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w zw iązku z nasilającym się procederem grom adzenia oraz porzucania odpadów, w tym
odpadów w m iejscach do tego nieprzeznaczonych z celowym w ykorzystaniem przepisów
praw a oraz licznymi sygnałami otrzym anymi od terenowych jednostek adm inistracji rządowej
oraz samorządu terytorialnego dotyczącym i konieczności w prow adzenia zm ian w obszarze
gospodarow ania odpadam i, przekazuję Panu M inistrowi ich propozycje.
W ielkopolski W ojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska proponuje zm ianę treści
art. 41 a ustaw y o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), poprzez w prowadzenie do procedury
wydaw ania zezw olenia na przetwarzanie odpadów, obow iązku w iążącego uzgadniania
zam iast opiniowania, na które nie służyłoby zażalenie. O becnie ustaw a nakazuje w łaściwem u
organowi wystąpienie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o przeprowadzenie
kontroli, z udziałem pracow ników organu, przed wydaniem zezw olenia na przetwarzanie
odpadów. Przepis byłby skuteczny, gdyby w przypadku postanow ienia wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie w ym agań określonych
w przepisach ochrony środowiska, w łaściw y organ miał obowiązek odmowy w ydania
zezw olenia (zm iana art. 4 la , ust. 4 ustaw y o odpadach).
Zasadnym rozw iązaniem byłoby w prowadzenie obow iązku kontroli możliwości
faktycznych należytego prow adzenia działalności w odniesieniu do treści wniosku przez
organ ochrony środow iska przed w ydaniem decyzji na zbieranie odpadów. W ydanie
zezw olenia na zbieranie odpadów nie w ym aga przeprow adzenia kontroli wniosku. O rgany
samorządowe nie korzystają z ustawowego upraw nienia do spraw owania kontroli, o którym
m ow a w art. 379 ustaw y Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),
jak rów nież z posiadanych uprawnień na etapie prow adzenia postępow ań adm inistracyjnych,
w ynikających z Kodeksu postępow ania adm inistracyjnego. W przypadku, gdyby stan
faktyczny nie odpow iadał treści wniosku, organ powinien mieć m ożliw ość odmowy
zezwolenia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podkreśla, że przepisy
ustawy o odpadach w ym agają zm ian w tym zakresie.
W ielkopolski W ojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska proponuje w prowadzenie
obow iązku okresowej kontroli w ypełniania w arunków zezw olenia przez organ,
który je wydał. Obligatoryjne kontrole zw iększyłyby poczucie odpow iedzialności za wydane
decyzje oraz na bieżąco w ykazyw ałyby nadużycia i nieprawidłowości. W yposażenie organów
ochrony środowiska w instrum enty pozw alające na skuteczniejszą kontrolę prowadzonej
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50
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działalności, um ożliwiłyby egzekwowanie ustawowych obowiązków. Przyspieszyłoby
to procedurę cofania zezwoleń, która obecnie ma miejsce głównie na wniosek pokontrolny
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Konieczną regulacją o charakterze prewencyjnym jest ustanow ienie zabezpieczenia
finansowego przed wydaniem przez organ zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
W przypadku, gdy podm iot narusza przepisy ustawy o odpadach, właściwy organ w zyw a do
niezwłocznego zaniechania naruszeń oraz w kolejnych krokach cofa zezw olenie (art. 47
ustawy o odpadach). Pomimo, iż cofnięcie zezwolenia zobowiązuje posiadacza do usunięcia
odpadów i skutków prowadzonej działalności na własny koszt, coraz częściej podm ioty nie
w ykonują tych zobowiązań. Problem dotyczy także obowiązku usuwania odpadów z m iejsc
nieprzeznaczonych do ich składowania lub m agazynow ania (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy
o odpadach). W obu przypadkach obowiązek ten spada na jednostki samorządu
terytorialnego, które pow inny wdrożyć wykonanie zastępcze określone art. 127 ustawy
0 postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.),
z którym wiąże się zabezpieczenie ogromnych środków w budżecie. Z doświadczenia wynika,
że właściwe organy zw lekają z obowiązkiem w ykonania zastępczego, ponieważ jego koszt
zwykle przekracza możliwości finansowe budżetów samorządowych. W prow adzenie
zabezpieczenia finansowego na wypadek porzucenia odpadów lub spowodow ania szkód
w środowisku w zw iązku z prowadzoną działalnością, uwolniłoby budżet państw a
1 podatników od ponoszenia ogromnych kosztów usuwania, unieszkodliw iania
lub przetwarzania odpadów oraz przyw racania środowiska do stanu właściwego. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wskazuje, że przepis zabezpieczenia finansowego
wymaga sprecyzowania jego w arunków i zakresów (na przykład poprzez ustalenie
taryfikatora). K onieczne jest rów nież zaostrzenie kar dla podm iotów niewłaściwie
prow adzących działalność zw iązaną z gospodarką odpadami. N iska wysokość m andatów
zachęca podm ioty gospodarcze do celowego naruszania przepisów ustaw y w zakresie
działalności objętej zezwoleniem (m.in. celowe nadawanie błędnych kodów odpadów).
W ażną kwestią je st także obligatoryjność nałożonej kary, ponieważ obecnie podm ioty
uchylają się od ponoszenia odpowiedzialności w tej kwestii. Obie zm iany stanowiłyby zaporę
przed nasilającą się działalnością przestępczą w gospodarowaniu odpadami.
Zasadnym rozw iązaniem wydaje się rów nież ustalenie obostrzeń dla przedsiębiorców
i osób zasiadających w organach zarządczych lub nadzorczych, które m ają zobow iązania
wobec Państwa, takie jak toczące się postępow ania egzekucyjne, zaleganie z płaceniem
podatków, zaleganie z płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Obostrzenia powinny dotyczyć rów nież w przypadku rozpoczęcia działalności przed
wydaniem wymaganych zezwoleń. Bez względu na charakter prowadzonej działalności,
rozpatrywanie wszelkich wniosków o pozwolenia, decyzje związane z gospodarką odpadam i,
składanych przez ww. podm ioty powinno zostać zawieszone z urzędu, do czasu zakończenia
trwającego postępow ania (w szczególności w przypadku naruszenia przepisów ustaw y
o odpadach lub podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku).
Takie rozwiązanie w ym aga w prowadzenia zmian do wykazu w ym aganych elem entów
wniosku o w ydanie zezw olenia zawartych w art. 42 ustaw y o odpadach - dołączenie
oświadczenia, iż przedsiębiorca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, nie jest w stanie upadłości, nie je st prowadzone
przeciwko firmie postępow anie egzekucyjne. Burmistrz Kłodawy zaproponował również
w prowadzenie czasowego zakazu prow adzenia działalności związanej z gospodarką
odpadami, w przypadku, gdy podmiot mimo nakazu usunięcia odpadów i skutków
prowadzonej działalności, nie wywiązał się z nałożonego obowiązku. Ponadto, organ
wydający zezwolenie pow inien uzyskać m ożliwość pozyskania inform acji na tem at
zobowiązań podmiotu, wymagałoby to także ustawowej regulacji.

