
Warszawa, dniadf5 marca 2016 r. 

MINISTER SRODOWISKA 

Wg rozdzielnika 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI 

Dzialaj ąc na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 3/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. zespó ł  
kontroluj ący przeprowadzi ł  w dniach 8-19 lutego 2016 r. kontrol ę  doraźną  w zakresie wybranych 
zagadnień  dotycz ących termicznego przekszta łcania odpadów oraz pozwoleń  zintegrowanych. 
Kontrolą  obj ęto Departament Ochrony Środowiska (DOŚ ), Departament Gospodarki Odpadami 
(DGO) i Departament Ochrony Powietrza (DOP). 

Zespól kontroluj ący przeprowadzi ł  kontrolę  w następuj ącym składzie: 

• Aneta Adamska — Starszy Specjalista w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa w G łównym 
Inspektoracie Ochrony Ś rodowiska; 

• Stanis ław Kucharski — G łówny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego. 

Ustalenia kontroli. 

I. Właściwość  kompetencyjna komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska. 

W okresie obj ętym kontrol ą  sprawami z zakresu problematyki zagospodarowania pozosta ło ści 
z obróbki plyt drewnopochodnych zajmowa ły się  trzy komórki organizacyjne M Ś : Departament 
Ochrony Ś rodowiska (DO Ś ), Departament Gospodarki Odpadami (DGO) oraz Departament Ochrony 
Powietrza (DOP). Ka żda z tych komórek dzia łała zgodnie ze swoj ą  w łaściwo ścią  kompetencyjną  
wynikaj ącą  z regulaminu organizacyjnego M Ś  oraz w łasnych regulaminów wewn ętrznych. 

W sprawach zwi ązanych z zagospodarowaniem pozosta ło ści z obróbki plyt drewnopochodnych, tak że 
odnoszących się  bezpo średnio do firm Kronospan Polska Sp. z o. o. oraz Kronospan Szczecinek 
Sp. z o.o. poszczególne Departamenty wspó łpracowa ły ze sobą  najczęściej poprzez zasi ęganie 
i wydawanie opinii w kwestiach prawnych. W przypadku w ątpliwo ści co do przedstawionej opinii, 
organizowano robocze spotkania dla uzgodnienia stanowiska. 

Ustalenia kontroli wskazuj ą , że opinie prawne i wyja śnienia w wymienionym zakresie przygotowywa ł  
najczęściej DGO, co predysponuje go do miana komórki wiod ącej w zakresie prowadzenia 
problematyki zagospodarowania pozosta łości z obróbki plyt drewnopochodnych. 

[Dowód: akta kontroli str. 111-161 



II. Stan faktyczny spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska, 
zwi ązanych z problematyk ę  zagospodarowania pozosta łości z obróbki plyt drewnopochodnych. 

Kontrol ą  obj ęto sprawy prowadzone przez DO Ś , DGO, DOP, zwi ązane z problematyk ą  
zagospodarowania pozosta ło ści z obróbki plyt drewnopochodnych, wyst ępuj ące w kontek ście 
dzia łalno ści firm Kronospan Polska Sp. z o.o. oraz Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. W ramach tych 
spraw, w zale żno ści od swojej w łaściwo ści, Departamenty prowadzi ły postępowania administracyjne, 
udzielały wyja śnień  i wydawały opinie organom ochrony środowiska (marszalek województwa, 
starosta) oraz odpowiada ły na wniesione skargi dotycz ące szkodliwo ści użytkowanych przez te 
podmioty instalacji produkcyjnych. 

1. Sprawy prowadzone przez DO Ś .  

W okresie obj ę tym kontrolą , zgodnie z w łaściwo ścią  kompetencyjną , DO Ś  w II instancji prowadzi ł  
postępowania administracyjne dotycz ące firmy Kronospan Szczecinek Sp. z o. o., w toku których 
Minister Ś rodowiska wydawał  decyzje, postanowienia i za świadczenia. 

W ramach wymienionych rozstrzygni ęć  nie by ły formułowane opinie generalne odnosz ące się  do 
różnych podmiotów zwi ązanych z problematyką  zagospodarowania pozosta ło ści z obróbki plyt 
drewnopochodnych. Uzasadnienia prawne wydawanych decyzji i postanowie ń  administracyjnych 
opiera ły się  na aktualnie obowiązuj ących przepisach i dotyczy ły konkretnych spraw, w których 
prowadzono post ępowania administracyjne. 

