
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia

2009 r. ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej

tekstu następujące poprawki:

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:";

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

zastępuje się wyrazem "rozporządzenia";

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

4) 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";

5) w 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;
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6) w art. 1:

a) w pkt 10, w art. 19:

- skreśla się ust. 6,

- 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 (Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)",

b) w pkt 21, w art. 29a w ust. 3 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

z późn. zm.)";

7) w 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";

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

9) 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";

10) w art. 1 w pkt 19 w lit. a, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "których"

zastępuje się wyrazem "którym";

11) 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:
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"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";

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

lub punktu zbierania pojazdów" zastępuje się wyrazami "masy pojazdu wycofanego

z eksploatacji";

13) w art. 4 w pkt 15:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"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.";
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14) w 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.";

15) 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";

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

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2010 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy

o odpadach oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 16 poprawek.

Poprawka nr 1 dostosowuje podział przepisu na jednostki redakcyjne do zawartej

w nim treści. W art. 1 pkt 3 – ze wstępu do wyliczenia wynika, iż proponowana zmiana

polega na nadaniu nowego brzmienia ust. 1a–1c w art. 4 ustawy o odpadach, podczas gdy

w przepisie tym dodaje się ponadto ust. d i e. W związku z powyższym Senat uznał zasadne

wyeliminowanie wskazanej powyżej niespójności.

Poprawki nr 2 i 10 mają na celu zapewnienie poprawności gramatycznej przepisu.

Uchwalając poprawkę nr 3 Senat stanął na stanowisku, że w przypadku

zamieszczania bezpośrednio po przepisie merytorycznym wyjątku od tego przepisu lub

od któregoś z jego elementów, niecelowe jest zamieszczanie formuły "z zastrzeżeniem", jako

nieniosącej żadnej treści normatywnej i mogącej powodować wątpliwości interpretacyjne.

Przyjmując poprawkę nr 4 Senat uznał za konieczne, aby określić wymogi, jakie

muszą spełniać pomieszczenia, do których należy dostarczać zakaźne odpady medyczne

i zakaźne odpady weterynaryjne, powstałe w wyniku świadczenia usług medycznych lub

weterynaryjnych na wezwanie.

Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny.

Zdaniem Izby do wprowadzanej w art. 19 w ust. 6 i 7 oraz w art. 26 w ust. 6a i 6b

ustawy o odpadach instytucji tzw. współdziałania przy wydawaniu decyzji, zastosowanie

mają przepisy art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa). W związku z faktem,

iż zaproponowana w nowelizacji regulacja, w zakresie ustanowienia terminu do wydania

opinii, jest praktycznie jednobrzmiąca z uregulowaniem przepisu art. 106 § 3 Kpa, który

ma w tym przypadku zastosowanie, Senat uznał, że jako niewnosząca żadnej nowości

normatywnej jest ona zbędna (poprawki nr 6 i 9).

Poprawka nr 8 zmierza do wyeliminowania z przepisu zbędnego zastrzeżenia.

Celem poprawki nr 7 jest wskazanie właściwości miejscowej organu (regionalnego

dyrektora ochrony środowiska albo marszałka województwa) do wydania jednej decyzji

zatwierdzającej program gospodarki odpadami, obejmującej odpady powstające w wyniku

rozbiórki i remontów oraz odpady powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń przewoźnych

do przetwarzania odpadów zawierających azbest.
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Mając na uwadze, że w ramach kategorii pojazdów trójkołowych wyróżnia się

motocykle oraz motorowery trójkołowe, Senat, aby objąć zakresem występującej w ustawie

definicji pojazdu jedynie motorowery trójkołowe, przyjął poprawkę nr 11. Poprawka

ta ponadto w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości w zakresie określania masy

pojazdów przyjmowanych do stacji demontażu lub punktów recyklingu, wprowadza

do ustawy definicję masy pojazdu wycofanego z eksploatacji, w miejsce masy rzeczywistej

pojazdu, określonej w ustawie – Prawo o ruchu drogowym jako masa pojazdu łącznie z masą

znajdujących się na nim rzeczy i osób.

Poprawka nr 12 stanowi konsekwencję wprowadzenia do ustawy o recyklingu

pojazdów wycofanych z eksploatacji definicji masy pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Poprawki nr 13, 14 i 16 wynikają z konieczności dostosowania zakresu rocznego

sprawozdania o pojazdach wycofanych eksploatacji do wprowadzanych zmian dotyczących

osiągania poziomów odzysku i recyklingu dla pojazdów wycofanych z eksploatacji

niezależnie od daty ich produkcji (jednakowe poziomy odzysku i recyklingu dla pojazdów

wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980 r. i po tym dniu), jak i zmian dotyczących

wydawanych zaświadczeń o demontażu pojazdu oraz o przyjęciu niekompletnego pojazdu.

W związku z faktem, że są to sprawozdania roczne, Senat proponuje, aby zmiany w tym

zakresie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. (poprawka nr 16). Mając na uwadze,

że przywołane powyżej sprawozdania będą składane w terminie do dnia 15 marca każdego

roku, za poprzedni rok kalendarzowy, Senat, w celu wyeliminowania ewentualnych

wątpliwości adresatów normy prawnej, w oparciu o jakie przepisy należy składać

sprawozdania za rok 2010, w poprawce nr 14 wprowadził odpowiedni przepis przejściowy.

Poprawka nr 13 uwzględnia także wprowadzenie przez poprawkę nr 11 definicji masy

pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Poprawka nr 15 porządkuje przepis w zakresie dotyczącym utrzymania w mocy

rozporządzeń wydanych na podstawie nowelizowanych delegacji ustawowych oraz zmierza

do zapewnienia jego zgodności z dyrektywami Zasad techniki prawodawczej, dotyczącymi

formułowania przepisów przejściowych.