W ustawie należy określić jednoznaczne przesłanki do odmowy w ydania zezw olenia
(art. 46 ustawy o odpadach) w przypadku braku udokum entow ania faktycznych możliw ości
zbierania lub przetw arzania odpadów. Jednostki sam orządu terytorialnego proponują
uwzględnienie technicznego przygotow ania podm iotu do zam ierzonego gospodarow ania
odpadami. W prow adzonych postępow aniach adm inistracyjnych o w ydanie zezw olenia
na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, podejm ow ane przez starostów próby potw ierdzenia
i w yjaśnienia rzeczywistych m ożliw ości należytego prow adzenia działalności, na etapie
w ydaw ania zezw olenia odbierane są przez w nioskodaw ców jako nadm ierne i nieuzasadnione
obciążenia adm inistracyjne. Podstawowym przepisem praw a m iejscow ego je st m iejscowy
plan zagospodarow ania przestrzennego, który często obejm uje niew ielką część miejscowości,
dlatego do w niosku o wydanie zezw olenia niezbędnym wydaje się załączanie decyzji
o warunkach zabudow y w przypadku braku m iejscow ego planu zagospodarow ania. M iejsca
zbierania odpadów bardzo często nie są technicznie przygotow ane na bezpieczne, długotrwałe
m agazynow anie odpadów. Ponadto podm ioty gospodarcze nie posiadają przeszkolonej kadry
pracowniczej, czy też możliw ości technicznych by przetw orzyć dane odpady.
Cała infrastruktura, zgodnie z opisem zawartym we wniosku, może powstać dopiero
po udzieleniu zezwolenia, zaś zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów powinno
być decyzją potw ierdzającą m ożliw ości techniczne i organizacyjne podm iotu do prow adzenia
takiej działalności na wskazanym terenie.
Przepisy ustawy powinny uwzględniać, jako stronę postępow ania o w ydanie decyzji
związanych z gospodarką odpadam i, w łaścicieli działek sąsiadujących z instalacją
lub nieruchom ością, na której będzie prow adzone w ytw arzanie, odzysk, unieszkodliw ianie
lub zbieranie odpadów. W przypadku, kiedy posiadacz odpadów nagm innie narusza przepisy
ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem , działa niezgodnie z wydanym
zezwoleniem lub prowadzi działalność bez ważnych zezwoleń, negatywne zaopiniowanie
jego działalności przez właścicieli działek sąsiadujących m ogłyby stanowić przesłankę
do nakazu usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, odmowy w ydania
kolejnego zezw olenia lub cofnięcia ju ż posiadanego zezwolenia.
W przypadku odpadów niebezpiecznych, Dyrektor O kręgowego U rzędu Górniczego
w Poznaniu zaproponow ał w prowadzenie m onitoringu przew ozu odpadów niebezpiecznych
po kraju, ja k w przypadku m ateriałów niebezpiecznych oraz paliw. U m ożliw iłoby to w iększą
kontrolę nad podm iotam i, które posiadają zezw olenia na przew óz i unieszkodliw ianie
lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych. M onitoring stanowiłby duże utrudnienie przed
tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych w m iejscach na ten cel
nieprzeznaczonych, ja k rów nież umożliwiłby szybszą lokalizację ww. składowisk.
W obecnej sytuacji prawnej, poważny problem pojaw ia się, kiedy obow iązek
usunięcia odpadów spada na jednostki sam orządu terytorialnego. Usuw anie odpadów,
a przede wszystkim odpadów niebezpiecznych, generuje ogrom ne koszty. W ykonanie
zastępcze w ym aga zabezpieczenie ogrom nych środków, które przekraczają budżety
samorządów. Środki finansowe zabezpieczane są latami, zaś w raz z upływem czasu koszt
usunięcia odpadów wzrasta. Istnieje rów nież m ożliw ość pozyskania na ten cel pożyczki.
Prezes W ojewódzkiego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
zaproponow ała m ożliw ość pozyskania przez jednostki sam orządu terytorialnego pożyczki
z umorzeniem 40% na potrzeby działań w szystkich postępow ań utylizacyjnych. Oferta będzie
stała, niezm ienna co do zasad, jednak samorząd musi wydatkow ać 60% w kładu własnego.
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazała, że usuwanie odpadów musi
być zgodne z ustaw ą o finansach publicznych. Jak w ynika z dotychczasowej działalności
nadzorczej i opiniodawczej Izby, m ożliw ość zaciągnięcia na ten cel pożyczki ograniczona je st
regułą w ydatkow ą w ynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, przy założeniu,

