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Od kilku lat narasta problem nielegalnego pozbywania się odpadów i porzucania przez 
nieuczciwych przedsiębiorców odpadów przejętych do zagospodarowania na podstawie uzyskanego 
zezwolenia. Ujawniane są kolejne przypadki zakopywania odpadów w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych, nielegalnego rozprowadzania odpadów na powierzchni ziemi, pozostawiania 
bez nadzoru odpadów zgromadzonych w obiektach lub na placach magazynowych.

Wojewoda Wielkopolski zaniepokojony ilością pojawiających się ww. przypadków, występuje 
do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i starostów o zachowanie szczególnej dbałości 
przy wydawaniu decyzji zezwalających na gospodarowanie odpadami, w tym na magazynowanie 
odpadów, a podkreślając, że organy wydające decyzje są za nie odpowiedzialne - o przeprowadzanie 
kontroli w zakresie swoich kompetencji.

Zgadzając się Wojewodą Wielkopolskim, że reglamentowanie gospodarki odpadami wymaga 
szczególnej uwagi administracji publicznej, ponownie apelujemy do Pana Ministra o zapewnienie 
narzędzi prawnych i organizacyjnych, pozwalających na rzetelną weryfikację w postępowaniu 
administracyjnym podmiotów zamierzających gospodarować odpadami, posiadanych przez 
te podmioty faktycznych warunków gwarantujących bezpieczne i nieuciążliwe dla ludzi i środowiska 
działania na odpadach.

Samorządy od lat borykają się z nieuczciwą praktyką niektórych przedsiębiorców. 
Z doświadczenia dotychczas prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących
gospodarowania odpadami wiemy, że zbieranie odpadów wiąże się z ryzykiem, że nie dotrą one do 
miejsca ich bezpiecznego zagospodarowania. Specyfika działalności gospodarczej w zakresie zbierania 
lub przetwarzania odpadów i ryzyko wiążące się z jej prowadzeniem powinny uzasadnić zaostrzenie 
warunków wydawania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów i stworzenie dodatkowych 
narzędzi umożliwiających nadzór nad taką działalnością. Obecne obowiązujące przepisy o odpadach 
są zbyt ogólnikowe i nie określają minimalnych wymogów technicznych i organizacyjnych, jakimi musi 
dysponować przedsiębiorca, aby uzyskać decyzję zezwalającą na zbieranie, przetwarzanie odpadów 
i określającą warunki magazynowania odpadów.

Niejednokrotnie już występowałem do Ministerstwa Środowiska postulując o zmianę 
przepisów o odpadach i wnioskując o zainicjowanie działań legislacyjnych. W sierpniu 2016 r. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu złożył petycję, w której zaproponowane zostały konkretne kierunki zmian 
w ustawie o odpadach.

W wystąpieniach kierowanych do Ministerstwa poza propozycjami przepisów pozwalających 
zweryfikować lokalizację działalności, a także techniczne i zawodowe przygotowanie podmiotu
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do zamierzonego gospodarowania odpadami, zgłaszaliśmy potrzebę nałożenia na wytwórców 
odpadów pochodzących z działalności gospodarczej obowiązku przekazywania wytworzonych 
odpadów niebezpiecznych bezpośrednio do instalacji ich odzysku lub unieszkodliwiania. 
Postulowaliśmy o wprowadzenie zasady odpowiedzialności podmiotu za wytworzone odpady 
niebezpieczne aż do chwili unieszkodliwienia lub odzysku tych odpadów w instalacji do odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów. Wobec powtarzających się przypadków konieczności ponoszenia przez 
samorządy kosztów usuwania zastępczego nielegalnie składowanych odpadów, wskazywaliśmy 
na potrzebę wprowadzenia skutecznego zabezpieczenia finansowego, obowiązkowego dla podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Nasze postulaty przekazywane w latach poprzednich wynikają z doświadczenia prowadzonych 
postępowań administracyjnych dotyczących gospodarowania odpadami. Pragnę zapewnić, 
że w powiecie poznańskim dokładamy wszelkich starań i zachowujemy szczególną dbałość przy 
prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu wydawania zezwoleń na gospodarowanie 
odpadami. Jednak przy obecnym stanie prawnym nawet najbardziej skrupulatne prowadzenie 
postępowań, a także bieżących kontroli nie chroni przed działaniem przedsiębiorców nieuczciwych, 
którzy zainteresowani są jedynie szybkim zyskiem.

