
Druk nr 3353-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                   IV kadencja

D O D A T K O W E      S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I  LEŚNICTWA

o poselskim projekcie ustawy o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji /druk
nr 2597/.

Sejm na 88 posiedzeniu w dniu 4 listopada 2004 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr

3353 do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  w

celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po

rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniach w dniach 17 i 23 listopada 2004 r.

wnosi:

Wysoki  Sejm    raczy następujące poprawki:

1) w art. 12:

a) w ust. 2 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie:

„2. Wprowadzający pojazd, o którym mowa w ust. 1, który nie zapewnia sieci,
oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, są obowiązani do
naliczenia i wpłacenia, przed wystawieniem faktury nabywcy pojazdu, na
odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu
wprowadzonego na terytorium kraju.”,
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b) skreślić ust. 3;

- poseł K. Janik w imieniu KP SLD

- przyjąć

2) w art. 16 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci powstaje na koniec roku
kalendarzowego.”;

- poseł K. Janik w imieniu KP SLD

- przyjąć

3) w art. 17 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:

„1. W razie stwierdzenia, że wprowadzający pojazd nie dokonał wpłaty opłaty za
brak sieci albo dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, Główny
Inspektor Ochrony Środowiska wydaje decyzję, w której określa wysokość
zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci.

2. W przypadku niewykonania decyzji określonej w ust. 1, w terminie 14 dni od
dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, Główny Inspektor Ochrony
Środowiska ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę za brak sieci w
wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty za brak sieci.”;

- poseł K. Janik w imieniu KP SLD

- przyjąć

4) w art. 28 dodać ust. 2a-2b w brzmieniu:

„2a. Przy obliczaniu poziomów odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji do
odzysku zalicza się działania oznaczone jako R1-R9 w załączniku nr 5 do
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2b. Przy obliczaniu poziomów recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji do
recyklingu zalicza się działania oznaczone jako R2-R9 w załączniku nr 5 do
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.”;

- poseł K. Janik w imieniu KP SLD

- przyjąć

5) dodać art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Masę odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z
eksploatacji, poddanych odzyskowi lub recyklingowi, ustala się
odpowiednio na podstawie:

1) zaświadczeń potwierdzających odzysk;
2) zaświadczeń potwierdzających recykling;
3) informacji dotyczącej zawartości uzyskiwanych frakcji

materiałowych, o której mowa w art. 37 ust. 2;
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4) kart przekazania odpadów powstałych z pojazdów wycofanych z
eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu strzępiarkę.

2. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odzysku lub
recyklingu, jest obowiązany wydać zaświadczenie potwierdzające
odzysk lub recykling na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego
stację demontażu, przekazującego odpady do odzysku lub
recyklingu, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

3. Zaświadczenia potwierdzające odzysk i recykling powinny zawierać
w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres
przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu;

2) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku
lub recyklingu;

3) wskazanie rodzajów odpadów przyjętych do odzysku lub
recyklingu, z podaniem ich kodu;

4) oznaczenie procesu odzysku lub recyklingu, z podaniem typu
procesu określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.

4. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odzysku lub
recyklingu, sporządza zaświadczenia potwierdzające odzysk lub
recykling w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje
przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazujący odpady
do odzysku, drugi jest przekazywany Głównemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy
prowadzącego działalność w zakresie odzysku.

5. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu i przedsiębiorca
prowadzący działalność w zakresie odzysku lub recyklingu, są
obowiązani przechowywać zaświadczenia potwierdzające odzysk i
recykling przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego
dotyczą te zaświadczenia.

6. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze
rozporządzenia, wzór zaświadczenia potwierdzającego odzysk i
wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling, kierując się
potrzebą ujednolicenia zaświadczeń.”;

- poseł K. Janik w imieniu KP SLD

- przyjąć

6) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:

„4) osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, z
podziałem na pojazdy wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 1980 r. i po tym
dniu.”;
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- poseł K. Janik w imieniu KP SLD

- przyjąć

7) w art. 39 w ust. 3 i 5 po wyrazach „wojewoda cofa pozwolenia” dodać wyrazy „lub
decyzje”;

- poseł K. Janik w imieniu KP SLD

- przyjąć

8) w art. 40 w ust. 2 i 4 po wyrazach „wojewoda cofa pozwolenia” dodać wyrazy „lub
decyzje”;

- poseł K. Janik w imieniu KP SLD

- przyjąć

9) w art. 57 w pkt 1 art. 401 nadać brzmienie :

„Art. 401. 1. Przychodami funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na
podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu
kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której mowa
w art. 362 ust. 3.

2. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat, o
których mowa w art. 210 ust. 1.

3. Przychody, o których mowa w ust. 2, przeznacza się wyłącznie na
finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o
których mowa w art. 206 i 212.

4. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat
produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

5. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat
ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i
górnicze.

6. Przychody, o których mowa w ust. 5, przeznacza się w równych
częściach wyłącznie na finansowanie:

1) potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju
oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód
podziemnych,

2) potrzeb górnictwa służących ograniczeniu negatywnego
oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania
kopalin i likwidacji zakładów górniczych.

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat, o
których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne.
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8. Przychody, o których mowa w ust. 7, przeznacza się wyłącznie na:
1) utrzymanie katastru wodnego;
2) opracowanie planów gospodarowania wodami;
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą

eksploatację zasobów wodnych.

9. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z kar
pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a ustawy
- Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293 i Nr 91,
poz. 875), w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i
3 tej ustawy.

10. Przychody, o których mowa w ust. 9, przeznacza się wyłącznie na
wspieranie odnawialnych źródeł energii znajdujących się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat, o
których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2
ustawy z dnia ….. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. Nr …, poz. …).

12. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz
art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ... o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, powiększone o przychody z oprocentowania,
Narodowy Fundusz przeznacza wyłącznie na:

1) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji;

2) dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:

a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych

pojazdów wycofanych z eksploatacji.

13. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz.
1263).

14. Przychodami funduszy mogą być dobrowolne wpłaty, zapisy,
darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji
oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

15. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy
mogą być także przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz
inne przychody związane z działalnością tych funduszy.

16. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty
i pożyczki.”;
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- poseł K. Janik w imieniu KP SLD

- przyjąć

10) w art. 57 w pkt 3 w art. 415 w ust. 5a i 5b wyrazy „obowiązek sporządzania i
przekazywania” zastąpić wyrazami „sporządzanie i przekazywanie”;

- poseł K. Janik w imieniu KP SLD

- przyjąć

Warszawa, dnia 23 listopada 2004 r.

Sprawozdawca Z-ca Przewodniczącego Komisji

Joanna Grobel-Proszowska Jan Chojnacki




