
6. Przeliczona emerytura i renta podle-
ga podwy˝szeniu w ramach walory-
zacji przypadajàcych do dnia, od
którego przys∏uguje prawo do
Êwiadczenia w przeliczonej wysoko-
Êci, a je˝eli wyp∏ata by∏a wstrzyma-
na — z uwzgl´dnieniem waloryzacji
przypadajàcych w okresie do dnia
jej wznowienia.

7. Emerytury i renty przelicza si´
z urz´du, a je˝eli wyp∏ata Êwiadcze-
nia jest wstrzymana — po jej wzno-
wieniu.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopa-
trzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z póên. zm.3))
w art. 11 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej po dniu

1 marca 2007 r. stanowi zwaloryzowana kwota,
o której mowa w ust. 1.

3. Waloryzacji podstawy wymiaru renty inwalidz-
kiej dokonuje si´ po dniu 1 marca 2007 r. w ter-
minach przewidzianych w przepisach o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.”;

2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Waloryzacja polega na pomno˝eniu kwoty
podstawy wymiaru przez pe∏ny wskaênik wa-
loryzacji emerytur i rent ustalony na podsta-
wie przepisów o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dla terminu
waloryzacji, o którym mowa w ust. 3.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 i Nr 121, poz. 1264)
w art. 6 uchyla si´ pkt 2.

Art. 4. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 i Nr 121, poz. 1264)
w art. 6 uchyla si´ pkt 2.

Art. 5. Pierwszej po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
waloryzacji Êwiadczeƒ w myÊl przepisów wymienio-
nych w art. 1 dokonuje si´ od dnia 1 marca roku kalen-
darzowego nast´pujàcego po roku kalendarzowym,
w którym wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyj-
nych ogó∏em w stosunku do roku 2003 wyniesie co
najmniej 105,0 %.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1955
USTAWA

z dnia 23 lipca 2004 r.

o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi
Unii Europejskiej, sporzàdzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji
o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej mi´dzy
Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, sporzà-
dzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1956
USTAWA

z dnia 30 lipca 2004 r.

o mi´dzynarodowym obrocie odpadami

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla ramy instytucjonalne i orga-
nizacyjne do wykonywania zadaƒ z zakresu mi´dzyna-
rodowego obrotu odpadami wynikajàcych z:

1) rozporzàdzenia Rady nr 259/93/EWG z dnia 1 lute-
go 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesy∏ania
odpadów w obr´bie, do Wspólnoty Europejskiej
oraz poza jej obszar (Dz. Urz. WE L 30
z 06.02.1993); 

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121,
poz. 1264.



2) rozporzàdzenia Rady nr 1420/99/WE z dnia
29 kwietnia 1999 r. ustanawiajàcego wspólne za-
sady i procedury stosowane do wysy∏ek niektó-
rych rodzajów odpadów do niektórych krajów nie-
nale˝àcych do OECD (Dz. Urz. WE L 166
z 01.07.1999); 

3) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1547/1999 z dnia
12 lipca 1999 r. okreÊlajàcego procedury kontrolne
na mocy rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 259/93,
majàcego zastosowanie do wysy∏ek niektórych ro-
dzajów odpadów do niektórych krajów, do których
nie ma zastosowania decyzja OECD C(92)39
(Dz. Urz. WE L 185 z 17.07.1999).

Art. 2. Mi´dzynarodowy obrót odpadami polega
na przywozie odpadów z zagranicy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, przewozie odpadów pochodzà-
cych z zagranicy przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wywozie odpadów za granic´ z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 3. O ile ustawa nie stanowi inaczej, w zakresie
nieuregulowanym przez przepisy, o których mowa
w art. 1, do spraw z zakresu mi´dzynarodowego obro-
tu odpadami, stosuje si´ przepisy polskie, w szczegól-
noÊci dotyczàce ochrony Êrodowiska, gospodarki od-
padami oraz post´powania administracyjnego.