Wojewoda Wielkopolski w swoich wystąpieniach zwraca uwagę na odpowiedzialność 
organów, szczególnie finansową, za wydane zezwolenia. Jednak przy obecnie obowiązujących 
przepisach i braku odpowiednich instrumentów służących do weryfikacji wniosków, organy nie są 
w stanie w wystarczającym stopniu zabezpieczyć swoich jednostek samorządowych przed 
ewentualnym ponoszeniem strat finansowych.

Ponadto wydaje się, że niezbędnym byłoby zwiększenie kadry i nakładów finansowych 
na działalność kontrolną organów Inspekcji Ochrony Środowiska, które posiadają szersze uprawnienia 
kontrolne, niż te określone dla organów ochrony środowiska i wynikające z art. 379 ustawy Prawo 
ochrony środowiska.

Swoje stanowisko i ogólne postulaty do zmian w przepisach o odpadach przekazałem 
Wojewodzie Wielkopolskiemu pismem z 03.07.2017 r.

Z uwagi na konieczność niezwłocznej zmiany przepisów, licząc na uwzględnienie naszych 
starań na rzecz zmiany przepisów z zakresu gospodarki odpadami pochodzącymi z działalności 
gospodarczej, deklaruję chęć aktywnego udziału w pracach nad tymi zmianami.

Do wiadomości:
Pan Zbigniew Hoffmann 
Wojewoda Wielkopolski
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Powiat Poznański reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Poznaniu występuje 
o wprowadzenie zmian do przepisów o odpadach dla zapewnienia narzędzi prawnych
gwarantujących nadzór i egzekwowanie należytego gospodarowania odpadami oraz ograniczających 
działania przestępcze, które niestety mają miejsce w sektorze gospodarki odpadami

Starostowie z racji posiadanych kompetencji do wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów 
oraz na przetwarzanie odpadów, w tym przetwarzanie odpadów poza instalacjami (polegające 
na przykład na rozprowadzaniu odpadów na powierzchni ziemi), zdobyli wiele doświadczeń i wiedzy
0 sposobach prowadzenia działalności przez przedsiębiorców gospodarujących odpadami.
Wielu przedsiębiorców kieruje się zasadami uczciwej konkurencji przy zastosowaniu zasad ochrony 
środowiska i prawidłowego, zgodnego z prawem postępowania z odpadami. Niestety, dziedzina 
gospodarowania odpadami to także miejsce działania przedsiębiorców nieuczciwych, którzy 
zainteresowani są jedynie dużym, szybkim zyskiem, nawet kosztem spowodowania zagrożenia 
dla ludzi, czy trwałego zanieczyszczenia środowiska.

Szczególnie poważna jest sprawa nielegalnego składowania, porzucania odpadów, 
a narastająca skala tego zjawiska stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz
dla środowiska w naszym kraju. Koszty likwidacji zagrożenia wynikającego z porzucenia
1 pozostawienia bez nadzoru odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, są ogromne.
Analiza poznanych przypadków porzucenia zgromadzonych odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych, każe ostrzec przed następującymi działaniami podmiotów przestępczych:
- wynajem terenu i budynków na cele magazynowe od właścicieli, którzy nie są świadomi ryzyka 
związanego z gromadzeniem odpadów niebezpiecznych lub lekceważą to ryzyko;
- rejestrowanie działalności gospodarczej na osobę fizyczną, która nawet nie jest zainteresowana 
zakresem rejestrowanej działalności;
- uzyskiwanie zezwolenia na zbieranie odpadów na wyżej opisanego przedsiębiorcę (w postępowaniu 
administracyjnym często reprezentuje takiego wnioskodawcę pełnomocnik);
- zapełnianie obiektów i terenów magazynowych w okresie kilku miesięcy i porzucanie miejsca 
deponowania odpadów.

