U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych
ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.
ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt 5a po wyrazach „państwa niebędącego” dodaje się
wyraz „państwem”;

2)

w art. 1 w pkt 12 w lit. d, w ust. 5a wyrazy „0,05 zł” zastępuje się wyrazami
„0,03 zł”;

3)

w art. 1 skreśla się pkt 20;

4)

w art. 1:
a) w pkt 21 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Zużyte

baterie

samochodowe

kwasowo-ołowiowe,

zużyte

akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte baterie przemysłowe
kwasowo-ołowiowe

lub

zużyte

akumulatory

przemysłowe

kwasowo-

ołowiowe poddawane są przetwarzaniu wyłącznie w zakładzie przetwarzania
prowadzącym również recykling ołowiu i jego związków oraz tworzyw
sztucznych lub elektrolitu.”,
b) w pkt 37:
– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 99a–99c” zastępuje się wyrazami
„art. 99a i art. 99b”,
– skreśla się art. 99c,
c) w pkt 40 w lit. a, w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 97–99c” zastępuje się wyrazami
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„art. 97–99b”;

5)

w art. 2 w pkt 1 w lit. b, w pkt 8b wyrazy „wpisów w sprawach prowadzonych
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi”
zastępuje się wyrazami „wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
w których uczestniczy Główny Inspektor Ochrony Środowiska”;

6)

w art. 20 w pkt 2 wyrazy „pkt 21 lit. a oraz pkt 37 w zakresie art. 99c, które
wchodzą w życie wchodzą” zastępuje się wyrazami „który wchodzi”.

MARSZAŁEK SENATU
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy
o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 6 poprawek.
Przyjmując poprawkę nr 1 Senat uznał, że wskazana jest zmiana redakcyjna
ujednolicająca terminologię ustawy i zapewniająca przejrzystość przepisu.
Poprawka nr 2 obniża z 0,05 zł do 0,03 zł wysokość stawki opłaty na publiczne
kampanie edukacyjne mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii
i zużytych akumulatorów oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnego
zbierania tych odpadów.
Wprowadzając tę poprawkę Senat wziął pod uwagę dane wykazane w uzasadnieniu
do rządowego projektu ustawy, zgodnie z którymi w roku 2010 wysokość środków, które
zostały przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne, wyniosła 1 770 022,05 zł
(wg raportu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o funkcjonowaniu gospodarki
bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami). Przyjmując
stawkę w wysokości 0,02 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów
(proponowana w przedłożeniu rządowym) oraz biorąc pod uwagę masę wprowadzonych
baterii lub akumulatorów w 2010 r. (94 842 058,8 kg), szacuje się, że opłata na publiczne
kampanie edukacyjne po wejściu w życie niniejszej ustawy wyniosłaby ok. 1 896 841,02 zł.
Wprowadzając powyższą poprawkę Senat podzielił pogląd, iż zastosowanie stawki
opłaty w wysokości 0,05 zł za kilogram wprowadzanych baterii i akumulatorów – czyli
w wysokości ponad dwukrotnie wyższej, niż było to proponowane w projekcie rządowym –
prowadziłoby do nadmiernego obciążenia branży producentów i importerów baterii
i akumulatorów oraz w konsekwencji mogłoby doprowadzić do wzrostu kosztów produkcji,
a co za tym idzie wzrostu cen dla końcowych użytkowników, w szczególności akumulatorów
samochodowych oraz przemysłowych.
Poprawka nr 3 eliminuje z nowelizacji przepis usuwający z ustawy o bateriach
i akumulatorach obowiązek uzyskiwania „pozwolenia zintegrowanego” przez prowadzącego
zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Przedmiotowa zmiana
ustawy o bateriach i akumulatorach przyniosłaby skutek w postaci braku obowiązku
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uzyskiwania tegoż pozwolenia przez prowadzącego zakład przetwarzania: zużytych baterii
samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowoołowiowych,

zużytych

baterii

przemysłowych

kwasowo-ołowiowych

lub

zużytych

akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, o zdolności przetwarzania mniejszej
niż 10 ton na dobę. Senat przyjmując poprawkę nr 3 stanął na stanowisku, że w przypadku
przetwarzania odpadów niebezpiecznych do jakich zalicza się zużyte baterie i zużyte
akumulatory kwasowo-ołowiowe, obowiązek uzyskania „pozwolenia zintegrowanego”
powinien obejmować wszystkie zajmujące się tą działalnością podmioty bez względu na ilość
przetwarzanych odpadów niebezpiecznych w postaci złomów baterii i akumulatorów.
Sprostanie wysokim standardom w zakresie procesów technologicznych oraz ochrony
środowiska, jakie nakładają na przedsiębiorców wymogi w zakresie uzyskania „pozwolenia
zintegrowanego”, zdaniem Izby daje gwarancje, że proces przetwarzania i recyklingu
zużytych baterii i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych będzie procesem
zapewniający pełną transparentność i bezpieczeństwo.
Przyjmując poprawki nr 4 i 6 Senat negatywnie odniósł się do idei liberalizacji rynku
podmiotów zajmujących się przetwarzaniem zużytych baterii i zużytych akumulatorów
kwasowo-ołowiowych. Senat podzielił stanowisko, iż proces przetwarzania tego rodzaju
odpadów powinien pozostać ograniczony wyłącznie do zagospodarowani ich w obrębie
jednego zakładu przetwarzania. W opinii Izby takie rozwiązanie gwarantuje, że proces
zagospodarowania tych odpadów nie będzie powodować zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska. Poprawką nr 4 wprowadzono również unormowanie gwarantujące,
że odpady niebezpieczne – w postaci zużytego elektrolitu, nie będą przewożone do ich
unieszkodliwienia do innego zakładu przetwarzania. W pozostałym zakresie poprawki te
stanowią konsekwencję zmiany, zawartej w przedłożeniu sejmowym, treści art. 63 ust. 2
ustawy o bateriach i akumulatorach.
Poprawką nr 5 Senat zmienił redakcję przepisu uwzględniając terminologię przyjętą
ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która jest podstawowym
aktem

regulującym

administracyjnymi.

zasady

wnoszenia

wpisu

w

postępowaniach

przed

sądami