[Dowód: akta kontroli str. I1/1-21 

DO Ś  we wspó łpracy z DGO i GDO Ś  przygotowa ł  wyjaśnienia dotyczące kompetencji organów 
w łaściwych do wydawania pozwole ń  zintegrowanych dla instalacji do produkcji p łyt 
drewnopochodnych, w zwi ązku z pismem Marszalka Województwa Opolskiego w tej sprawie, 
skierowanym do Ministra Środowiska w dniu 29 maja 2015 r. Wyja śnienia te, będące odpowiedzi ą  
na pismo Marszalka Województwa Opolskiego, na polecenie Podsekretarza Stanu, Pana Janusza 
Ostapiuka, przekazano nast ępnie wszystkim Marsza łkom Województw pismem z dnia 
8 października 2015 r. 

Przedmiotowe wyja śnienia zawieraj ą  stanowisko, że ostateczna klasyfikacja pozosta ło ści 
produkcyjnych z obróbki plyt drewnopochodnych i drewna klejonego, le ży w gestii właściwego 
organu. Wskazano przy tym na przepisy a rt .  10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachl 
dotyczące moż liwości uznania danego przedmiotu lub substancji za produkty uboczne. Negatywne 
stanowisko dla takiej mo żliwości przedstawi ł  DGO w pi śmie, które bylo wkładem przekazanym 
DOŚ  do udzielonej Marszałkowi odpowiedzi. 

DOŚ  wyjaśni ł', że wskazuj ąc przepis art. 10 ustawy o odpadach nie przesądzi ł  o tym, czy 
pozostało ści z produkcji plyt drewnopochodnych stanowi ą  produkt uboczny, czy nie, a organem 
właściwym w takich sprawach jest marszalek województwa, zgodnie z art. 11 wymienionej ustawy. 
Natomiast Minister Środowiska nie zaj ął  jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, poniewa ż  
uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie nast ępuje automatycznie z woli samego 
wytwórcy lub organu, lecz wymaga przeprowadzenia procedury przewidzianej w art. 11 ustawy 
o odpadach. Ponadto jednoznaczna odpowied ź  stanowilaby ingerencj ę  w rozstrzygni ęcie organu 
pierwszej instancji, a to z kolei narusza łoby zasad ę  dwuinstancyjno ści postępowania. 

'  Dz. U. z 2013 r. poz. 2 1, z późn. zm. 
2 Pismo z dnia 17.02.2016 r. znak: DOŚ -111.078.4.2016.DS 
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Powyższe stanowisko może skłonić  Marszałków Województw do stosowania tzw. milcz ącej zgody 
w sprawach dotyczących uznawania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, czyli 
rozstrzygnięć  pozytywnych dla zg łaszaj ących podmiotów, poprzez nie wyra żanie w ciągu 3 miesi ęcy 
od daty otrzymania zg łoszenia, sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej. 

[Dowód: Akta kontroli str. I113-121 
2. Sprawy prowadzone przez DGO.  

W okresie obj ętym kontrolą, zgodnie z wla ściwo ścią  kompetencyjną, DGO wydawa ł  opinie 
i wyjaśnienia w związku z wystąpieniami do Ministra Środowiska firmy Kronospan Szczecinek 
Sp. z o. o., dotyczącymi problemów bran ży meblarskiej i przemys łu produkuj ącego p łyty 

drewnopochodne, w szczególno ści w zakresie klasyfikacji pozosta łości poprodukcyjnych i ich 
zagospodarowania. Aktywnie wspó łuczestniczy ł  także w przygotowaniu odpowiedzi dla 
zainteresowanych organów w sprawach z tego zakresu, które by ły prowadzone przez DO Ś  i DOP. 
DGO zastrzega ł  jednak, że przedmiotowe opinie prawne i wyja śnienia nie mogą  stanowią  oficjalnej 
wykładni prawa i nie są  wiążące dla organów administracji orzekaj ących w sprawach indywidualnych. 

W kwietniu 2015 r. DGO przygotowa ł  materiał  informacyjny dla Ministra Środowiska Pana Macieja 
Grabowskiego, pn. „Stanowisko w sprawie klasyfikacji py łów z obróbki p łyt MDF kierowanych do 
spalania" oraz w czerwcu 2015 r. we wspó łpracy z DOP, notatkę  dla Pana Janusza Ostapiuka, 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, pn.: Wyja śnienia DGO dotyczące stanowiska firmy 
Kronospan Szczecinek Sp. z o. o. w zakresie spalania plyt drewnopochodnych. 