że przychody zwrotne będą zaciągane na cel określony w art. 89 ww. ustawy. Deficyt
jednostki samorządu terytorialnego finansowany przychodami zw rotnym i pochodzącym i
na przykład z pożyczek, może dotyczyć w yłącznie w ydatków majątkowych. Tym czasem
koszty usuwania odpadów kwalifikowane są jako wydatki bieżące, które nie m ogą
przekraczać dochodów bieżących. U niem ożliw ia to wykorzystanie, często jedynej,
możliw ości na usunięcie odpadów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrow ia mieszkańców.
W samym w ojew ództw ie wielkopolskim ujawniono kilkanaście lokalizacji
nielegalnych składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, dlatego zm iany
w gospodarce odpadami są niezbędne. Przedstawione propozycje rozwiązań system owych
w ynikają z negatyw nych doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego w ojew ództw a
wielkopolskiego i zostały skonsultowane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
w
Poznaniu,
W ielkopolskim
W ojewódzkim
Inspektorem
Ochrony
Środowiska,
W ojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Okręgowym Urzędem G órniczym w Poznaniu, Regionalną Izbą O brachunkow ą w Poznaniu.
W załączeniu przekazuję także otrzym aną korespondencję.
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Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 25 maja br., dotyczącym przygotowania pisma
w zakresie rozwiązań systemowych, przekazuję propozycje zmian w obszarze gospodarowania
odpadami, w związku z nasilającym się procederem ich porzucania. Proponuję:
1) zmianę treści art.41a ustawy o odpadach, poprzez wprowadzenie obowiązku
uzgadniania zamiast opiniowania;
2) wprowadzenie obowiązku kontroli wniosku przez organ ochrony środowiska przed
wydaniem decyzji na zbieranie odpadów;
3) ustanowienie zabezpieczenia finansowego przed wydaniem przez organ ochrony
środowiska zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
4) wprowadzenie obowiązkowej kontroli wypełniania warunków zezwolenia na zbieranie
i zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez organ, który je wydał.

ad.2) Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zwolnione jest z przymusu kontroli
wniosku. Organy samorządowe nie korzystają (a jeśli to robią to sporadycznie)
z ustawowego uprawnienia do sprawowania kontroli, o którym mowa w' art. 379 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn.
zm.), jak również z uprawnień, na etapie prowadzenia postępowań administracyjnych,
wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Za zgodność Z ory(ji[I\3łpm Wprowadzenie zabezpieczenia finansowego na wypadek porzucenia odpadów lub
spowodowania szkód w środowisku w' związku z prowadzoną działalnością, uwolniłoby
S ta r sz y sp ecjalista budżet państwa z ponoszenia kosztów usuwania i utylizacji odpadów oraz przywracania
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a d .l) 01.01.2016r. wprowadzono art. 41 a do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2016r. poz. 1987z późn. zm.), nakazujący organowi ochrony środowiska
wystąpienia do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o przeprowadzenie
kontroli, z udziałem pracownika organu, przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie
odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie). Wydanie decyzji przez organ jest możliwe
mimo negatywnej opinii WIOS.
Przepis byłby skuteczny gdyby opiniowanie zostało zastąpione uzgodnieniem.

środowiska do stanu właściwego. Stanowiłoby to też zaporę przed rozszerzającą się
działalnością przestępczą w gospodarowaniu odpadami.
ad.4) Wprowadzenie obowiązku okresowej kontroli korzystania przez podmioty
z zezwolenia przez organ który je w y d ał. unaoczniłoby organom samorządowy m skutki
wydawania zezwoleń i zwiększyłoby ich odpowiedzialność za wydane decyzje.
Przyspieszyłoby to również procedurę cofania zezwoleń, która obecnie ma miejsce
wyłącznie na wniosek pokontrolny WIOŚ. Z uwagi na realne możliwości kontrolne
WIOŚ (w przypadku WIOŚ w Poznaniu 10199 podmiotów w ewidencji na koniec
2016r. i 61 inspektorów), rozwiązanie to uniemożliwiłoby objęcie nadzorem
kontrolnym większej niż dotychczas liczby podmiotów.
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W związku z Pana pismem odnoszącym się do nielegalnego składowania odpadów
niebezpiecznych w wyrobiskach pożwirowych w powiecie konińskim pragnę zapewnić, że w powiecie
poznańskim dokładamy wszelkich starań i zachowujemy szczególną dbałość przy prowadzeniu
postępowań administracyjnych z zakresu wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami. Należy
jednak zwrócić