r
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W prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów starostowie wielokrotnie mieli do czynienia 
z następującymi sytuacjami:

- żądaniem wydania zezwolenia na zbieranie wszystkich rodzajów odpadów wymienionych 
w katalogu odpadów, tj. zbieranie ponad 1000 rodzajów odpadów i uzasadnianiem takiego żądania 
jedynie wyjaśnieniem, że w obecnych warunkach gospodarki odpadami przedsiębiorca zbierający 
odpady musi być przygotowany na możliwość odbioru od kontrahenta każdego rodzaju odpadu;

- sprzeciwem wobec wezwania do wykazania, że lokalizacja zbierania lub przetwarzania odpadów 
nastąpiła zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. wskazania 
decyzji o warunkach zabudowy określającej taką możliwość zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- sprzeciwem wobec wezwania do wykazania, że obiekt budowlany, w którym ma być prowadzona 
działalność w zakresie gospodarowania odpadami został przeznaczony do takiego użytkowania 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

- sprzeciwem wobec wezwania do udokumentowania spełniania przez materiały lub produkty 
uzyskiwane w procesie przetwarzania odpadów, norm określonych dla takich materiałów 
lub produktów w przypadku, gdy wnioskodawca zaznaczał we wniosku, że przyjmowane odpady 
po przewidywanym procesie przetwarzania nie będą już odpadami;

- sprzeciwem wnioskujących o zezwolenie na zbieranie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych 
lub na przetwarzanie odpadów, wobec wezwania do wykazania kwalifikacji zawodowych 
lub przeszkolenia pracowników z uwagi na to, że w ustawie o odpadach rodzaj i sposób 
dokumentowania kwalifikacji zawodowych, wymaganych do prowadzenia gospodarowania 
odpadami, określony jest jedynie dla kierownika spalarni odpadów, współspalarni odpadów, 
składowiska odpadów oraz osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych;

- sprzeciwem wobec wezwania do potwierdzania wynikami badań jakości gleby na wskazanej 
we wniosku powierzchni oraz potwierdzania wynikami badań zawartości zanieczyszczeń w odpadach, 
a także wykazania, że wnioskodawca dysponuje takim obszarem gruntów, na którym, spełniając 
wymogi określone w przepisach wykonawczych do ustawy o odpadach, może faktycznie wykorzystać 
wnioskowane ilości odpadów poprzez rozprowadzanie ich po powierzchni ziemi.

Podejmowane na etapie wydawania zezwolenia próby potwierdzania i wyjaśniania 
rzeczywistych możliwości należytego prowadzenia gospodarowania odpadami, odbierane są przez 
wnioskodawców jako nadmierne i nieuzasadnione obciążenia administracyjne.

Trzeba natomiast podkreślić, że kontrolowanie posiadania możliwości lokalizacyjnych, technicznych,
organizacyjnych po wydaniu zezwolenia na gospodarowanie odpadami - w przypadku działania
przedsiębiorców nieuczciwych będzie działaniem spóźnionym.
Posiadanie przez nieuczciwego przedsiębiorcę zezwolenia pozwala na przejmowanie odpadów 
od innych podmiotów, a czas potrzebny organom administracji na przeprowadzenie procedury 
kontroli i skuteczne cofnięcie zezwolenia wystarcza na zapełnienie obiektu tysiącami ton odpadów.
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Drogą zapobiegania przestępczemu deponowaniu odpadów jest zaostrzenie warunków
przekazywania odpowiedzialności za wytwarzane odpady oraz uzyskania zezwolenia, które pozwala
przejąć odpady od ich wytwórców i innych gospodarujących odpadami.
Warunki wydania zezwolenia muszą być zaostrzone ze względu na ryzyko wiążące się 
z prowadzeniem zbierania, czy przetwarzania odpadów. Mając na względzie prowadzoną politykę 
ułatwiania wykonywania działalności gospodarczej i redukcji zbędnych obciążeń administracyjnych, 
wymagania dla prowadzenia magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadów, muszą być 
określone w przepisach w sposób precyzyjny i jednoznaczny. Taki, który będzie jednakowo 
odczytywany przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zezwolenie i przez każdy organ administracji 
prowadzący postępowanie w sprawie wydania zezwolenia.

