
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 12 stycznia 2010 r. Druk nr 741 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI ŚRODOWISKA 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 12 stycznia 2010 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pk: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 19, 20, 23, 24 i 25. 
 
 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Środowiska 
 (-) Mariusz Witczak  (-) Michał Wojtczak 
 
 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o odpadach  

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 

1)  w art. 1 w pkt 3: 

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "ust. 1a–1c otrzymują 

brzmienie", 

b) zmianę brzmienia ust. 1a–1c umieszcza się w lit. a ze zdaniem 

wstępnym w brzmieniu: 

"ust. 1a–1c otrzymują brzmienie", 

c) dodanie ust. 1d i 1e umieszcza się w lit. b ze zdaniem wstępnym 

w brzmieniu: 

"po ust. 1c dodaje się ust. 1d i 1e w brzmieniu:"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  w art. 1 w pkt 3: 

a) w ust. 1a wyrazy ", przez co" zastępuje się wyrazem "i", 

b) w ust. 1e po wyrazach "przez substancje lub przedmioty i" dodaje się 

wyrazy ", w przypadku gdy stanowią zagrożenie dla środowiska lub 

dla zdrowia lub życia ludzi,"; 

 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

3)  w art. 1 w pkt 3, w ust. 1c we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

"rozporządzenie" zastępuje się wyrazem "rozporządzenia"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

4)  w art. 1 w pkt 4 w lit. a i b skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 4"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 5, 13 i 15 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 1 w pkt 6, w art. 13a w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

"5) odpadów z unieszkodliwiania, metodami innymi niż termiczne 

przekształcanie odpadów, zakaźnych odpadów medycznych lub 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych"; 

 

Poprawka 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

6)  w art. 1 w pkt 6, w art. 13a w ust. 6 wyrazy "lub miejsc gromadzenia 

odpadów zakaźnych" zastępuje się wyrazami "spełniających 

wymagania w zakresie magazynowania takich odpadów"; 

 

Poprawka 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

7)  art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 3a po wyrazach "który przetwarza 

te odpady" skreśla się przecinek oraz po wyrazach "w urządzeniach 

przewoźnych" dodaje się przecinek; 

 

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 8 i 11 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 10, w art. 19: 

a) skreśla się ust. 6, 

b) w ust. 7 wyrazy "niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6," 

zastępuje się wyrazami "niewydania opinii w terminie określonym 

w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  art. 1 w pkt 12, w art. 21a w ust. 3 po wyrazach "w urządzeniach 

przewoźnych" dodaje się wyrazy "oraz w przypadku, o którym mowa 

w art. 17 ust. 3a"; 

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 1 w pkt 12, w art. 21a w ust. 4 skreśla się zdanie drugie; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
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11)  w art. 1 w pkt 17 w lit. d: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 6a–6d" zastepuje się wyrazami 

"ust. 6a–6c", 

b) skreśla się ust. 6a, 

c) w ust. 6b wyrazy "niedotrzymania terminu, o którym mowa 

w ust. 6," zastępuje się wyrazami "niewydania opinii w terminie 

określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

– Kodeks postępowania administracyjnego"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  w art. 1 w pkt 19 w lit. a, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyraz "których" zastępuje się wyrazem "którym"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

13)  w art. 1 w pkt 29: 

a) w lit. a, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

"1a. Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 

medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych przez ich 

współspalanie.", 

b) w lit. c, w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:  

"1a) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 

medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych;"; 

 

Poprawka 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

14)  w art. 1 w pkt 37, w art. 54b w ust. 1 po wyrazach "lokalizację 

składowiska," dodaje się wyrazy "z własnej inicjatywy lub na wniosek 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska albo państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego,"; 

 

Poprawka 
KŚ 

15)  w art. 1 w pkt 46, w art. 77a skreśla się wyrazy "innymi metodami niż 

te, które prowadzą do obniżenia zawartości ogólnego węgla 

organicznego do 5% w tych odpadach lub unieszkodliwia je"; 

 

 

 

Poprawka 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 16 i 19 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 17. 

 

16)  w art. 4:  

a) w pkt 1, w ust. 1a wyrazy "Do pojazdów trójkołowych" zastępuje się 

wyrazami "Do motorowerów trójkołowych zaliczanych 

do kategorii L2e, określonej w przepisach o ruchu drogowym,", 

b) w pkt 2: 

- przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

"…) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) masie pojazdu wycofanego z eksploatacji – rozumie się 

przez to masę pojazdu zważonego przy przyjmowaniu 

pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania 

pojazdów, po uprzednim usunięciu z niego innych 

odpadów, które nie pochodzą z tego pojazdu;",", 

- w lit. a, w pkt 4 wyrazy ", określonych w przepisach o ruchu 

drogowym, oraz trójkołowe pojazdy, z wyłączeniem motocykli 

trójkołowych" zastępuje się wyrazami "oraz motorowery 

trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach 

o ruchu drogowym"; 

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez 
połączone komisje 

17)  w art. 4 w pkt 2 skreśla się lit. a; 

 

Poprawka 
KŚ 

18)  w art. 4 skreśla się pkt 8; 

 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
 
 

19)  w art. 4 w pkt 12 wyrazy "rzeczywistej pojazdu przyjętego do stacji 

demontażu lub punktu zbierania pojazdów" zastępuje się wyrazami 

"pojazdu wycofanego z eksploatacji"; 

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 20, 23 i 25 należy głosować łącznie. 

 

20)  w art. 4 w pkt 15: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez 
połączone komisje 
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"w art. 30 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:", 

b) przed ust. 2 dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 

"1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany 

do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego 

informacje o: 

1) liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz 

masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych 

do jego stacji demontażu; 

2) masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi 

oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także 

masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów 

wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji; 

3) przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, 

w tym recyklingu, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo 

imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy; 

4) przedsiębiorcach, którym przekazano odpady 

do unieszkodliwiania, z podaniem nazwy, siedziby i adresu 

albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu 

przedsiębiorcy; 

5) osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku 

i recyklingu."; 

 

21)  w art. 4 w pkt 24, w art. 53a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

"1. Kto poza stacją demontażu dokonuje usunięcia z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji 

niebezpiecznych, w tym płynów, podlega karze pieniężnej 

od 10 000 do 300 000 zł.", 

b) w ust. 2 i 3 wyrazy "Kary pieniężne, o których" zastępuje się 

wyrazami "Karę pieniężną, o której", 

c) w ust. 5 wyrazy "kar pieniężnych, o których" zastępuję się wyrazami 

"kary pieniężnej, o której"; 

Poprawka sen.  
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
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22)  w art. 12 w ust. 1 i 2 wyrazy "3 miesięcy" zastępuje się wyrazami 

"6 miesięcy"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

23)  art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

"2. Do wydawania i sporządzania zaświadczeń, o których mowa 

w art. 29 ustawy zmienianej w art. 4, oraz sporządzania i składania 

sprawozdań, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 4, za 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe."; 

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez 
połączone komisje 

24)  w art. 16 w ust. 1 po użytych po raz pierwszy wyrazach "art. 42 ust. 3" 

dodaje się wyrazy ", art. 55 ust. 3" oraz wyrazy "art. 36 ust. 14, art. 42 

ust. 3, art. 55 ust. 3a" zastępuje się wyrazami "art. 33 ust. 4 i 4a, art. 36 

ust. 14, art. 42 ust. 3, art. 55 ust. 3 i 3a"; 

 

Poprawka 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 

25)  art. 19 w pkt 1 po wyrazach "pkt 13, 14" dodaje się wyrazy ", 15".  

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
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 

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


