szkod´ wyrzàdzonà przez pro-
dukt niebezpieczny odpowiada tak˝e
osoba trzecia, odpowiedzialnoÊç tej
osoby i osób wymienionych w artyku-
∏ach poprzedzajàcych jest solidarna.
Przepisy art. 441 § 2 i 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 4497. § 1. Odszkodowanie za szkod´ na mie-
niu nie obejmuje uszkodzenia sa-
mego produktu ani korzyÊci, jakie
poszkodowany móg∏by osiàgnàç
w zwiàzku z jego u˝ywaniem.

§ 2. Odszkodowanie na podstawie art.
4491 nie przys∏uguje, gdy szkoda na
mieniu nie przekracza kwoty b´dà-
cej równowartoÊcià 500 EURO.

Art. 4498. Roszczenie o naprawienie szkody wy-
rzàdzonej przez produkt niebezpieczny
ulega przedawnieniu z up∏ywem lat
trzech od dnia, w którym poszkodowa-
ny dowiedzia∏ si´ o szkodzie i osobie
obowiàzanej do jej naprawienia. Jed-
nak w ka˝dym wypadku roszczenie
przedawnia si´ z up∏ywem lat dziesi´ciu
od wprowadzenia produktu do obrotu.

Art. 4499. OdpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzà-
dzonà przez produkt niebezpieczny nie
mo˝na wy∏àczyç ani ograniczyç.

Art. 44910. Przepisy o odpowiedzialnoÊci za szko-
d´ wyrzàdzonà przez produkt niebez-
pieczny nie wy∏àczajà odpowiedzialno-
Êci za szkody na zasadach ogólnych, za
szkody wynik∏e z niewykonania lub nie-
nale˝ytego wykonania zobowiàzania
oraz odpowiedzialnoÊci z tytu∏u r´koj-
mi za wady i gwarancji jakoÊci.

Art. 44911. Nie mo˝na w drodze umowy wy∏àczyç
lub ograniczyç odpowiedzialnoÊci
okreÊlonej w przepisach niniejszego ty-
tu∏u, tak˝e w razie dokonania wyboru
prawa obcego.”;

7) po art. 555 dodaje si´ art. 5551 w brzmieniu:
„Art. 5551. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-

nia, okreÊli szczegó∏owe warunki zawie-
rania i wykonywania umów sprzeda˝y
mi´dzy przedsi´biorcami a konsumen-
tami, majàc na uwadze ochron´ intere-
sów konsumentów przed dzia∏aniami
przedsi´biorców sprzecznymi z dobry-
mi obyczajami.”

Art. 19. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
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poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770,
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 269) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 111 w § 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êred-

nikiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) strona wnoszàca o uznanie postanowieƒ

umownych za niedozwolone.”;
2) w art. 4791 w § 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ prze-

cinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) przeciwko przedsi´biorcom o uznanie postano-

wieƒ umownych za niedozwolone.”;
3) po rozdziale 2 dzia∏u IVa tytu∏u VII ksi´gi pierwszej

cz´Êci pierwszej dodaje si´ rozdzia∏ 3 w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 3

Post´powanie w sprawach o uznanie postanowieƒ
wzorca umowy za niedozwolone

Art. 47936. Sprawy o uznanie postanowieƒ wzor-
ca umowy za niedozwolone nale˝à do
w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w War-
szawie — sàdu antymonopolowego.

Art. 47937. W sprawach rozpoznawanych wed∏ug
przepisów niniejszego rozdzia∏u art.
47912 i art. 47913 nie stosuje si´.

Art. 47938. Powództwo w sprawach rozpoznawa-
nych wed∏ug przepisów niniejszego
rozdzia∏u mo˝e wytoczyç ka˝dy, kto
wed∏ug oferty pozwanego móg∏by za-
wrzeç z nim umow´ zawierajàcà posta-
nowienie, którego uznania za niedo-
zwolone ̋ àda si´ pozwem. Powództwo
mo˝e wytoczyç tak˝e organizacja spo-
∏eczna, do której zadaƒ statutowych
nale˝y ochrona interesów konsumen-
tów, powiatowy (miejski) rzecznik kon-
sumentów oraz Prezes Urz´du Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów.

Art. 47939. Z ˝àdaniem uznania postanowienia
wzorca umowy za niedozwolone mo˝-
na wystàpiç równie˝ wtedy, gdy po-
zwany zaniecha∏ jego stosowania, je˝e-
li od tego zaniechania nie min´∏o szeÊç
miesi´cy.

Art. 47940. Zaniechanie przez pozwanego, po wy-
toczeniu powództwa, stosowania za-
skar˝onego postanowienia wzorca
umownego nie ma wp∏ywu na bieg po-
st´powania.

Art. 47941. W sprawach o uznanie postanowieƒ
wzorca umowy za niedozwolone sàd
nie mo˝e wydaç wyroku tylko na pod-
stawie uznania powództwa. Niedo-
puszczalne jest te˝ zawarcie ugody.

Art. 47942. § 1. W razie uwzgl´dnienia powództwa
sàd w sentencji wyroku przytacza
treÊç postanowieƒ wzorca umowy
uznanych za niedozwolone i zaka-
zuje ich wykorzystywania.

§ 2. Od wyroku sàdu drugiej instancji
przys∏uguje kasacja do Sàdu Naj-
wy˝szego.

Art. 47943. Wyrok prawomocny ma skutek wobec
osób trzecich od chwili wpisania uzna-
nego za niedozwolone postanowienia
wzorca umowy do rejestru, o którym
mowa w art. 47945 §  2.

