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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ŚRODOWISKA 

oraz 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 21 maja 2015 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 

niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1-15. 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Środowiska  Gospodarki Narodowej 

 (-) Jadwiga Rotnicka  (-) Stanisław Jurcewicz 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych  

z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 

 

1)  w art. 1 w pkt 5, w art. 5a skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.)”; 

Poprawka 

KŚ, 

KGN 

poparta przez 

połączone komisje 

2)  w art. 1 w pkt 5, w art. 5a wyrazy „uprawnionym posiadaczom 

odpadów, w tym prowadzącym stację demontażu” zastępuje się 

wyrazami „uprawnionemu posiadaczowi odpadów, w tym 

prowadzącemu stację demontażu”; 

Poprawka  

sen. J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

3)  w art. 1 w pkt 23: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„w art. 40 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:”, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być 

wydane po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na 

użytkowanie obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego, z wyłączeniem nowo zbudowanych lub 

przebudowanych obiektów budowlanych, zespołów obiektów 

lub instalacji, do których ma zastosowanie art. 76 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz 

po sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących 

do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”; 

Poprawka 

KŚ, 

KGN 

poparta przez 

połączone komisje 

4)  w art. 1 w pkt 28, w art. 52b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto wbrew przepisom art. 38: 

1) ust. 1, nie wykonuje raz na 5 lat próby strzępienia odpadów 

Poprawka 

KŚ, 

KGN 

poparta przez 

połączone komisje 
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pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu 

określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych,  

2) ust. 1a, nie wykonuje po raz pierwszy próby strzępienia 

odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 

działalności w tym zakresie, 

3) ust. 1b, nie przeprowadza próby strzępienia odpadów 

pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

w terminie 30 dni od dnia dokonania zmian konstrukcyjnych 

lub technologicznych strzępiarki, skutkujących zmianą 

składu materiałowego rozdrobnionych odpadów 

– podlega karze grzywny.”; 

5)  w art. 1 w pkt 29, w art. 53 w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 48, art. 49” 

zastępuje się wyrazami „art. 48–49”; 

Poprawka 

KŚ, 

KGN 

poparta przez 

połączone komisje 

6)  w art. 1 w pkt 29, w art. 53 w ust. 2 wyrazy „zajmuje się sprawami 

gospodarczymi w zakresie gospodarki odpadami osoby fizycznej, osoby 

prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną” zastępuje 

się wyrazami „zajmuje się sprawami gospodarczymi osoby fizycznej, 

osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność 

prawną, w zakresie wprowadzania do obrotu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, materiałów, przedmiotów wyposażenia, części takich 

pojazdów lub gospodarowania takimi pojazdami lub pochodzącymi 

z nich odpadami”; 

Poprawka  

sen. J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 3 – 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 7, 9, 10, 12, 13 i 15 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu 

do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 czerwca 

następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy, 

zbiorczej informacji o: 

a) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których 

mowa w art. art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

b) gminach, które uzyskały dofinansowanie 

w zakresie zbierania porzuconych pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, 

c) powiatach, które uzyskały dofinansowanie 

w zakresie zbierania pojazdów wycofanych 

z eksploatacji; 

5) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu 

do spraw środowiska zbiorczej informacji 

o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których 

mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. 

zm.) oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 

ust. 2–9 tej ustawy, w terminie do dnia 30 czerwca 

następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy.”;”; 

Poprawka  

sen. J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 
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8)  w art. 7 w pkt 4, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w zakresie pojazdów informacje o: 

a) liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju 

w ciągu roku,  

b) liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania 

pojazdów brakowało kolejnych stacji demontażu lub 

punktów zbierania pojazdów,  

c) wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania 

pojazdów.”; 

Poprawka 

KŚ, 

KGN 

poparta przez 

połączone komisje 

9)  w art. 7: 

a) w pkt 6 po wyrazach „w art. 207” dodaje się dwukropek, pozostałą 

treść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) uchyla się pkt 14,”, 

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) w art. 253 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) art. 178, art. 179, art. 194 ust. 1 pkt 5, art. 204, art. 205 oraz 

art. 213 pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 36 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;”.”; 

Poprawka  

sen. J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 13 wyrazy „odpowiednio za lata 2015 i 2016” zastępuje się 

wyrazami „za rok 2015”; 

Poprawka  

sen. J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  w art. 13 wyrazy „art. 30 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 30”; Poprawka 

KŚ, 

KGN  
poparta przez 

połączone komisje 

 

12)  w art. 15 wyrazy „za rok 2016 oraz za rok 2017” zastępuje się 

wyrazami „za rok 2015 oraz za rok 2016”; 

Poprawka  

sen. J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 
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13)  w art. 16 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami 

„1 stycznia 2016 r.”; 

Poprawka  

sen. J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

14)  w art. 23 w ust. 1 użyte po raz pierwszy wyrazy „art. 23 ust. 9” 

zastępuje się wyrazami „art. 23 ust. 8”; 

Poprawka 

KŚ, 

KGN  
poparta przez 

połączone komisje 

 

15)  art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., 

z wyjątkiem:  

1) art. 1 pkt 27 oraz art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie zmiany art. 400k 

ust. 2 pkt 5, które wchodzą w życie z dniem utworzenia Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 238 

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7; 

2) art. 1 pkt 25, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”. 

Poprawka  

sen. J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


