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- Nowa ustawa o odpadach wymusza, by firmy zajmujące się odpadami ze zużytych urządzeń RTV i

AGD uzyskały wpis do rejestrów marszałków województw. Dziś są wpisane do rejestru głównego

inspektora ochrony środowiska. Kiedy muszą być w nowym rejestrze?

Odpowiada Daniel Chojnacki, radca prawny Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka:

Zgodnie z nową ustawą o odpadach marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów

wprowadzających produkty, z których powstają później odpady. Powinien on utworzyć ten rejestr

najpóźniej do 23 stycznia 2016 r.

Firmy objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru powinny go złożyć w terminie 6

miesięcy od jego utworzenia. Ci, którzy są obecnie wpisani do rejestru prowadzonego przez

głównego inspektora ochrony środowiska, nie muszą ubiegać się o wpis do rejestru marszałka.

Zostaną oni wpisani automatycznie.

A gdzie teraz trzeba się rozliczać z działalności związanej z odpadami z urządzeń RTV i AGD?

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz organizacje odzysku zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego, obowiązane przed 23 stycznia 2013 r. do sporządzania i składania

sprawozdań oraz wykazu zakładów przetwarzania na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r., są

obowiązani do sporządzania i składania ich, za lata 2012–2014, stosując przepisy ustawy o

odpadach z 2001 r. Organem właściwym, któremu należy przedłożyć wskazane dokumenty, będzie

zatem w dalszym ciągu główny inspektor ochrony środowiska.

Czy sklep, który ma w ofercie telewizory czy pralki, musi zważyć przyjęte odpady od klientów, czy

sprawozdanie może wypełnić na podstawie dokumentów od firmy, której przekazał elektroodpady?

Taki sklep w przypadku przyjęcia zużytego sprzętu traktowany jest jako zbierający. Ma on

obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Choć ustawa o odpadach

przewiduje liczne zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji, żadne z nich nie znajduje, w

mojej ocenie, zastosowania w stosunku do sklepu przyjmującego zużyty sprzęt.

Potwierdzenie przez sklep w karcie przekazania odpadów ilości opadów przekazywanych do

zakładu przetwarzania (hurtowni) wymaga wskazania masy przekazywanych odpadów. Sklep nie

ma natomiast obowiązku potwierdzenia masy odpadów przyjmowanych od konsumentów, czyli nie

musi ich ważyć. Powinien jednak znać ich wagę, by złożyć sprawozdanie.

Jakie kary grożą tym, którzy nie wypełniają obowiązku sprawozdawczego?

Ten, kto wbrew obowiązkowi nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań lub wykazów zakładów

przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym

podlega karze 500 zł, o której mowa w art. 200 ustawy o odpadach z 2012 r. Jest to

administracyjna kara pieniężna, wymierzana w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora
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ochrony środowiska.

W decyzji organ określa termin przekazania prawidłowego sprawozdania, a w przypadku jego

nieprzekazania w terminie określonym w decyzji, podmiot ten podlega kolejnej administracyjnej

karze pieniężnej w wysokości 2 tys. zł. Ta kara może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna

jej wysokość nie może przekroczyć 8,5 tys. zł za dany rok kalendarzowy.

—rozmawiał: Łukasz Kuligowski
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