Proponowane kierunki zmian w odpadach o odpadach:

I. Zmiany dotyczące zwiększenia odpowiedzialności za wytwarzane, zbierane lub przetwarzane 
odpady
1. Wprowadzenie, podobnie jak ma to miejsce w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 187) 

lub bardziej szczegółowo w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (art. 28 a), obowiązku 
zapewnienia przez przedsiębiorców zamierzających zbierać lub przetwarzać odpady, 
zabezpieczenia finansowego na usunięcie oraz unieszkodliwienie lub odzysk planowanej 
do magazynowania ilości odpadów -  również w sytuacji, gdy podmiot, który magazynował 
odpady przestanie istnieć, a także określenie sposobu ustalania wysokości koniecznego 
zabezpieczenia i możliwości kontroli utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia.

Uwaga! Obecnie oferowane przez firmy ubezpieczeniowe polisy nie zapewniają uruchomienia 
środków na potrzeby zastępczego usuwania odpadów.
Najpewniejszym zabezpieczeniem finansowym zastępczego usuwania porzuconych odpadów jest 
depozyt.

2. Wprowadzenie zasady zwolnienia wytwórcy odpadów z odpowiedzialności za zbieranie 
lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych nie wcześniej niż z chwilą dokonania 
unieszkodliwienia lub odzysku tych odpadów przez następnego posiadacza odpadów w instalacji 
do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Obecnie podobna zasada dotyczy jedynie wytwórców zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych, a została określona w art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.j.
Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, źe wytwórcy odpadów z reguły nie dbają 
o stosowanie obowiązującej hierarchii postępowania z odpadami (art. 17, 18 ustawy o odpadach). 
Wytwórcy odpadów zapewniają pozbycie się odpadów z terenu swojego zakładu, przekazując je 
podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów. Przy obecnie obowiązujących 
przepisach, przekazanie odpadów podmiotowi posiadającemu zezwolenie nazbierane odpadów
zwalnia ich wytwórcę z odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. Z chwilą przekazania
odpadów do zbierania, wytwórca nie uzyskuje juź informacji o tym, jak ostatecznie zostały
zagospodarowane jego odpady, tj. czy zostały przygotowane do ponownego użycia, poddane 
recyklingowi lub innemu procesowi odzysku, procesowi unieszkodliwienia, składowania. Nie wie 
także, czy jego odpady nie zapełniają hangaru, magazynu lub zagłębienia terenu. W przypadku 
odpadów niebezpiecznych, których negatywne oddziaływanie na ludzi i środowisko może zagrażać 
życiu, zdrowiu, a także może pogarszać jakość środowiska - zadbanie przez wytwórcę odpadów o ich 
prawidłowe unieszkodliwienie lub odzysk jest pożądane.
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3. Wprowadzenie zasady zbierania opadów w ramach działalności gospodarczej tylko przez
podmioty prowadzące instalacje, w których dane odpady są przetwarzane lub na rzecz 
tych podmiotów. W tym drugim przypadku podmioty zbierające musiałyby mieć zawarte umowy 
gwarantujące odbiór odpadów z prowadzącymi instalacje do przetwarzania odpadów, 
na potrzeby których zbierane są odpady.

