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PETYCJA

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. |

ustawyz dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870),

działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję z żądaniem

podjęcia niezbędnych, a dostępnych Ministrowi Klimatu i Środowiska działań,

zmierzających do zmiany przepisów prawa.

Wnosimy niniejszą petycję w związku z rządowym projektem ustawy o zmianie

ustawy — Prawo ochrony środowiska (numer z wykazu: UC58,dalej: Projekt), z

uwagi na fakt, iż zachodzi pilna potrzeba wprowadzenia zmiany do treści

ustawy Prawo ochrony Środowiska, niezbędnej dla zapewnienia skuteczności

kluczowych założeń reformy wprowadzanej na podstawie rządowego projektu

ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz

niektórych innych ustaw, obecnie procedowanego w Senacie (numer z wykazu:

UD136; druk senacki nr 264).

W związku z powyższym składający petycję wnoszą o wprowadzenie

następujących zmian przepisów prawa:

1) dodanie do Projektu przepisu zmieniającego art. 186 ust. 1 p.o.Ś.:

- w art. 186 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„Przepisu ust. I pkt I w zakresie, wjakim dotyczy zgodności zamierzonego sposobu gospodarowania

odpadami z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach, nie stosuje się do instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów

komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, dla których do

końca 2022 r. wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach napodstawie ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”

2) dodanie do Projektu przepisu uchylającego art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach.

Procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

oraz niektórych innych ustaw zakłada odejście od obecnych restrykcyjnych rozwiązań związanych z

limitem 30% termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z

przetwarzania odpadów komunalnych. Z tego powodu jednym z założeń tej reformy jest uchylenie art.

35b i art. 35c w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875, dalej

jako: u.o.).

Jednakże, zgodnie z art. 186 ust. I pkt I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U z 2020 r. poz. 1219, dalej jako: p.o.ś.): Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego

wydania, jeżeli nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 1,

a w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. I pkt 4, oraz

pozwolenia zintegrowanego - także jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest

niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w u.o.

Z kolei we wciąż obowiązującym na mocyart. 36 ust. | u.o. „Krajowym planie gospodarki odpadami

2022” przyjętym przez Radę Ministrów uchwałą nr 88 z dnia 1 lipca 2016 r. (dalej: KPGO), na str. 90

znajduje się następujący zapis: Natomiast termicznemuprzekształcaniu nie powinno być poddawane

więcej niż 30% wytworzonych odpadów komunalnych.

Konsekwencją pozostawieniaart. 186 ust. | pkt I p.o.ś. w obecnym brzmieniu jest więc ryzyko odmowy

wydania pozwolenia zintegrowanego dla wybudowanej instalacji z uwagi na niezgodność z KPGO w

zakresie, wjakim wciąż zawiera on limit 30% termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz

odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Nie wiadomo przy tym, jak brzmieć

będzie nowy KPGO(a zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w najbliższym czasie rozpocznąsię prace

związane z aktualizacją KPGO), nie wiadomotakże, na ile organy wydające pozwolenia będą odnosić

się do WPGO w przedmiotowym zakresie. Nie sposób również przewidzieć,jakie będzie brzmienie tych

planów za 3 lata, kiedy to najwcześniej mogą być wydawane pozwolenia zintegrowanedla instalacji,
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które mogłyby niebawem rozpocząć proces inwestycyjny.

Niepewność sytuacji prawnej uniemożliwia rozpoczęcie czy kontynuowanie procesów inwestycyjnych.

Zatem nawet wprowadzenie w życie rozwiązań umożliwiających budowęspalarni (poprzez uchylenie

art. 35b i art. 35© u.o.) nie odniesie zakładanego rezultatu, skoro powyższy limit 30% dla tych instalacji

i tak pozostanie, określony zapisami KPGO,a art. 186 ust. I pkt I p.o.ś. wiąże wydanie pozwolenia

zintegrowanego dla spalarni z zapisami KPGO. Po uwolnieniu rynku na budowę instalacji do

termicznego przekształcania odpadów zgodnie z założeniami reformy nie będzie bowiem praktycznej

możliwości zbilansowania mocy przerobowych budujących się instalacji i stwierdzenia, czy jakaś

instalacja jest czy nie jest zgodna z tymi planami w opisanym zakresie.