uwagę, że obecnie obowiązujące

przepisy nie dają narzędzi do skutecznego

zweryfikowania, czy podmioty ubiegające się o zezwolenie na zbieranie, czy przetwarzanie odpadów,
gwarantują należyte prowadzenie takiej działalności.
Z doświadczenia dotychczas prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących
gospodarowania odpadami wiemy, że zbieranie odpadów (czyli przyjmowanie odpadów od innych
w celu uzbierania większej partii transportowej, kierowanej do odzysku lub unieszkodliwienia), 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.
Od

kilku lat występując do Ministerstwa Środowiska, postuluję o zmianę przepisów

o odpadach. Podobnie zresztą, jak inne samorządy, które musiały zmagać się z usuwaniem nielegalnie
składowanych i porzucanych odpadów na ich terenie. W sierpniu 2016 r. petycję do Ministra
Środowiska złożył Zarząd Powiatu w Poznaniu.
W powyższych wystąpieniach poza propozycjami przepisów pozwalających zweryfikować
lokalizację działalności, a także techniczne i zawodowe przygotowanie podmiotu do zamierzonego
gospodarowania

odpadami,

postuluję

o nałożenie

na

wytwórców

odpadów

pochodzących

z działalności gospodarczej obowiązku przekazywania wytworzonych odpadów niebezpiecznych
bezpośrednio do instalacji ich odzysku lub unieszkodliwiania. Cenne byłoby także 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, wskazuję na potrzebę wprowadzenia skutecznego
zabezpieczenia finansowego, obowiązkowego dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie
gospodarowania odpadami.
W załączeniu przekazuję tekst wspomnianej petycji licząc, na Pana wsparcie naszych starań
i działań na rzecz zmiany przepisów z zakresu gospodarki odpadami pochodzącymi z działalności
gospodarczej.
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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
1pozostawienia 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.
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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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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 geoiogiczne 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 no potrzeby zastępczego usuwania odpadów
Najpewniejszym zabezpieczeniem finansowym zastępczego usuwonia 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 podobno zasado dotyczy jedynie wytwórców zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych
odpadów weterynaryjnych, a zostało określona w ort 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz U. z 2013 r. poz. 21 ze im ).
Z naszego dotychczasowego doświodczenia wynika, że wytwórcy odpadów z reguły nie dbają
o stosowanie obowiązującej hierarchii postępowania z odpadami (art. 17, 18 ustawy o odpadoch).
Wytwórcy odpadów zapewniają pozbycie się odpadów z terenu swojego zokłodu, przekazując je
podmiotowi posiadającemu zezwolenie no zbieranie odpadów. Przy obecnie obowiązujących
przepisach, przekazanie odpadów podmiotowi posiadającemu zezwolenie nazbierane odpadów
zwalnia ich wytwórcę z odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. Z chwila przekazania
odpadów do zbierania, wytwórco nie uzyskuje już informacji o tym, jak ostatecznie zostały
zagospodarowane jego odpady, tj. czy zostały przygotowone do ponownego użycia, poddane
recyklingowi lub innemu procesowi odzysku, procesowi unieszkodliwienia, składowonio 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 zograżać
życiu, zdrowiu, a także może pogarszać jakość środowiska - zadbanie przez wytwórcę odpadów o ich
prawidłowe unieszkodliwienie lub odzysk jest pożądane
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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 usprownia 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 no bezpieczne długotrwale składowanie odpadów, zatem pozostawonie odpadów
niebezpiecznych w takich miejscach będzie powodowało zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub
środowiska.
Prowadzenie zbieronio 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.
A.

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 m agazynowane są odpady.
IV przypadku, gdy wyegzekwowanie usunięcia odpadów nie będzie możliwe od podmiotu
m agazynującego

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 norzędzia umożliwiające szczegółową weryfikację
faktycznych możliwości pozwalających wnioskodowcy 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.
2Określenie 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, sjJ&aKjOdnOŚjĆ Z Oiyynicno...
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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 bądzie 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 4 lb
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.