W naszej ocenie działalność polegająca jedynie na zbieraniu odpadów niebezpiecznych 
organizacyjnie usprawnia odbiór i gospodarowanie odpadami, z drugiej strony wiąże się jednak 
z dużym ryzykiem porzucenia odpadów w miejscu ich zbierania (czasowego gromadzenia) 
bez zapewnienia ich unieszkodliwienia. Miejsca zbierania odpadów bardzo często nie są technicznie 
przygotowane na bezpieczne długotrwale składowanie odpadów, zatem pozostawanie odpadów
niebezpiecznych w takich miejscach będzie powodowało zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub
środowiska. Prowadzenie zbierania tylko przez podmioty, które mają możliwości techniczne 
by przetworzyć danego rodzaju odpady lub tylko wykonując usługę dla takich podmiotów, powinno 
zwiększyć gwarancję faktycznego zagospodarowania odpadów.

4. Wprowadzenie zasady zbierania lub przetwarzania odpadów niebezpiecznych tylko w obiektach 
budowlanych stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o takie zezwolenie 
lub
wprowadzenie zasady odpowiedzialności subsydiarnej właściciela terenu i obiektu 
budowlanego, w którym magazynowane są odpady.

W przypadku, gdy wyegzekwowanie usunięcia odpadów nie będzie możliwe od podmiotu 
magazynującego odpady w obiekcie i na terenie wynajmowanym, egzekucjo będzie 
prowadzona wobec właściciela terenu i obiektu budowlanego.

II. Zmiany dotyczące procedury uzyskiwania zezwoleń na gospodarowanie odpadami
1 Określenie w ustawie kolejnych przesłanek do odmowy wydania zezwolenia (art. 46 ustawy 

o odpadach):
- odmowa w przypadku, gdy w przedstawiony we wniosku sposób postępowania z odpadami 
jest niezgodny z zasadami określonymi w przepisach o odpadach;
- odmowa w przypadku braku udokumentowania spełnienia warunków odzysku odpadów 
określonych w przepisach wykonawczych;
- odmowa w przypadku, gdy miejsce zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów zostało 
zlokalizowane niezgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  bez uzyskania 
decyzji o warunkach zabudowy);
- odmowa w przypadku, gdy miejsce zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów wskazane 
zostało w obiekcie budowlanym, którego przeznaczenie na ten cel nie zostało określone zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego.

Organ ochrony środowiska powinien posiadać narzędzia umożliwiające szczegółową weryfikację 
faktycznych możliwości pozwalających wnioskodawcy należycie i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prowadzić gospodarowanie odpadami. Organ powinien mieć obowiązek odmowy wydania 
zezwolenia na gospodarowanie odpadami w przypadku, adv wnioskodawca nie wykazuje możliwości
działania zgodnego z przepisami.

2. Określenie w sposób jednoznaczny minimalnych wymagań dla prowadzenia zbierania 
lub przetwarzania odpadów, ze szczególnym wskazaniem niezbędnych wymagań technicznych 
i minimalnego wyposażenia dla miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów 
niebezpiecznych -  w zależności od składu i właściwości zbieranych lub przetwarzanych odpadów 
niebezpiecznych (w tym maksymalny czas magazynowania danych odpadów, sposób i rodzaj
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wentylacji pomieszczeń magazynowych, szczelność podłoża, wyposażenie w system 
odprowadzania ewentualnych odcieków).

3. Określenie w ustawie obowiązku przedstawiania we wniosku wyników badań, których posiadanie 
określono w przepisach wykonawczych, jako warunek odzysku odpadów.

4. Uzależnienie wydania zezwolenia na zbieranie, a także na przetwarzanie odpadów od wykazania, 
że zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w miejscach, dla których 
lokalizację zbierania lub przetwarzania odpadów ustalono zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o ostateczną decyzję o warunkach zabudowy.