Art. 4. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, procedur´
kontrolnà dla niektórych rodzajów odpadów przezna-
czonych do odzysku, które nie sà obj´te procedurami
kontrolnymi Unii Europejskiej w zakresie mi´dzynaro-
dowego obrotu odpadami. 

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska b´-
dzie si´ kierowaç wzgl´dami bezpieczeƒstwa zdrowia
i ˝ycia ludzi oraz Êrodowiska, a tak˝e uwzgl´dni zobo-
wiàzania mi´dzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzia∏ 2

W∏aÊciwoÊç organów

Art. 5. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska jest
organem w∏aÊciwym do podejmowania decyzji, udo-
st´pniania informacji i prowadzenia doradztwa
w sprawach:

1) wysy∏ki odpadów poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

2) przywozu odpadów na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

3) tranzytu odpadów przez terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Art. 6. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowi-
ska sprawuje kontrol´ nad prawid∏owoÊcià gospodar-
ki odpadami b´dàcymi przedmiotem mi´dzynarodo-
wego obrotu odpadami, w szczególnoÊci w miejscach
ich pochodzenia i przeznaczenia.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnieƒ kontrol-
nych w∏aÊciwych organów okreÊlonych w przepisach
odr´bnych.

Rozdzia∏ 3

Przepisy proceduralne

Art. 7. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska,
w drodze postanowienia, mo˝e zdecydowaç o przes∏a-
niu, za swoim poÊrednictwem, do w∏aÊciwego organu
kraju przeznaczenia odpadów, zg∏oszenia podmiotu
wysy∏ajàcego odpady.

2. Kopia zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, jest
przesy∏ana do odbiorcy i do w∏aÊciwego organu kraju
tranzytu.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje za˝alenie.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór listu przewozowego
stosowanego w mi´dzynarodowym obrocie odpada-
mi, uwzgl´dniajàc zakres niezb´dnych danych wynika-
jàcy z decyzji Komisji nr 94/774/WE z dnia 24 listopada
1994 r. dotyczàcej standardowego listu przewozo-
wego okreÊlonego w rozporzàdzeniu Rady
nr 259/93/EWG w sprawie nadzoru i kontroli przesy∏a-
nia odpadów w obr´bie, do Wspólnoty Europejskiej
oraz poza jej obszar.

Art. 8. 1. Zgodnie z przepisami, o których mowa
w art. 1, zezwolenia na:

1) przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, 

2) przewóz odpadów pochodzàcych z zagranicy przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) wywóz odpadów za granic´ z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej

— wydaje G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska,
w drodze decyzji. 

2. Kopie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska niezw∏ocznie
przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych oraz Komendantowi G∏ównemu
Stra˝y Granicznej.

3. Kopie zezwolenia na przywóz odpadów z zagra-
nicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej G∏ówny
Inspektor Ochrony Ârodowiska niezw∏ocznie przekazu-
je tak˝e w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce odzysku
lub unieszkodliwiania marsza∏kowi województwa, wo-
jewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska, wój-
towi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a tak˝e
organowi w∏aÊciwemu do wydania zezwolenia na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub uniesz-
kodliwiania odpadów.
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4. Kopie zezwolenia na wywóz odpadów za grani-
c´ z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej G∏ówny In-
spektor Ochrony Ârodowiska niezw∏ocznie przekazuje
tak˝e w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia lub siedzib´ posiadacza odpadów marsza∏kowi
województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
Êrodowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezyden-
towi miasta. 

5. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska infor-
muje o mi´dzynarodowym obrocie odpadami w∏aÊci-
wego, ze wzgl´du na miejsce pochodzenia lub prze-
znaczenia odpadów, wojewódzkiego inspektora
ochrony Êrodowiska, je˝eli, zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej, nie wymaga si´ na ten obrót zezwolenia.

Art. 9. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
w drodze postanowienia, na które przys∏uguje za˝ale-
nie, mo˝e ˝àdaç dodatkowych informacji dotyczàcych
zamierzonego mi´dzynarodowego obrotu odpadami.