We wszystkich wydanych opiniach i wyja śnieniach DGO prezentowa ł  jednolite stanowisko, które 

wykluczało możliwość  zakwalifikowania pozosta ło ści z produkcji plyt drewnopochodnych do 
kategorii innej ni ż  odpady, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 

[Dowód: akta kontroli str. 11113-14] 

Problem klasyfikacji pozosta ło ści z obróbki plyt drewnopochodnych i drewna klejonego by ł  
przedmiotem spotkania, które odby ło się  5 października 2015 r. w siedzibie Ministerstwa 

Ś rodowiska. Organizatorem spotkania i komórk ą  koordynuj ącą  sprawy z nim związane by ł  DGO. 

W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Przemys łu Drzewnego, 
Stowarzyszenia Producentów P łyt Drewnopochodnych w Polsce oraz Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Producentów Mebli. Po stronie reso rtu Środowiska udzia ł  wzięli Pan Janusz Ostapiuk 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, przedstawiciele Departamentu Gospodarki 

Odpadami, Departamentu Ochrony Środowiska, Departamentu Ochrony Powietrza oraz G łównego 

Inspektoratu Ochrony Ś rodowiska. 

Efektem dyskusji przedstawicieli ww. bran ż  oraz przedstawicieli resortu środowiska dotycz ącej 

klasyfikacji pozostało ści z obróbki plyt drewnopochodnych i drewna klejonego i mo żliwości 

spalania ww. odpadów w instalacji nieb ędącej spalarnią  lub współspalarnią  odpadów, by ły 
przedstawione przez Pan Ministra Janusza Ostapiuka wnioski i postanowienia ze spotkania: 

1. Przekazanie do urz ędów marsza łkowskich stanowiska Ministerstwa Środowiska w sprawie 

klasyfikacji pozostało ści z obróbki plyt drewnopochodnych i drewna klejonego (kopia pisma 
skierowanego do Urz ędu Marsza łkowskiego w Opolu (odpowiedzialny za realizacj ę  DOŚ ); 
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2. Pan Minister Janusz Ostapiuk zwróci ł  się  do przedstawicieli GIO Ś  z pro śbą, aby zamykanie 
zakładów z powodu spalania omawianych odpadów w instalacjach nieb ędących spalarniami lub 
wspólspalarniami odpadów, by ło ostateczno ścią  (odpowiedzialny za realizacj ę  GIOŚ ); 

3. Sprawdzenie poprawno ści transpozycji definicji biomasy zawartej w dyrektywie 2010/75/UE 
(LED) oraz mo ż liwo ści obj ęcia jej zakresem omawianych odpadów (odpowiedzialne za realizacj ę  
DOŚ/DOP). 

Wypracowania stanowiska i realizacji przedmiotowych dzia łań  należało dokonać  do dnia 
30 października 2015 r. 

[Dowód: akta kontroli str. I1115-161 

Z ustaleń  kontroli wynika, że dotychczas zrealizowano tylko postanowienie nr 1, które nale żało do 
kompetencji DO Ś . 

[Dowód: akta kontroli str. I1/17-24; I1/29-32] 

Odno śnie realizacji postanowienia nr 2, GIO Ś  wyjaśnił , że przygotowal swoje stanowisko dotycz ące 
klasyfikacji trocin, py łu i kawa łków czystego drewna oraz materia łów drewnopochodnych, jak 
również  wskaza ł, kiedy tego rodzaju wytworzony materia ł  należy traktować  jako odpad. W dniu 
20 października 2015 r. projekt pisma zosta ł  przekazany drog ą  elektroniczn ą  do Departamentu 
Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Ś rodowiska z pro śbą  o uzgodnienie jego tre ści. Natomiast 
odpowiedź  nie zosta ła udzielona ze wzgl ędu na brak jednolitego stanowiska w Ministerstwie 
Środowiska. W związku z brakiem jednolitego stanowiska w sprawie klasyfikacji pozosta łości 
z obróbki plyt drewnopochodnych G łówny Inspektor Ochrony Środowiska nie zwraca ł  się  formalnym 
pismem do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w sprawie wstrzymania dzia łalności 
polegaj ącej na spalaniu tego materia łu. GIO Ś  poinformowa ł  także, że wstrzymanie ww. dzia łalności 
jest ostateczn ą  formą  sankcyjną  stosowaną  przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i 
musi być  uzasadniona udowodnionym negatywnym wp ływem na zdrowie i życie ludzi oraz na 
środowisko. 