5. Uzależnienie wydania zezwolenia na zbieranie, a także na przetwarzanie odpadów od wykazania, 
że zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w obiektach budowlanych 
zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi 
dla magazynowania, przeładunku, czy pracy z materiałami i substancjami o właściwościach, jakie 
mogą wykazywać odpady wymienione we wniosku, tj. od przedstawienia ekspertyzy technicznej 
dla danego obiektu przygotowanej przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, która potwierdzi, 
że stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenie pozwala na prowadzenie w tym budynku 
zbierania lub przetwarzania odpadów o właściwościach wskazanych we wniosku, a jego 
użytkowanie na potrzeby działalności opisanej we wniosku jest zgodne z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi
lub
wprowadzenie procedury podobnej do określonej obecnie w art. 41a ustawy o odpadach. 

PROPOZYGA brzmienia art. 41b.
1. Zezwolenie na zbieranie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające 
zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli 
obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach budowlanych.
2. Do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli

występuje właściwy organ.
3. Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego niezwłocznie

wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach 
budowlanych. Na postanowienie nie służy zażalenie.

4. W przypadku postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego negatywnie
opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach budowlanych, właściwy organ 
może odmówić wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie
odpadów prowadzone ma być poza obiektem budowlanym.

6. W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia
na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów, właściwy organ może 
wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego przed wydaniem decyzji.
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Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest decyzję potwierdzojqcq, że dany podmiot 
ma możliwości techniczne i organizacyjne pozwalajęce należycie prowadzić takq działalność w danym 
miejscu.
Warunki projektowania, wykonania i użytkowania obiektu budowlanego dla danego przeznaczenia 
określają przepisy budowlane.
Organ wydojgcy zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów powinien uzyskać 
od wnioskodawcy dowód, że ten zamierza prowadzić działalność zbierania lub przetwarzania 
odpadów o danych właściwościach w obiekcie budowlanym spełniojqcym wymagania techniczno- 
budowlane dla takiego użytkowania obiektu lub uzyskać stanowisko właściwego organu nadzoru 
budowlanego potwierdzajqce stan techniczny obiektu dla wnioskowanego przeznaczenia.

Obecnie obowięzujęce przepisy budowlane nie nakładajq obowigzku uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie takich obiektów budowlanych, jak obiekty magazynowe (wykorzystywane 
do zbierania odpadów, w tym niebezpiecznych), tym samym nie przewiduję w procedurze budowlanej 
potwierdzania zapewnienia stanu technicznego obiektu budowlanego odpowiedniego 
do deklarowanego przeznaczenia.

6. Uzależnienie wydania zezwolenia na zbieranie, a także na przetwarzanie odpadów od wykazania, 
że dla obiektu budowlanego lub terenu przewidzianego do magazynowania substancji 
o właściwościach wykazywanych przez odpady wymienione we wniosku, wnioskodawca uzyskał 
pozytywną opinię straży pożarnej.

Dotychczas dołęczenie do wniosku o zezwolenie na gospodarowanie odpadami opinii straży pożarnej 
nie jest wymienione jako wymóg formalny. Dzięki kontroli straży pożarnej prowadzonej na potrzeby 
wydania takiej opinii, możliwa byłaby weryfikacja faktycznego zapewnienia ochrony 
przeciwpożarowej odpowiedniej dla magazynowania różnych odpadów, np. wybuchowych, silnie 
reagujęcych, łatwopalnych i wysoce łatwopalnych.

7. Uzależnienie wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych 
od udokumentowania posiadanych kwalifikacji zawodowych i przeszkolenia pracowników. 
Przy czym konieczne jest także jednoznaczne określenie sposobu dokumentowania 
tych kwalifikacji i przeszkolenia.

Postulat wprowadzenia obowiązkowej weryfikacji przygotowania merytorycznego osób 
zamierzajgcych zbierać lub przetwarzać odpady niebezpieczne wynika z wielokrotnego doświadczenia 
kontaktu z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi, którzy wykazywali się brakiem podstawowej wiedzy o właściwościach odpadów, 
którymi gospodaruję i o zagrożeniach, jakie sq zwięzane z ich magazynowaniem w nieszczelnych 
pojemnikach na nieszczelnym podłożu, w bezpośrednim sęsiedztwie substancji silnie reagujęcych, 
w obiektach bez wspomaganej wentylacji itp.