Art. 10. 1. Zezwolenie na przywóz odpadów z za-
granicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
wydawane po zasi´gni´ciu opinii organu w∏aÊciwego
do wydania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpa-
dów oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce odzysku lub
unieszkodliwiania. 

2. Organ, do którego zwrócono si´ o wyra˝enie
opinii, jest obowiàzany przedstawiç jà niezw∏ocznie,
jednak nie póêniej ni˝ w terminie czternastu dni od
dnia dor´czenia wniosku o wydanie opinii. 

3. Niewyra˝enie opinii w terminie okreÊlonym
w ust. 2 uwa˝a si´ za brak uwag. 

4. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska mo˝e
w zezwoleniu okreÊliç warunki przywozu odpadów
z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz sposób stwierdzenia wykonania tych warunków.

5. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska mo˝e
uzale˝niç wydanie zezwolenia na przywóz i na wywóz
odpadów od dostarczenia kopii: 

1) decyzji zezwalajàcej na u˝ytkowanie obiektu bu-
dowlanego zwiàzanego z obrotem tymi odpada-
mi,

2) pozwolenia zintegrowanego,

3) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza,

4) pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
Êcieków do wód lub do ziemi,

5) pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

6) zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

— je˝eli sà wymagane na podstawie odr´bnych prze-
pisów.

Art. 11. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
mo˝e, w drodze decyzji, wyraziç sprzeciw wobec do-
konania mi´dzynarodowego obrotu odpadami.

2. W przypadku ustania przyczyn b´dàcych pod-
stawà zg∏oszenia sprzeciwu, G∏ówny Inspektor Ochro-
ny Ârodowiska stwierdza, w drodze decyzji, wygaÊni´-
cie decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. O decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, G∏ówny In-
spektor Ochrony Ârodowiska niezw∏ocznie informuje
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej oraz woje-
wódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska, w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na miejsce przyj´cia, wysy∏ki lub tran-
zytu odpadów.

4. Je˝eli G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
nie wyra˝a sprzeciwu, a mi´dzynarodowy obrót odpa-
dami jest mo˝liwy bez zezwolenia, G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska niezw∏ocznie informuje o braku
sprzeciwu ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych, Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowi-
ska w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce przyj´cia, wy-
sy∏ki lub tranzytu odpadów.

5. Je˝eli przepisy, o których mowa w art. 1, przewi-
dujà pisemnà zgod´, G∏ówny Inspektor Ochrony Âro-
dowiska w drodze decyzji udziela jej lub odmawia jej
udzielenia.

Art. 12. Je˝eli G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodo-
wiska nie wyrazi sprzeciwu, a wywóz odpadów jest
mo˝liwy bez zezwolenia, to zg∏aszajàcy wywóz odpa-
dów informuje o tym marsza∏ka województwa oraz
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´ po-
siadacza odpadów.

Art. 13. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
prowadzi jawny rejestr zg∏oszeƒ, decyzji i wniosków
o wydanie zezwoleƒ w zakresie mi´dzynarodowego
obrotu odpadami, zawierajàcy nast´pujàce dane: 

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ posiadaczy odpadów
uczestniczàcych w mi´dzynarodowym obrocie od-
padami; 

2) adres miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w przypadku posiadaczy odpadów b´dàcych
osobami fizycznymi lub adres siedziby w przypad-
ku posiadaczy odpadów b´dàcych jednostkami or-
ganizacyjnymi, uczestniczàcych w mi´dzynarodo-
wym obrocie odpadami;

3) dat´ wa˝noÊci zezwolenia lub decyzji; 

4) rodzaje odpadów podlegajàcych obrotowi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór rejestru, o którym mo-
wa w ust. 1, oraz sposób jego udost´pniania.