Za zgodność z oryginałem
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Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest decyzjq potwierdzającą, że dany podmiot
ma możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie prowadzić taką działalność w danym
miejscu.
Warunki projektowania, wykonanio i użytkowania obiektu budowlanego dlo danego przeznaczenia
określają przepisy budowlane.
Organ wydający 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 spełniającym wymagonio technicznobudowlane dla takiego użytkowania obiektu lub uzyskać stanowisko właściwego organu nadzoru
budowlonego potwierdzające stan techniczny obiektu dlo wnioskowanego przeznaczenia.
Obecnie obowiązujące przepisy budowlane nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia
no użytkowanie takich obiektów budowlanych, jak obiekty magazynowe (wykorzystywane
do zbierania odpadów, w tym niebezpiecznych), tym samym nie przewidują w procedurze budowlanej
potwierdzania
zapewnienia stanu technicznego obiektu budowlanego odpowiedniego
do deklarowanego przeznaczenio.
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 uzyska!
pozytywną opinią straży pożarnej.
Dotychczas dołączenie 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, możliwo byłoby weryfikacja faktycznego zapewnienio ochrony
przeciwpożarowej odpowiedniej dla magazynowania różnych odpadów, np. wybuchowych, silnie
reagujących, 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
wprowadzenio obowiązkowej weryfikacji przygotowania merytorycznego osób
zamierzających zbierać lub przetwarzać odpady niebezpieczne wynika z wielokrotnego doświadczenia
kontaktu z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie gospodorowanio odpadami
niebezpiecznymi, którzy wykazywali się brakiem podstawowej wiedzy o właściwościach odpadów,
którymi gospodarują i o zagrożeniach, jakie są związane z ich magazynowaniem w nieszczelnych
pojemnikach na nieszczelnym podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie substoncji silnie reagujących,
w obiektach bez wspomaganej wentylocji 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 powinie&J>l2§06jtloś(
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 dziołolnoici innego niż adres siedziby
podmiotu) nie pozwało na prześledzenie drogi, jaką 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 przekazywanio odpadów przez ich posiodoczy osobom fizycznym bez względu na to czy
osoba fizyczna zapewnia wykorzystanie na własne potrzeby przekazywanych ilości danego rodzaju
odpadu w sposób dopuszczony w rozporządzeniu.
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ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU
z dnia

Z016 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

Starosta

Jan Grabkowski

Wicestarosta

Tomasz Lubiński

Członek Zarządu

Mieczysław Ferenc

Członek Zarządu

Zygmunt Jeżewski

.

Za zgodność z oryginałe.
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Za dowodem doręczenia

Starosta Poznański
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Pan Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
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Od kilku lat narasta problem nielegalnego pozbywania się « ¿padów 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
Z doświadczenia

od

lat

borykają

dotychczas

się

z nieuczciwą

prowadzonych

praktyką

postępowań

niektórych

przedsiębiorców.

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
w ustawie o odpadach.

konkretn^aiżWJffifihaśuaZ! oryginałem
S ta rszy .specjalista

W wystąpieniach kierowanych do Ministerstwa poza propozycjami przepisów pozwalających
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zweryfikować lokalizację działalności, a także techniczne i zawodowe przygotowanie pfódfnkztjma p isię ck a
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
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Starosta Poznański

do zamierzonego
odpadów
odpadów

gospodarowania

pochodzących

odpadami,

z działalności

niebezpiecznych

zgłaszaliśmy

gospodarczej

bezpośrednio

potrzebę

obowiązku

do instalacji

ich

Postulowaliśmy o wprowadzenie zasady odpowiedzialności

nałożenia

na wytwórców

przekazywania

wytworzonych

odzysku

lub unieszkodliwiania.