Art. 47944. § 1. Sàd zarzàdza publikacj´ prawo-
mocnego wyroku w Monitorze Sà-
dowym i Gospodarczym.

§ 2. Koszty opublikowania wyroku,
o którym mowa w § 1, sà zaliczane
do kosztów procesu.

Art. 47945. § 1. Odpis prawomocnego wyroku
uwzgl´dniajàcego powództwo sàd
przesy∏a Prezesowi Urz´du Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów.

§ 2. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów prowadzi, na pod-
stawie wyroków, o których mowa
w §  1, rejestr postanowieƒ wzorców
umowy uznanych za niedozwolone.

§ 3. Rejestr, o którym mowa w §  2, jest
jawny.

§ 4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór rejestru po-
stanowieƒ wzorców umowy uzna-
nych za niedozwolone.”

Art. 20. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24,
poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35
i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14,
poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193,
z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95,
poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85,
poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661,  Nr 106,
poz. 667, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133,
poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717
oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178) po
art. 138 dodaje si´ art. 138a i art. 138b w brzmieniu:

„Art. 138a. § 1. Kto, zawierajàc umow´ poza lokalem
przedsi´biorstwa, nie okazuje konsu-
mentowi dokumentu potwierdzajàce-
go prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej oraz dokumentu to˝samoÊci,
podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zawiera-
jàc umow´ w cudzym imieniu poza lo-
kalem przedsi´biorstwa, nie okazuje
ponadto dokumentu potwierdzajàce-
go swoje umocowanie.

Art. 138b. § 1. Kto, b´dàc zobowiàzany na mocy
orzeczenia sàdu do zaniechania wyko-
rzystywania lub do odwo∏ania zalece-
nia stosowania ogólnych warunków
umów albo wzoru umowy, nie stosu-
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je si´ do tego obowiàzku, zawierajàc
w umowie niedozwolone postano-
wienia umowne, podlega karze
grzywny.

§ 2. Je˝eli orzeczenie sàdu, o którym mo-
wa w §  1, dotyczy przedsi´biorcy nie
b´dàcego osobà fizycznà, odpowie-
dzialnoÊç przewidzianà w § 1 ponosi
osoba kierujàca przedsi´biorstwem
lub osoba upowa˝niona do zawierania
umów z konsumentami.”

Art. 21. Przepisy  art. 1—17 oraz art. 18 pkt 1—5 sto-
suje si´ do umów zawartych i nie wykonanych w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 22. Przepisów Kodeksu cywilnego o odpowie-
dzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebez-
pieczny nie stosuje si´, je˝eli produkt zosta∏ wprowa-
dzony do obrotu krajowego przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

Art. 23. Do czasu wydania rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w art. 18 pkt 7, zachowuje moc rozporzàdze-
nie wydane na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 2 lata.

Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

272

USTAWA

z dnia 3 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpa-
dach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo
przemieszczanych w zwiàzku z realizacjà in-
westycji, prowadzeniem eksploatacji kopalin
albo prowadzeniem eksploatacji kopalin
wraz z ich przerabianiem, je˝eli miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu okreÊla warunki
i sposób ich zagospodarowania,”

b) dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) mas ziemnych pochodzàcych z pog∏´biania

akwenów morskich w zwiàzku z utrzyma-
niem infrastruktury zapewniajàcej dost´p
do portów i stanowiàcych nie zanieczysz-
czony urobek, sk∏adowany w sposób okre-
Êlony w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego lub w decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu,”;

2) w art. 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odpadach komunalnych — rozumie si´ przez
to sta∏e i ciek∏e odpady powstajàce w gospo-
darstwach domowych, w obiektach u˝ytecz-
noÊci publicznej i obs∏ugi ludnoÊci, a tak˝e
w pomieszczeniach u˝ytkowanych na cele
biurowe lub socjalne przez wytwarzajàcego
odpady, w tym nieczystoÊci gromadzone
w zbiornikach bezodp∏ywowych, porzucone

wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady
uliczne, z wyjàtkiem odpadów niebezpiecz-
nych,”

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) obiektach u˝ytecznoÊci publicznej i obs∏ugi

ludnoÊci — rozumie si´ przez to obiekty,
w których wykonuje si´ zadania o charakte-
rze u˝ytecznoÊci publicznej, w szczególnoÊci
urz´dy organów administracji publicznej, za-
k∏ady opieki zdrowotnej i opieki spo∏ecznej,
szko∏y i placówki w rozumieniu przepisów
o systemie oÊwiaty, placówki kultural-
no–oÊwiatowe oraz jednostki wi´ziennictwa,
zak∏ady poprawcze i schroniska dla nielet-
nich,”

c) w pkt 6 wyrazy „podmioty gospodarcze w rozu-
mieniu ustawy o dzia∏alnoÊci gospodarczej” za-
st´puje si´ wyrazem „przedsi´biorców”, 

d) w pkt 7 wyrazy „podmioty gospodarcze w rozu-
mieniu ustawy o dzia∏alnoÊci gospodarczej” za-
st´puje si´ wyrazem „przedsi´biorców” oraz po
wyrazach „lub ich unieszkodliwiania” dodaje si´
wyrazy „oraz osoby fizyczne nie prowadzàce
dzia∏alnoÊci gospodarczej, którym wytwarzajàcy
odpady przekazali odpady w celu ich wykorzy-
stania”,

e) w pkt 9 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:
„10) staroÊcie — rozumie si´ przez to równie˝

prezydenta miasta na prawach powiatu.”;

3) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „Minister Ochrony Ârodo-
wiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa, w poro-
zumieniu z Prezesem G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏a-
Êciwy do spraw Êrodowiska po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego”;