Dziennik Ustaw Nr 191 — 13600 — Poz. 1956



Rozdzia∏ 4

Zabezpieczenie roszczeƒ

Art. 14. 1. W zezwoleniach, o których mowa
w art. 8 ust. 1, ustanawia si´ zabezpieczenie roszczeƒ
z tytu∏u mo˝liwoÊci wystàpienia negatywnych skut-
ków w Êrodowisku. 

2. Je˝eli obrót mo˝e byç dokonany bez zezwolenia
na mi´dzynarodowy obrót odpadami, zabezpieczenie
roszczeƒ ustanawia si´ w zezwoleniu na odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów.

3. Zabezpieczenie roszczeƒ mo˝e mieç form´ de-
pozytu, gwarancji bankowej albo polisy ubezpiecze-
niowej, wskazanà we wniosku o wydanie zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1 i 2.

4. Zabezpieczenie roszczeƒ w formie depozytu jest
wp∏acane na odr´bny rachunek bankowy wskazany
przez organ wydajàcy zezwolenie, o którym mowa
w ust. 1 i 2, a zabezpieczenie w formie gwarancji ban-
kowej albo polisy ubezpieczeniowej jest sk∏adane do
organu wydajàcego zezwolenie, o którym mowa
w ust. 1 i 2.

5. Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczenio-
wa powinna stwierdzaç, ˝e w razie wystàpienia nega-
tywnych skutków w Êrodowisku w wyniku niewywià-
zania si´ z obowiàzków okreÊlonych w zezwoleniu,
o którym mowa w ust. 1 i 2, lub wynikajàcych bezpo-
Êrednio z przepisów prawa, bank lub firma ubezpie-
czeniowa ureguluje zobowiàzania na rzecz organu wy-
dajàcego zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2.

6. Po przedstawieniu wymaganych przepisami,
o których mowa w art. 1, dokumentów, na wniosek
sk∏adajàcego zabezpieczenie, w∏aÊciwy organ w dro-
dze decyzji orzeka o jego zwrocie, z zastrze˝eniem
ust. 7.

7. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania warun-
ków okreÊlonych w zezwoleniach, o których mowa
w ust. 1 i 2, i nieusuni´cia w wyznaczonym terminie
negatywnych skutków w Êrodowisku powsta∏ych
w wyniku prowadzonej dzia∏alnoÊci, organ w∏aÊciwy
do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2,
orzeka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu na ten cel
zabezpieczenia w wysokoÊci niezb´dnej do usuni´cia
tych skutków. Art. 127 § 3 Kpa stosuje si´ odpowied-
nio.

Rozdzia∏ 5

Zwrot odpadów

Art. 15. Je˝eli gospodarowanie odpadami, przy-
wiezionymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w zezwoleniu, li-
Êcie przewozowym lub w umowie zawartej pomi´dzy
wysy∏ajàcym a odbiorcà odpadów, jest niemo˝liwe,
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska, po niesku-
tecznym wykorzystaniu procedur okreÊlonych
w art. 25 rozporzàdzenia Rady nr 259/93/EWG z dnia

1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesy∏a-
nia odpadów w obr´bie, do Wspólnoty Europejskiej
oraz poza jej obszar, w drodze decyzji, nakazuje od-
biorcy odes∏anie odpadów do kraju wysy∏ki lub okre-
Êla sposób gospodarowania tymi odpadami na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 16. 1. Je˝eli odpady zosta∏y wwiezione na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek nielegal-
nego mi´dzynarodowego obrotu odpadami, G∏ówny
Inspektor Ochrony Ârodowiska, w drodze decyzji:

1) je˝eli za nielegalny mi´dzynarodowy obrót odpa-
dami odpowiedzialnoÊç ponosi wysy∏ajàcy odpa-
dy — nakazuje odbiorcy odes∏anie odpadów do
kraju wysy∏ki lub okreÊla sposób gospodarowania
tymi odpadami na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

2) je˝eli za nielegalny mi´dzynarodowy obrót odpa-
dami odpowiedzialnoÊç ponosi odbiorca odpa-
dów — okreÊla sposób gospodarowania tymi od-
padami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Je˝eli odpady zosta∏y wywiezione z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na skutek nielegalnego mi´-
dzynarodowego obrotu odpadami, za który odpowie-
dzialnoÊç ponosi wysy∏ajàcy, G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska, w drodze decyzji, nakazuje przy-
wóz i zagospodarowanie tych odpadów na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na koszt wysy∏ajàcego.

