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Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

Zważywszy na fakt, że zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

roku o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24) podmioty, które chcą  uzyskać  

zezwolenie na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie do wniosku winny dołączyć  cyt. 

„oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej 

posiadacza odpadów nie jest lub nie był  wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady 

nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego 

w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie 

odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie 

i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego 

zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej; 

o której mowa w art. 194", uprzejmie proszę  o udzielenie mi informacji czy treść  

oświadczenia składanego przez wspólników, prokurentów i członków organów Spółki ma 

dotyczyć  braku uczestnictwa (na co wskazuje zapis nie jest lub nie był) w podmiocie 

w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano decyzji ostatecznej o cofnięciu 

zezwolenia lub nie wymierzono kary pieniężnej (co wynika z literalnego brzmienia 

przepisu - nie wydano, nie wymierzono), czy też  chodzi o brak uczestnictwa w podmiocie 

w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano taką  decyzję  lub wymierzono 

grzywnę  (na co wskazuje wykładnia językowa i celowościowa wskazanego przepisu, jak 

też  całej ustawy). 

Wskazuję, że w obowiązującym brzmieniu osoba składa oświadczenie, iż  była lub 

jest uczestnikiem podmiotu, któremu decyzją  ostateczną  cofnięto zezwolenie lub 



w stosunku do którego nałożono administracyjną  karę  pieniężną. Kuriozalne byłoby, 

gdyby podmiot ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na gospodarowanie 

i przetwarzanie odpadów musiał  posiadać  w swoich organach wyłącznie osoby, które 

zasiadały lub zasiadają  w organach innych podmiotów, którym takowe zezwolenie 

zostało cofnięte lub na które nałożono karę  pieniężną. Z brzmienia ustawy 

wywnioskować  można, że chodzi o osoby, które nie byty członkami takowych podmiotów, 

co prowadzi do wniosku, że oświadczenie w takiej treści jaka widnieje obecnie w ustawie 

jest sformułowane w sposób wadliwy. Podkreślam przy tym, że oświadczenie to składane 

jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Proszę  o udzielenie informacji drogą  mailową  na adres:  

W przypadku aprobaty wyrażonego przeze mnie stanowiska i uznaniu, że 

oświadczenie jest sformułowane wadliwie wnoszę  o podjęcie działań  mających na celu 

wyeliminowanie zaistniałej pomyłki. 
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