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

Za zgodność z oryginałem
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W nawiązaniu do pisma nr GW-ir.620.1.2017.1 z dnia 25.09.2017 r. w sprawie nielegalnego
składowania odpadów w wyrobiskach po eksploatacji kruszyw naturalnych uprzejmie informuję, że na
terenie Powiatu Pleszewskiego nie stwierdzono dotychczas przypadków podanych wyżej praktyk.
Informacje medialne, jakie docierają do nas z innych powiatów w Wielkopolsce o nieuczciwych
praktykach porzucania odpadów w ramach udzielonych zezwoleń na zbieranie odpadów powodują,
że pracownicy wydziału odpowiedzialni za wydawanie takich zezwoleń, każdorazowo zachowują
szczególną czujność przy prowadzeniu postępowania administracyjnego.
Niestety przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r. poz.
1987, ze zm.) w sposób nazbyt ogólny określają warunki jakie musi spełniać podmiot zamierzający
prowadzić działalność polegającą na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. Po podaniu przez
wnioskodawcę miejsca, rodzaju odpadów oraz zapewnieniu o zamiarze prawidłowego gospodarowania
odpadami, organ wydający zezwolenie nie ma większej możliwości wydania odmowy. Zgodnie
z art. 46 ust. 1 właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub ich
przetwarzanie tylko w trzech przypadkach tj. jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
1) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia lub dla środowiska,
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami,
3) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.
Podstawowym przepisem prawa miejscowego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jednak realnie gminy posiadają plany tylko do niewielkich części miejscowości na swoim terenie
(dotyczy to głównie obszarów wiejskich). Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów nie
ma dodatkowo obowiązku załączania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania. Nie można więc odmówić zgody na gospodarowanie odpadami z powodu
braku planu miejscowego, a odpowiedzialność lokalizowania takiej działalności przechodzi z gminy na
organ wydający pozwolenie na zbieranie (starostę). Wnioskodawca w momencie składania wniosku
wystarczy, że posiada tytuł prawny do nieruchomości, natomiast cała infrastruktura (ogrodzenie terenu,
utwardzenie powierzchni, ewentualny drenaż itp.) zgodnie z opisem zawartym we wniosku może
powstać dopiero po udzieleniu zezwolenia.
Niezgodność zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami z planami gospodarki odpadami jest
praktycznie niemożliwa do wykazania. W tym zakresie obowiązuje „Plan gospodarki odpadami dla
województwa wielkopolskiego”, który w głównej mierze dotyczy odpadów komunalnych, nie
obejmując wszystkich rodzajów odpadów zawartych w katalogu odpadów oraz nie wskazuje
dokładnych wytycznych ich zagospodarowania (zbierania).
Jeszcze trudniej mówić o wykazaniu zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska, które powinno być
realne i nie budzić wątpliwości. Zdarzają się przypadki, kiedy zbieranie odpadów planuje się prowadzić
w zwartej zabudowie mieszkalnej, co zazwyczaj budzi zrozumiały sprzeciw właścicieli sąsiednich
nieruchomości. W przypadku uruchomienia takiej działalności uciążliwość dla są s ie d i^ i^ g g p ^ t,^ z oryginałem
może dotyczyć nieprzyjemnych zapachów, zwiększonego hałasu (transport nie będący instalacją),
obecności owadów i gryzoni. Elementy te zdecydowanie wpływają na komfort życia ludzi i ich z&twggy specjalista
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jednak organ wydający zezwolenie nie może odmówić jego wydania, gdyż przepisy nie precyzują norm
w tym zakresie. Trudno też wykazać, aby zbieranie przykładowo odpadów takich jak tworzywa
sztuczne, folie, szkło itp. negatywnie oddziaływało na środowisko.
Starosta jako organ wydający zezwolenia na gospodarowanie odpadami nie ma zatem
większego pola manewru przy udzielaniu zezwoleń i jeżeli wniosek zawiera wszystkie informacje
określone w ustawie o odpadach decyzja musi zostać wydana. Nie może przy tym brać pod uwagę
obiektywizmu i często słusznego głosu mieszkańców. Przerzucanie odpowiedzialności wyłącznie na
organ wydający zezwolenie w przypadku porzucenia odpadów jest zatem w naszej opinii krzywdzące.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na uwadze troskę o stan środowiska w naszym regionie
zwracam się do Pana Wojewody z prośbą o wparcie na szczeblu krajowym i rozwiązanie problemu
poprzez odpowiednie zmiany zapisów ustawy o odpadach. Propozycje zmian były już przekazywane do
Ministerstwa Ochrony Środowiska (m.in. przez Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Ochrony
Środowiska Starostw Powiatowych) jednak jak dotychczas nie zostały one uwzględnione w przepisach.
Wyrażam nadzieję, że działania podjęte przez Pana Wojewodę wpłyną na stosowne zmiany
oczekiwane przez stronę samorządową i społeczną.
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W związku z w ystępow aniem na terenie Gminy K łodaw a problem atycznych kwestii
porzucania przez podm ioty prywatne odpadów w m iejscach do tego
fl dotyczących
U
/~Y nieprzeznaczonych G m ina K łodaw a w yraża akceptację działań W ojewody W ielkopolskiego w
t kierunku zm iany ustaw y o odpadach, m ających na celu zaostrzenie zasad uzyskiw ania zezwoleń na
O
i) ' "prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów oraz zw iększenie kontroli i
J5
nadzoru nad tą działalnością. Zm iany te winny prowadzić do zm niejszenia liczby przypadków
porzucania odpadów w m iejscu do tego nieprzeznaczonym.
rv
\

W związku z pow yższym Gm ina K łodaw a proponuje, oprócz Państw a propozycji zmian w tym
; zakresie, następujące kw estie do uregulow ania w ustawie o odpadach:

w

1. W przypadku w ydaw ania zezw oleń na zbieranie i przetw arzanie odpadów we wniosku o
uzyskanie stosownych zezwoleń winno się podawać obligatoryjnie źródło (kraj) pochodzenia
odpadów. W przypadku odpadów pochodzących z zagranicy zezw olenia te winny być wydawane
przez inny organ niż starostwa, np. Urzędy M arszałkowskie. W takich przypadkach niezbędne
w ręcz wydaje się uzgodnienie z Inspekcją Ochrony Środowiska (W IOŚ lub GIOŚ) z uwagi na
transgraniczne przem ieszczanie odpadów.
2. W wydawanych zezwoleniach niezbędne byłoby dokładne w pisyw anie w ja k i sposób należy
prowadzić daną działalność. O becnie wpisywanie informacji, że odpady w inny być zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich czy czynnikam i atmosferycznymi je st różnie interpretow ane zarówno
przez instytucje jaki i sam e podm ioty prowadzące działalności. Zapisy te pow inny być zastosowane
osobno i szczegółowo do każdego rodzaju odpadu objętego działalnością.
3. Należałoby w prow adzić przepisy do ustawy o odpadach, m ów iące o tym , iż organ wydający
zezwolenie, w m om encie złożenia wniosku o jego w ydanie przesyła do gminy, na której ma być
prowadzona działalność, inform ację o planowanej działalności. Inform ację o planowanym
przedsięwzięciu należałoby rozpow szechnić w sposób zw yczajowo przyjęty na terenie danej gminy
np. tablica ogłoszeń w siedzibie organu i m iejscowościach inwestycji, w BIP-ie organu itp.. W
przypadku obecnie wydaw anych zezw oleń na zbieranie odpadów gminy dow iadują się o
zamierzonej działalności tak napraw dę w mom encie w ydania zezwolenia. Zm iany w tym zakresie
powinny zapewnić w cześniejszą inform ację a co za tym idzie m ożliwość kontroli czy podmiot
przed wydaniem zezw olenia nie grom adzi odpadów.
4. Gmina K łodawa popiera ustanow ienie zabezpieczenia finansow ego przed w ydaniem zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Z tym iż zabezpieczenie to winno obejm ow ać możliwe
roszczenie w zależności od rodzaju odpadów objętego zezwoleniem i ich ilości. Zabezpieczenie to
winno być w niesione na cały okres działalności i uw zględniać ilość i rodzaj odpadów a także
ewentualne koszty utylizacji odpadów objętych zezwoleniem. Z tym, że należałoby tutaj ustalić
organ, który mógłby z tego roszczenia skorzystać. Skoro zezw olenia są w ydaw ane przez starostwa
a przeważnie gminy w ydają decyzje nakazujące usuniecie odpadów, zabezpieczenie to winno być
dostępne rów nież dla gminy. Zabezpieczenia te winny być nakładane w pierwszej kolejności na
podmioty prywatne. N ależałoby w tym zakresie rozwiązać kw estię zabezpieczeń finansowych
nakładanych na podm ioty kom unalne (spółki lub zakłady budżetowe) lub na same jednostki
samorządu terytorialnego, np. odstępstw a od ustanowienia zabezpieczenia r o s z c z ^ z a o d n o ś ć z o
' ał
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5. Należy zastanowić się nad stworzeniem ogólnopolskiego, dostępnego dla organów ochrony
środowiska, rejestru podm iotów lub osób reprezentujących podmioty, których działania przyczyniły
się do naruszenia przepisów ustaw y o odpadach w zakresie możliwości popełnienia przestępstwa
przeciwko środowisku. W szczególności dotyczyłoby to tych osób i podmiotów, na które nałożono
obowiązek usunięcia odpadów a podmiot ten uchyla się od tego obow iązku lub osoby które
prowadziły działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów a którym cofnięto
zezwolenie. Rejestr taki mógłby być prowadzony przez Inspekcję O chrony Środow iska i organy
wydające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów m ogłyby w eryfikow ać czy dany
podmiot lub osoba nie naruszyła przepisów w tym zakresie.
W szczególności rejestr ten w inien obejmować podmioty, które nie m iały w ydanych zezwoleń na
zbieranie i przetwarzanie odpadów a potwierdzono, że odpady takie zostały przez nich porzucone.
Ze względu na ilość lub rodzaj porzuconych odpadów należałoby się zastanowić nad czasowym
zakazem prow adzenia tego typu działalności. W przypadku osób, które m iały nałożony obowiązek
usunięcia odpadów zakaz prow adzenia działalności mógłby obow iązyw ać np. 2 lata od uprzątnięcia
odpadów, w przypadku gdy odpady nie zostały uprzątnięte - brak zgody na prowadzanie
działalności.
6. Przepisy ustawy o odpadach w inny umożliwiać weryfikację i kontrole przez organy wydające
zezwolenie czy dany podm iot technicznie jest przygotowany do prow adzenia zezwolenia.
Procedura w ydawania zezwoleń w inna być dwutorowo tzn. zezw olenia w inny w pierwszej
kolejności nakazywać przygotow anie miejsca prowadzenia działalności pod w zględem ochrony
środowiska, prawa budow lanego i innych do rodzaju prowadzonej działalności a w drugiej
kolejności umożliwiać prow adzanie działalności. W eryfikacja czy dany podm iot technicznie jest
przygotowany do prow adzenia działalności winna być dokonana przez organ w ydający decyzję lub
Inspekcję Ochrony Środowiska. D opiero po pozytywnej akceptacji podm iot ten uzyskiw ałby prawo
do prowadzenia działalności.
7. Proponuje się w prowadzenie do ustawy zapisów pozwalających na odm ow ę w ydania zezwolenia
w przypadkach gdy wobec podm iotu, który złożył wniosek o uzyskanie zezwolenia, toczone jest
postępowanie w sprawie nakazu usunięcia odpadów lub postępow anie egzekucyjne w celu
przymuszenia do w ykonania obow iązków wynikających z decyzji nakazującej usunięcie odpadów.
Ponadto w takim przypadku niezbędna byłaby karencja dla podm iotu lub osoby reprezentującej ten
podmiot planujących prow adzenie działalności w zakresie gospodarow ania odpadam i, np. 2 lata od
dnia uprzątnięcia odpadów.
Biorąc pod uw agę pow yższe Gm ina Kłodawa zwraca się o rozw ażenie zaproponowanych
uwag i zmian w obszarze gospodarow ania odpadami. Obecna sytuacja pokazuje, iż administracja
publiczna oraz Inspekcja Ochrony Środowiska mają trudności w w yegzekw ow aniu obowiązków
prawidłowego postępow ania w zakresie gospodarowania odpadami. Zm iany w tej materii wydają
się nieuniknione w szczególności gdy koszty usuwania odpadów przerzucane są na gminy i
podatników. Zmiany w ustawie o odpadach winny iść w kierunku nałożenia bardziej
rygorystycznych w arunków prow adzenia działalności w zakresie gospodarow ania odpadami w
szczególności wobec podm iotów prywatnych; określenia w iększych kom petencji i nałożenie
dodatkowych zadań kontrolnych na organy wydające zezwolenia zarówno przed wydaniem
zezwoleń jaki i w trakcie prow adzenia działalności, a także w kierunku nałożenia większych kar w
przypadku porzucenia odpadów.
B i t n i ą ca F u n k c j ę
loda w y