3. Je˝eli nie mo˝na wszczàç post´powania egzeku-
cyjnego w sprawie decyzji, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i ust. 2, lub egzekucja okaza∏a si´ bezskuteczna,
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska dokonuje go-
spodarowania odpadami na koszt odbiorcy w przy-
padku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub na koszt wy-
sy∏ajàcego w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

4. Do nale˝noÊci z tytu∏u obowiàzku uiszczenia
kosztów, o których mowa w ust. 3, stosuje si´ przepi-
sy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.1)), z tym ˝e uprawnienia organów podatkowych
przys∏ugujà G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodo-
wiska.

Art. 17. Decyzjom, o których mowa w art. 15 i 16,
mo˝e byç nadany rygor natychmiastowej wykonalno-
Êci.
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894,
Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291,
Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.



Rozdzia∏ 6

PrzejÊcia graniczne i urz´dy celne

Art. 18. 1. Mi´dzynarodowy obrót odpadami, z wy-
∏àczeniem obrotu wewnàtrz Unii Europejskiej, jest re-
alizowany w wyznaczonych przejÊciach granicznych
i w wyznaczonych urz´dach celnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych i ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
przejÊç granicznych, którymi realizowany jest mi´dzy-
narodowy obrót odpadami, kierujàc si´ koniecznoÊcià
zapewnienia kontroli zgodnoÊci zg∏oszonego rodzaju
odpadów z faktycznà zawartoÊcià ∏adunku przywo˝o-
nego z zagranicy, wywo˝onego za granic´ lub przewo-
˝onego tranzytem. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz w∏aÊciwych w sprawach mi´dzynarodowego
obrotu odpadami urz´dów celnych, kierujàc si´ ko-
niecznoÊcià zapewnienia kontroli zgodnoÊci zg∏oszo-
nego rodzaju odpadów z faktycznà zawartoÊcià ∏adun-
ku przywo˝onego z zagranicy, wywo˝onego za granic´
lub przewo˝onego tranzytem. 

Rozdzia∏ 7

Przepisy karne

Art. 19. 1. Kto bez wymaganej zgody, wymagane-
go zg∏oszenia lub zezwolenia wywozi za granic´ odpa-
dy, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´-
cy do lat 5.

2. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1 dzia-
∏a nieumyÊlnie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2. 

Art. 20. 1. Kto wbrew obowiàzkowi:

1) nie przedk∏ada uprawnionym organom lub oso-
bom dokumentów lub informacji wymaganych
w mi´dzynarodowym obrocie odpadami, 

2) nie wykonuje decyzji nakazujàcej odes∏anie odpa-
dów, przywiezionych na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, do kraju wysy∏ki lub okreÊlajàcej spo-
sób zagospodarowania tych odpadów na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej

— podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa
w ust. 1, nast´puje na zasadach i w trybie okreÊlo-
nym w Kodeksie post´powania w sprawach o wykro-
czenia.

Rozdzia∏ 8

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 21. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 982, z póên. zm.2)) w art. 2 w ust. 1:

a) w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyrazy „w szcze-
gólnoÊci”,

b) w pkt 14 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 15 i 16 w brzmieniu:

„15) wykonywanie zadaƒ okreÊlonych w ustawie
z dnia 30 lipca 2004 r. o mi´dzynarodowym
obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956), 

16) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych od-
r´bnymi przepisami.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z póên. zm.3))
w za∏àczniku w cz´Êci IV dodaje si´ ust. 37a w brzmie-
niu:

„37a. Od zezwoleƒ wydawanych na podstawie prze-
pisów ustawy o mi´dzynarodowym obrocie
odpadami:
1) na obrót odpadami z zagranicà, obejmujàcy

wielokrotne przemieszczanie odpadów —
1 380 z∏;

2) na obrót odpadami z zagranicà, obejmujàcy
jednokrotne przemieszczenie odpadów —
690 z∏.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.4)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ rozdzia∏ 8;

2) uchyla si´ art. 69.

