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Gospodarcza Drogownictwa
Pan
Jan Styliński
Prezes Zarządu
Polski Związek
Pracodawców Budownictwa

Szanowni Państwo,
Nawiązując do Państwa wniosku z dnia 26 lutego br. (data wpływu do tutejszego urzędu) o
udostępnienie informacji w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia
szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego, uprzejmie
informuję, iż do rozpatrzenia ww. wniosku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, 2019 r.
poz. 630, 1501, 1589, 1712) – dalej „ustawa ooś”. Państwa wniosek dotyczy gospodarowania
odpadami, a co za tym idzie działań mających na celu ograniczanie wielkości emisji i zanieczyszczeń,
które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy
ooś.
Poniżej przekazuję odpowiedź na pytania zawarte w ww. wniosku.
1. Wskazanie jaki jest aktualny stan prac legislacyjnych nad rozporządzeniem Ministra Klimatu
i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla
odpadów destruktu asfaltowego, którego projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Rządowego Procesu Legislacyjnego w dniu 02.10.2020r. Zgodnie z
pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu z dnia 01.10.2020 r. termin na składanie
uwag wynosił 10 dni od dnia udostępnienia projektu.
Obecnie końca dobiega etap uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych projektu rozporządzenia.
Trwa sporządzanie raportu z tychże konsultacji. Po zakończeniu procesu konsultacji zmieniony projekt
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; tel. (22) 36-92-472, faks (22) 36-92-473, www.gov.pl/klimat
Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

rozporządzenia wraz z dokumentacją z procesu zostanie zamieszczony na stronach Rządowego Centrum
Legislacji, we wskazanej lokalizacji - link:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338851/katalog/12725712#12725712.
2. Czy konsultacje społeczne opisanego wyżej projektu rozporządzenia zostały zakończone i ile
uwag do projektu zostało przesłanych. Prosimy o udostępnienie treści złożonych uwag.
Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia zostały zakończone. Trwa sporządzanie raportu z tychże
konsultacji. Raport wraz ze zgłoszonymi uwagami zostanie zamieszczony, zgodnie z obowiązującymi
wymogami, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, pod wskazanym powyżej linkiem.
3. Czy w związku z przeprowadzonymi konsultacjami oraz złożonymi uwagami, udostępniony
dnia 02.10.2020 r. projekt rozporządzenia został zmieniony, a jeśli tak to prosimy o
udostępnienie aktualnej treści projektu rozporządzenia z wprowadzonymi zmianami?
W wyniku zgłoszonych uwag projekt ulegnie zmianom. Po opracowaniu nowego projektu
rozporządzenia i akceptacji przez właściwego ministra, zostanie on zamieszczony na stronie Rządowego
Centrum Legislacji.
4. Czy przedmiotowy projekt rozporządzenia wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, a jeśli tak
to czy projekt rozporządzenia został przesłany do notyfikacji, kiedy i w jakiej treści?
Projekt rozporządzenia wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Informuję, że projekt rozporządzenia
nie został jeszcze przesłany do notyfikacji.
Jednocześnie informuję, iż art. 15 ust. 1 ustawy ooś wspomina o sposobie, a nie sposobach,
udostępnienia informacji wskazanych we wniosku. W związku z powyższym niniejsza odpowiedź
zostanie Państwu przekazana poprzez jeden ze wskazanych we wniosku sposobów – pocztą
elektroniczną na adres oigd@oigd.com.pl.

Z poważaniem
Maciej Mucha
Dyrektor
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/ – podpisany cyfrowo/

2