Otrzymują:
1.
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Sprawę prowadzi: Piotr Chojnacki, Tel. 63 27 30 622, wew. 120
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tel.: 85 95 710; fax: 85 31 332; e-mail: poznawano, nov. vl
adres do korespondencji: skrytka pocztowa nr 223; 60-967 Poznem 9

propozycje zmian w zakresie gospodarki odpadami, Regionalna Izba O brachunkowa
w Poznaniu wnosi o rozważenie zmian w zakresie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
Jak

wynika z dotychczasowej

działalności

nadzorczej

i opiniodawczej

Izby,

problemem dla gmin (i ich związków) jest finansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych
z miejsc

do

tego

nieprzeznaczonych.

M ożliwość

zaciągania

na

ten

cel

pożyczek

np. z W ojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ograniczona jest
regułą wydatkową wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, przy założeniu, że
przychody zwrotne będą zaciągane na cel określony w art. 89 ustawy.
Stosownie do postanow ień art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery
wartościowe na:
1) pokrycie

występującego

w

ciągu

roku

przejściowego

deficytu

budżetu jednostki

samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów w artościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej.
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Zgodnie natomiast z art. 242 ust. 1 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe
niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne
środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Przy takim określeniu równowagi dochodów
i wydatków bieżących, deficyt jednostki samorządu terytorialnego finansow any przychodami
zwrotnymi pochodzącymi np. z pożyczek, może dotyczyć w yłącznie w ydatków majątkowych.
Tymczasem koszty usuwania odpadów niebezpiecznych kwalifikuje się jako wydatki bieżące.
Rozwiązaniem tego problem u byłaby zm iana treści art. 89 ustaw y o finansach
publicznych, dopuszczająca możliwość zaciągania pożyczek z W ojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki bieżące z tytułu kosztów usunięcia
odpadów niebezpiecznych w ramach wykonania zastępczego przez gminę, oraz wyłączenie
z reguły określonej w art. 242 ustawy kwoty związanej z wydatkam i bieżącymi z tego tytułu.
Niezależnie od powyższego tut. Izba proponuje rozważenie możliwości udzielania
dotacji celowych z W ojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
które stanowiłyby dochody bieżące gmin, przeznaczone na ich wydatki bieżące w zakresie
finansowania usuwania odpadów niebezpiecznych.

a

Zastępca Prezesa Izby
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Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2 a, 60-644 Poznań

tel.: 61 64 131 20, fax,: 61 84 131 66,
e-mail: kancelaria.komendanta® po. policja .gov. pl
0 9. 02. ¿ ¿ d

Poznań, dnia oplutego 2018r.

Katarzyna Lisiecka
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu
Szanow na Pani,
W naw iązaniu do przesłanego pocztą elektroniczną projektu pism a Wojewody
W ielkopolskiego kierowanego do Pana H enryka Kowalczyka - M inistra Środowiska,
uprzejm ie inform uję, iż zgadzam się z zaproponowanym i zmianami. Jednocześnie zauważam
jeszcze konieczność w prowadzenia dodatkowych zapisów w poniższych regulacjach
prawnych.
Przepisy Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznej przemieszczania
i
usuw ania odpadów oraz Ustawy o m iędzynarodowym przem ieszczaniu odpadów z dnia 29
czerw ca 2007r. powinny zawierać dodatkowe zapisy ustawowe, uniemożliwiające wydanie
pozytyw nych decyzji na składowanie i przetwarzanie odpadów w n/wymienionych
przypadkach :
- braku faktycznych możliwości technicznych danego podmiotu do wykonywania usług w
zakresie przetw arzania bądź utylizacji odpadów w tym odpadów niebezpiecznych zgodnie z
standartam i ESM (racjonalnego ekologicznego gospodarowania)
- w arunkow ania w ydania końcowej decyzji (zezwolenia) na działalność w tym zakresie od
pow stania infrastruktury - instalacji umożliwiającej proces przetwarzania lub utylizacji
odpadów
- zobow iązanie przedsiębiorców do dokładnego w skazania miejsca gdzie będą składowane
odpady
Zasadnym wydaje się też w prowadzenie zmian nakładające surowsze kary na
w ytw órców odpadów, szczególnie niebezpiecznych. Z odpowiedzialności finansowej za
w ytw orzenie odpadów mogliby być zwolnieni po udowodnieniu ich przetworzenia, a nie z
m om entem przekazania odpadów innemu przedsiębiorcy (dot. rynku wewnętrznego). Także
istotnym jest w prowadzenie zmiany aktualnie często stosowanej tzw. procedury informacyjnej
w przypadku odpadów zakw alifikow anych do listy „zielonej” gdzie przedsiębiorcy
w ielokrotnie przew ożą inne odpady niż zadeklarowane. Ponadto konieczne są regulacje
praw ne um ożliw iające współodpowiedzialność za składowanie bądź magazynowanie
odpadów przez faktycznych właścicieli nieruchomości.
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