Art. 24. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661
oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889) w art. 16 w ust. 1 w pkt 8
lit. c otrzymuje brzmienie:
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865
i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1263. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r.
Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180
i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874,
Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651
i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466, Nr 54,
poz. 535, Nr 62, poz. 574, Nr 70, poz. 632, Nr 91, poz. 870,
Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1208.



Na podstawie art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏u-
gujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) jednostce — nale˝y przez to rozumieç jednostk´
bud˝etowà, zak∏ad bud˝etowy, gospodarstwo po-
mocnicze;

2) zb´dnych sk∏adnikach majàtku ruchomego — na-
le˝y przez to rozumieç sk∏adniki majàtku ruchome-
go, które:

a) nie sà i nie b´dà mog∏y byç wykorzystane w re-
alizacji zadaƒ zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià jed-
nostki lub

b) nie nadajà si´ do dalszego u˝ytku ze wzgl´du na
z∏y stan techniczny, a ich naprawa by∏aby nie-
op∏acalna, lub

c) nie nadajà si´ do wspó∏pracy ze sprz´tem u˝y-
wanym w jednostce, a ich przystosowanie by∏o-
by technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione;

3) zu˝ytych sk∏adnikach majàtku ruchomego — nale-
˝y przez to rozumieç sk∏adniki majàtku ruchome-
go:

a) posiadajàce wady lub uszkodzenia, których na-
prawa by∏aby nieop∏acalna, lub

b) zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu u˝ytkowników lub
najbli˝szego otoczenia, lub

c) które ca∏kowicie utraci∏y wartoÊç u˝ytkowà, lub

d) które sà technicznie przestarza∏e, a ich naprawa
lub remont by∏yby ekonomicznie nieuzasadnio-
ne;

4) wartoÊci jednostkowej sk∏adnika majàtku rucho-
mego — nale˝y przez to rozumieç wartoÊç rynko-
wà tego sk∏adnika ustalonà przez kierownika jed-
nostki.

Rozdzia∏ 2

Sposób gospodarowania sk∏adnikami 
majàtku ruchomego

§ 2. 1. Jednostka jest zobowiàzana do wykorzysta-
nia sk∏adników majàtku ruchomego dla realizacji swo-
ich zadaƒ oraz do gospodarowania tymi sk∏adnikami
w sposób oszcz´dny i racjonalny. 

2. Jednostka jest zobowiàzana do utrzymania
sk∏adników majàtku ruchomego w stanie niepogor-
szonym z uwzgl´dnieniem normalnego zu˝ycia oraz
do zapewnienia nad nimi efektywnego nadzoru.

§ 3. 1. Jednostka powinna na bie˝àco analizowaç
stan majàtku ruchomego z uwzgl´dnieniem jego sta-
nu technicznego oraz przydatnoÊci do dalszego u˝yt-
kowania. 
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania sk∏adnikami majàtku ruchomego 
powierzonego jednostkom bud˝etowym, zak∏adom bud˝etowym i gospodarstwom pomocniczym

„c) art. 19 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o mi´dzyna-
rodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, 
poz. 1956),”.

Art. 25. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych decyzjà ostatecz-
nà, stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy.

Art. 26. Zezwolenia wydane na podstawie art. 65
i 66 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

w zakresie mi´dzynarodowego obrotu odpadami wy-
gasajà bez odszkodowania, z up∏ywem okresu, na któ-
ry by∏y wydane, lecz nie póêniej ni˝ dnia 31 paêdzier-
nika 2004 r.

Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115,
poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001 i Nr 123, poz. 1291. 