[Dowód: akta kontroli str. 11/25- 28] 

Odno śnie stanu realizacji postanowie ń  ze spotkania DO Ś 3  i DOP4  (odpowiedzialne za realizacj ę  
postanowienia nr 3) wyja śni ły, że nie jest on im znany. DGO 5, który by ł  organizatorem spotkania 
i komórką  koordynuj ącą  sprawy z nim związane, również  nie wskaza ł  jaki jest aktualny stan realizacji 
przedmiotowych postanowień  i wyjaśnił , że nie dotyczy ły one działań  będących w jego kompetencji. 

[Dowód: akta kontroli str. 11/29- 35; 1/15-16] 
3. Sprawy prowadzone przez DOP.  

W okresie obj ętym kontrolą , zgodnie z w łaściwo ścią  kompetencyjną, DOŚ  we wspó łpracy z DGO 
przygotowal 2 opinie na temat termicznego przekszta łcania pozosta ło ści produkcyjnych z plyt 
drewnopochodnych, w zwi ązku z wystąpieniami Starosty Strzeleckiego w tej sprawie. Obie opinie 
prezentowa ły jednolite stanowisko które wyklucza ło moż liwość  zakwalifikowania pozosta ło ści 
z produkcji p łyt drewnopochodnych do kategorii innej ni ż  odpady, w rozumieniu przepisów ustawy 
o odpadach. 

[Dowód: akta kontroli str. 11/361 

Odpowiedź  na pytanie kontrolującego z dnia 17.02.2016 r. (pismo z dnia 18.02.2016 r.) 

Odpowiedź  na pytanie kontroluj ącego z dnia 17.02.2016 r. (pismo z dnia 18.02.2016 r.) 

Odpowiedź  na pytan ia kontroluj ącego z dnia 15.02.2016 r. (pismo z dnia 17.02.2016 r.) 
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Spo śród kontrolowanych komórek organizacyjnych M Ś , zgodnie z posiadaną  kompetencj ą , DOŚ  
zajmuje się  prowadzeniem rejestru wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych 
pozwoleń  zintegrowanych (a rt .  212 ust. 1 ustawy — Prawo ochrony środowiska). Z tego względu ma 
wiedzę  o wszystkich pozwoleniach zintegrowanych przekazanych przez organy, które je wyda ły, 
a więc także o pozwoleniach wydanych Kronospan Polska Sp. z o.o., Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. 
oraz Kronospan Mielec Sp. z o. o. Zdaniem DO Ś  Minister Środowiska nie ma podstaw do 
kwestionowania wydanych w tych sprawach rozstrzygni ęć . 

[Dowód: akta kontroli str. 1/5-8] 

DOP wyja śni ł , że nie posiada wiedzy w na temat post ępowań  administracyjnych prowadzonych przez 
organy ochrony środowiska w sprawach pozwoleń  zintegrowanych oraz przypadków dotycz ących 
uznania pozosta ło ści z obróbki plyt drewnopochodnych za produkt uboczny, poniewa ż  sprawy te nie 
leżą  w jego kompetencji. 

Minister Środowiska, zgodnie z art .  12 ust. 1 ustawy o odpadach, otrzymuje od marsza łków 
województw - w terminie do dnia 31 marca następnego roku - zbiorczą  informacj ę  za dany rok o 
liczbie otrzymanych zg łoszeń  uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wyra żonych 
sprzeciwów oraz o przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich masie. 
Informacje takie s ą  w dyspozycji DGO. Ustawa o odpadach nie daje Ministrowi Ś rodowiska podstaw 
prawnych do kwestionowania rozstrzygni ęć  marszałka województwa w przedmiotowym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 119-14:1/15-16] 

III. Problematyka prawna kwalifikowania dotycz ąca pozostałości z obróbki plyt drewnopochodnych. 

Ustalenia kontroli wykaza ły trudno ści podmiotów gospodarczych w zakresie prawid łowego 
definiowania pozostało ści powstaj ących w czasie obróbki plyt drewnopochodnych oraz 
klasyfikowania ich jako odpady lub biomas ę , wynikaj ące z różnych definicji tych poj ęć  
w obowiązuj ących przepisach prawa. Dodatkowo ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
wprowadzi ła poj ęcie produktu ubocznego. 

