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Ze względu na narastające problemy związane z niewłaściwym 
gospodarowaniem odpadami na terenach niekorzystnie przekształconych 
w ramach zezwoleń na przetwarzanie odpadów poza instalacjami 
i urządzeniami Marszałek Województwa Śląskiego 30 października 2017 r. 
zorganizował konferencję pn. „Gospodarowanie odpadami na terenach 
niekorzystnie przekształconych województwa śląskiego -  problemy 
i działania”, w której uczestniczyli pracownicy jednostek samorządów 
terytorialnych z terenu województwa śląskiego zajmujący się tymi 
zagadnieniami oraz funkcjonariusze policji.

W trakcie konferencji wypracowano wnioski, które dodatkowo zostały 
przesłane uczestnikom spotkania do zaopiniowania. Poniżej przesyłam 
wnioski wypracowane podczas konferencji z prośbą o ich uwzględnienie 
podczas prac legislacyjnych:

1. Wobec podmiotów zainteresowanych przetwarzaniem odpadów poza 
instalacjami i urządzeniami winno się wprowadzić zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu spowodowania negatywnych skutków w środowisku. 
Stanowiłoby to zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych
do przywrócenia środowiska do stanu sprzed działań wykraczających 
poza decyzje administracyjne.

2. Konieczne jest dokonanie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w zakresie rozliczeń pomiędzy gminami
a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne. Zamiast 
systemu ryczałtowego wprowadzony powinien zostać obowiązek 
rozliczania usługi odbierania i zagospodarowania odpadów w zależności 
od faktycznej ich ilości przekazywanej do instalacji przetwarzającej 
odpady.

3. Wydanie przez marszałka województwa oraz starostów zezwoleń 
na przetwarzanie odpadów w odniesieniu do wypełniania terenów 
niekorzystnie przekształconych powinno zostać poprzedzone 
uzgodnieniami z właściwymi miejscowo gminami.

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska powinien posiadać 
kompetencje do wstrzymywania działalności związanej z wypełnianiem
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terenów niekorzystnie przekształconych do czasu usunięcia z nich odpadów nielegalnie 
zdeponowanych (nie tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia, życia ludzi albo 
bezpośredniego zagrożenia zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach). Pozwoliłoby 
to uniknąć sytuacji przykrywania tych odpadów, odpadami właściwymi, ujętymi w posiadanych 
decyzjach.

5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego winny:
-  wskazywać tereny niekorzystnie przekształcone, które wolno wypełniać odpadami wraz 

z podaniem maksymalnych rzędnych terenu (w m n.p.m.), do których można prowadzić 
proces odzysku poza instalacjami i urządzeniami,

-  zawierać zapisy określające konkretne kody odpadów, które mogą zostać wykorzystane 
w celu wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych na danym obszarze.

6. Ustawa o odpadach wymaga zdefiniowania pojęcia „zapadliska" oraz „wyrobiska”, jak również 
umożliwiać wydanie decyzji odmownej w przypadku negatywnego uzgodnienia z gminą.

7. Stawki opłat podwyższonych za składowanie i magazynowanie odpadów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych powinny być jednakowe dla wszystkich rodzajów odpadów.

8. Właściwym wydaje się scalenie kompetencji wydawania zezwoleń dotyczących terenów 
niekorzystnie przekształconych. W chwili obecnej decyzje w tym zakresie wydawane są zarówno 
przez starostę jak i marszałka.

Otrzymują: Adresat,
(do wiadomości) kopia a/a
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