III. Zmiany dotyczące dokumentowania obrotu odpadami
1. Wprowadzenie wymogu dokumentowania przekazania odpadów osobie fizycznej lub jednostce 

organizacyjnej do wykorzystania na własne potrzeby i przechowywania tych dokumentów przez 
okres pięciu lat na potrzeby kontroli, a także wprowadzenie sankcji dla tego, kto nie prowadzi 
takiej dokumentacji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny.
Dokument potwierdzany podpisami przekazującego i przyjmującego odpad powinien określać:
- podmiot przekazujący i podmiot przyjmujący odpady,
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- datę przekazania odpadów,
- kod i rodzaj przekazywanych odpadów,
- ilość przekazywanych odpadów,
- metodę za pomocą której odpady mają być odzyskane,
- dodatkowe warunki odzysku określone w rozporządzeniu dla danego rodzaju odpadów,
- oświadczenie przyjmującego odpady, że zapoznał się z obowiązującymi wymogami dotyczącymi 
ilości danego rodzaju odpadów, które może przyjąć do wykorzystania na potrzeby własne, zna 
dopuszczalną metodę odzysku przyjmowanych odpadów oraz warunki magazynowania 
odkreślone dla przyjmowanego rodzaju odpadów 
- podpisy przekazującego i przyjmującego odpady

2. Wprowadzenie systemu zapewniającego każdemu zainteresowanemu szybką weryfikację 
informacji o uzyskanych przez podmioty decyzjach z zakresu gospodarowania odpadami, 
tj. ogólnopolskiego rejestru decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, który umożliwiałby 
przejrzenie skanów decyzji, sprawdzenie czy zezwolenie okazywane przez kontrahenta jest nadal 
ważne (nie zostało cofnięte przez organ, który je wydał, nie zostało wygaszone 
lub unieważnione).

Znane sq przykłady posługiwania się w kontaktach handlowych zezwoleniem na zbieranie odpadów, 
które zostało wygaszone i wycofane z obiegu prawnego.

IV. Zmiany dotyczące sankcji za niewłaściwe postępowanie z odpadami
1. Wprowadzenie sankcji (kary grzywny) za nierzetelne wypełnianie dokumentów ewidencji 

odpadów.
Nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadów i niedbałe wypełnianie kart przekazania odpadów (brak 
dat przekazania odpadów, brak wskazania miejsca prowadzenia działalności innego niż adres siedziby 
podmiotu) nie pozwala na prześledzenie drogi, jakq przebyły odpady.

2. Wprowadzenie sankcji (kary grzywny) za poddawanie odpadów odzyskowi przez osobę fizyczną 
i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami niezgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy 
oraz
Wprowadzenie sankcji (kary grzywny) za przekazywanie osobie fizycznej lub jednostce 
organizacyjnej niebędącym przedsiębiorcami odpadów przez ich posiadacza niezgodnie 
z przepisami art. 27 ust. 9 ustawy

Postulat wprowadzenia powyższych dwóch sankcji wynika z faktu spotykania się z częstymi 
przypadkami przekazywania odpadów przez ich posiadaczy osobom fizycznym bez względu na to czy 
osoba fizyczna zapewnia wykorzystanie na własne potrzeby przekazywanych ilości danego rodzaju 
odpadu w sposób dopuszczony w rozporzgdzeniu.
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UCHWAŁA Nr ł O i k

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 
z dnia .. kłUji/pU)/.... 2016 r.

w sprawie: wystosowania petycji o koniecznych zmianach do przepisów o odpadach.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1195) oraz § 63 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXVI/354/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 

29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

z 2014 r. poz. 1631),

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1 Postanawia się wystosować do Ministra Środowiska petycję o wprowadzenie zmian w ustawie 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

Petycja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Wicestarosta

Starosta Jan Grabkowski

Tomasz Lubiński

Mieczysław Ferenc

Zygmunt Jeżewski