W obecnym stanie prawnym dopuszczono mo ż liwość  przedłożenia marsza łkowi województwa 
zgloszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na podstawie a rt .  11 ust. 1 
wymienionej ustawy. Zgodnie z a rt .  11 ust. 4 tej ustawy, uznanie przedmiotu lub substancji za produkt 
uboczny nast ępuje, jeżeli marsza łek województwa w terminie 3 miesi ęcy od dnia otrzymania 
zgloszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie wyrazi sprzeciwu, w drodze 
decyzji. Powy ższe może powodować  ryzyko sytuacji, gdy wskutek nierozpatrzenia zgloszenia przez 
marsza łka województwa w terminie 3 miesi ęcy produkty lub substancje, stanowi ące faktycznie 
odpady, staną  się  z mocy prawa produktem ubocznym. W takiej sytuacji przedmioty lub substancje, 
które faktycznie powinny zosta ć  zaklasyfikowane jako odpady, nie zostan ą  uj ęte w decyzjach na 
gospodarowanie odpadami, wydawanymi przez w łaściwe organy, a post ępowanie z nimi mo że 

pozostać  w żaden sposób nie unormowane. Rozwi ązaniem problemu mo że być  zmiana 
obowiązuj ących przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie 
dodania obligatoryjnego obowiązku wydania decyzji przez marsza łka województwa w zakresie 
uznania lub odmowy uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, w porozumieniu 
z w łaściwym wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska. 

Z ustale ń  kontroli wynika, że dotychczas w M Ś  nie prowadzono dzia łań  legislacyjnych maj ących na 
celu zmianę  sposobu klasyfikowania pozosta ło ści z obróbki plyt drewnopochodnych. 
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W ocenie DGO, kluczowe w odniesieniu do problemu klasyfikowania pozosta łości z obróbki plyt 
drewnopochodnych przepisy nie uleg ły zmianie, poniewa ż  definicja biomasy, w rozumieniu 
przepisów o standardach emisyjnych, obowi ązuje w polskich przepisach już  od 2003 r. W zwi ązku 
z tym, zdaniem DGO nale ży uznać , że problem stanowi nie tyle stan prawny, lecz stan faktyczny 
polegaj ący na niezgodnym z prezentowanym od ponad dziesi ęciu lat stanowiskiem resortu 
środowiska, stosowaniem obowi ązuj ących przepisów przez podmioty gospodarcze. 

DGO występował  o zgodę  na realizacj ę  ze środków NFO Ś iGW ekspertyzy, która mog łaby stanowić  
źródło wiedzy w zakresie mo żliwych sposobów przetwarzania odpadów drzewnych, w tym odpadów 

plyt drewnopochodnych. Z powodu braku środków finansowych realizacja tego zadania nie by ła 
moż liwa. 

[Dowód: akta kontroli str. 11111-14; I113-6] 

Maj ąc na uwadze powy ższe ustalenia wnoszę  o: 

1. Wypracowanie jednolitego stanowiska Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji 
pozosta ło ści z obróbki plyt drewnopochodnych i jego konsekwentne reprezentowanie „na 
zewnątrz". 

2. W przypadku podejrzenia dzia łania urzędów marsza łkowskich bez podstawy prawnej lub 
z rażącym naruszeniem prawa, w sprawach wydawanych podmiotom gospodarczym decyzji 

dotyczących pozwoleń  na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska, wszczynanie 
postępowań  o stwierdzenie nieważno ści tych decyzji, w oparciu o przepisy KPA. 

3. Podj ęcie dzia łań  legislacyjnych w zakresie zmiany obowi ązuj ących przepisów art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, polegaj ącej na wprowadzeniu obligatoryjnego 
obowiązku wydania decyzji administracyjnej przez marsza łka województwa dotycz ącej 

uznania lub odmowy uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, w porozumieniu 
z w łaściwym wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska. 

Przedstawiaj ąc powyższe sprawozdanie z kontroli, prosz ę  o złożenie pisemnej informacji w sprawie 

sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podj ętych dzia łaniach zmierzaj ących do realizacji 
wniosków pokontrolnych w terminie do dnia 4 kwietnia 2016 r. 

Rozdzielnik: 

Pani Magda Gosk — Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami; 

Pan S ławomir Gurtowski — ' 	Dyrektor t Departamentu Ochrony Ś rodowiska; 
Pani Agnieszka Sosnowska — Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza. 

Do wiadomości:  

Pani Beata Paziewska — Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska. 
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