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W nawiązaniu do pisma z dnia 5 stycznia 2015 r., nr GMS-WP-173-

3/15, dotyczącego rządowego projektu ustawy o recyklingu pojazdów 

wycofanych w eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, przekazanego 

Prokuratorowi Generalnemu do zaopiniowania w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z 

późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Projekt w przepisach karnych ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 

późn. zm.) wprowadza przepis art. 52a określający odpowiedzialność 
. 

przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów za wykroczenie 

polegające na niezastosowaniu się do obowiązku, wynikającego z art. 35 ust. l 

ustawy, przekazania wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

zebranych w punkcie zbierania pojazdów, do przedsiębiorcy prowadzącego 

stację demontażu, z którym zobowiązany posiada zawartą umowę. 
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W art. 53 wyżej wymienionej ustawy projekt dodaje ust. 2, który 

rozszerza odpowiedzialność za wykroczenia określone wart. 44-49, art. 51 i art. 

52a tej ustawy na osoby, które na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego 

organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmują się sprawami 

gospodarczymi w zakresie gospodarki odpadami osoby fizycznej, osoby 

prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 

Nadto projekt w art. 14 ust. l wprowadza odpowiedzialność za czyn 

polegający na niezastosowaniu się do obowiązku przewidzianego w art. 13 

projektu, dotyczącego dołączenia zawiadomienia o podjęciu działalności w 

zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów 

uwierzytelnionych kopii umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje 

demontażu. 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 projektu orzekanie w sprawach wymienionych w 

powyższym przepisie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 

395, z późn. zm.). 

Rozwiązania proponowane w zakresie przepisów karnych należy uznać 

za prawidłowe. Projektowane przepisy są czytelne i zawierają prawidłowo 

określone zagrożenie karą grzywny. 

Reasumując, w zakresie właściwości Prokuratury, wyrażam pozytywną 

opinię o przedmiotowym projekcie. 

AndrzeJ Sere1net 


