
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy o odpadach

(druk nr 1206)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i

Nr 203, poz. 1351)

Art. 76a.
Kto, będąc wytwórcą odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii
przemysłowej, nie składa informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami lub składa niekompletną informację

podlega karze grzywny.

<Art. 76b.
Kto, będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w art. 36
ust. 1, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go niezgodnie ze stanem
rzeczywistym

podlega karze grzywny.>

Art. 79c.
1. Jeżeli zarządzający składowiskiem bez wymaganej zgody organu zamyka składowisko

lub jego wydzieloną część
podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł.

2. Jeżeli zarządzający składowiskiem pomimo decyzji o zamknięciu składowiska przyjmuje
odpady do składowania

podlega karze pieniężnej w wysokości 20.000 zł.
[3. Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady, będąc obowiązanym do

prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub
sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania
podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie
wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem
rzeczywistym

podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł.]
<3. Jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 37 ust. 3,

nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych
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podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.>
<4. W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia danych w terminie

określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 79d ust. 3a posiadacz odpadów
podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.

5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym
że łączna wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3 i 4, za dany rok
kalendarzowy nie może przekroczyć 10 000 zł.>

Art. 79d.
1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 79b, wymierza, w drodze decyzji, właściwy

wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 79b, wnosi się na odrębny rachunek bankowy

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja o wymiarze kary stała się ostateczna.

3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 79c, wymierza, w drodze decyzji, właściwy
marszałek województwa.

<3a. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 79c ust. 3 i 4,
marszałek województwa określa termin przekazania zbiorczego zestawienia danych,
nie krótszy niż 14 dni.>

4. Kary pieniężne, o których mowa w art. 79c, wnosi się na odrębny rachunek bankowy
zarządu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymiarze kary
stała się ostateczna.

5. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 79b i 79c, stosuje się
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa.


