
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zdzis³awa Pupê

oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego
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w dniu 31 marca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma proœbami o interwencjê zwracamy siê do Pana w sprawie obowi¹zków i kar na-

k³adanych na przedsiêbiorców na podstawie ustawy o odpadach.
Ustaw¹ z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach (DzU 2010.28.145), w art. 79c pkt 3,

wprowadzono kary dla posiadaczy odpadów, którzy s¹ zobowi¹zani do przekazywania zbiorczego zesta-
wienia danych lub sporz¹dzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów
zgodnoœci. Je¿eli zobowi¹zany nie wykonuje tego obowi¹zku albo wykonuje go nieterminowo lub nie-
zgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze pieniê¿nej w wysokoœci 10 tysiêcy z³. Przewidziana kara
ma sta³¹ wysokoœæ, bez wzglêdu na rodzaj i stopieñ niedope³nienia obowi¹zku, poza tym jest niezale¿na
od stopnia nieterminowoœci w z³o¿eniu sprawozdania. SpóŸnienie siê o jeden dzieñ ma wiêc podobne
konsekwencje jak zw³oka kwartalna w przekazaniu sprawozdania. Przedstawiona regulacja jest tym
bardziej nieprawid³owa, ¿e ow¹ karê wprowadzono nowelizacj¹ przywo³anej ustawy, która wesz³a w ¿y-
cie 12 marca 2010 r. Chcielibyœmy wskazaæ, ¿e wymieniony obowi¹zek z³o¿enia sprawozdania istnieje
do koñca kwarta³u roku nastêpnego, a wiêc do 31 marca. A wiêc sankcje finansowe wprowadzono
w stosunku do obowi¹zku, na którego spe³nienie termin up³ywa za kilkanaœcie dni!

W naszej ocenie jest to niedopuszczalne z punktu widzenia pewnoœci i stabilnoœci prawa oraz zaufania
obywatela do pañstwa. Z posiadanych przez nas informacji wynika, ¿e na przyk³ad marsza³ek wojewódz-
twa ³ódzkiego na³o¿y³ ponad sto siedemdziesi¹t kar z omawianego tytu³u. Dla wielu przedsiêbiorców, ta-
kich jak stomatolodzy czy w³aœciciele sklepów, jest to ciê¿ar finansowy nie do udŸwigniêcia.

Przedstawiony problem nie jest jedynym problemem powsta³ym na gruncie ustawy o odpadach. Nie
sposób nie wskazaæ równie¿ innego aktualnego problemu, a mianowicie zmiany wprowadzonej noweli-
zacj¹ przywo³anej ustawy ze stycznia 2011 r. Wprowadzono ni¹ bowiem przesuniêcie terminu na z³o¿e-
nie zestawienia zbiorczego z 31 na 15 marca. Przedsiêbiorcy chc¹cy dope³niæ formalnoœci, nauczeni
doœwiadczeniem z wczeœniejszego roku, kolejny raz zaskoczeni zostali zmian¹ przepisu w krótkim cza-
sie przed z³o¿eniem zestawienia, co ponownie spowodowa³o, ¿e du¿a ich czêœæ nie wywi¹za³a siê z obo-
wi¹zku w terminie.

Opisane aspekty nowelizacji ustawy o odpadach w ostatnim okresie pokazuj¹, ¿e podczas procesu
legislacyjnego projektodawca w ¿aden sposób nie uwzglêdni³ zasad przyzwoitej legislacji.

Maj¹c na wzglêdzie przedstawione fakty, uprzejmie prosimy o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie okolicznoœci uzasadnia³y ustalenie przywo³anej kary pieniê¿nej na sta³ym poziomie 10 tysiê-

cy z³ bez wzglêdu na to, czy nieterminowe z³o¿enie sprawozdania dotyczy jednego dnia czy kwarta³u,
i bez wzglêdu na to, czy kara dotyczy producenta samochodów, czy w³aœciciela ma³ego sklepu?

2. Czy ministerstwo prowadzi prace nad nowelizacj¹ ustawy o odpadach w zakresie zró¿nicowania
kar pod wzglêdem podmiotów, których one dotycz¹?

3. Jaka jest skala kar nak³adanych przez marsza³ków poszczególnych województw?
4. Jaki procent podmiotów zobowi¹zanych nie z³o¿y³ zestawienia za 2009 r. do 31 marca 2010 r.?
5. Jaka liczba podmiotów zobowi¹zanych nie z³o¿y³a zestawienia za 2010 r. do 15 marca 2011 r.? Ja-

ka liczba podmiotów z³o¿y³a je w okresie miêdzy 15 a 31 marca 2011 r.?
6. Z jakich powodów przesuniêto termin z³o¿enia sprawozdania z 31 na 15 marca? Kiedy powsta³a

potrzeba przesuniêcia tego terminu i od kiedy by³a ona znana ministerstwu?
7. Jakie istniej¹ prawne mo¿liwoœci niedochodzenia kar przez marsza³ków województw oraz umorze-

nia lub anulowania kar ju¿ na³o¿onych za 2009 i 2010 r.?
Bêdziemy zobowi¹zani za udzielenie szczegó³owych informacji w zakresie przedstawionych kwestii.

Z powa¿aniem
Zdzis³aw Pupa
Grzegorz Wojciechowski