Pozostawienie zatem warunku, że właściwy organ ma uznać na etapie uzyskiwania pozwolenia

zintegrowanego, czy dana instalacja jest czy nie jest zgodna z planami gospodarki odpadami, utrudni

lub uniemożliwi w praktyce wydanie takiego pozwolenia.

Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że zadania związane z wydawaniem pozwoleń

zintegrowanych pozostają zadaniami rządowymi zleconymi administracji samorządowej, w praktyce

więc art. 186 ust. I pkt I p.o.Ś., w zakresie przesłanki dotyczącej niezgodności z planami gospodarki

odpadami, adresowany jest do marszałków województw — organów o zasięgu regionalnym. Wobec

braku możliwości ujednolicenia podejścia do tej problematyki w skali całego kraju, istnieje realne

ryzyko, że procesy stosowania art. 186 ust. I pkt 1 p.o.ś. prowadzone będą niejednolicie. W doktrynie

prawa administracyjnego powszechnie przyjmuje się, że przepisy prawa budzące wątpliwości

interpretacyjne rodzą istotne ryzyko błędnego ich stosowania. Szczególnie problematyczne wydaje się

stosowanie przez organy administracji publicznej przepisów posługujących się uznaniem

administracyjnym oraz pojęciami nieostrymi, co może prowadzić do sytuacji, w której akty i czynności

podejmowane przez równorzędne względem siebie organy w analogicznych stanach faktycznych są

znacznie zróżnicowane.

Tymczasem nie da się budowaći finansowaćinstalacji, o koszcie inwestycji powyżej 100 mln EUR

lub więcej, w sytuacji niepewności co do możliwości otrzymania pozwolenia zintegrowanego.

Na powyższy problem zwracano uwagę w trakcie konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Uwagite nie

zostały uwzględnione, uznano bowiem, że „wnioskowane zmiany są poza zakresem merytorycznym

nowelizowanej ustawy”. Tymczasem aby zrealizować cele reformy, konieczna jest także

wnioskowana zmiana p.o.Ś. Inaczej nie zlikwiduje się barier dla budowy instalacji termicznego

przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów

komunalnych, w szczególności nie będą mogły być budowane te instalacje, dla których wydano

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub pozwolenie

na budowę.
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Z, powyższych względów dobrym rozwiązaniem wydaje się uwzględnienie postulowanej zmiany w

ramach procedowanego obecnie Projektu, obejmującego nowelizację właśnie przepisów p.o.Ś., co

pozwoli na wyeliminowanie rozbieżności w rozumieniu tego samego celu w różnych aktach

normatywnych.

Jednocześnie wnioskujemy również o uchylenie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm., dalej: u.o.). Należy mieć na uwadze,że intencją

reformy jest między innymi zniesienie barier stojących na przeszkodzie inwestycjom w zakresie

instalacji do termicznego przekształcania odpadów, co polega między innymi na ograniczeniu roli

planów gospodarki odpadami. W tej sytuacji nie jest zasadne pozostawienie w treści ustawy o odpadach

przepisu, który wprost uzależnia możliwość uzyskania finansowania budowy instalacji przeznaczonej

do przetwarzania odpadów komunalnych ze środków unijnych oraz środków z funduszy ochrony

środowiska i gospodarki wodnej od tego, czy instalacja ta zostanie ujęta w planie inwestycyjnym,

będącym wszak integralną częścią wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Skoro bowiem

zamierzenia ustawodawcy przewidują skromniejszą rolę wojewódzkich planów gospodarki odpadamii

zakładają likwidację ograniczeń, stojących na przeszkodzie inwestowaniuw instalacje przeznaczone do

termicznego przekształcania odpadów, to realizacji takiego celu będzie służyć również zniesienie

bariery dla uzyskania finansowania, którą stanowiart. 35 ust. 9 u.o.

Wskazać ponadto należy, że uchylenie art. 35b i art. 35c u.o. ma też wpływ na treść i zakres

obowiązywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami. W procesie opracowywania i uchwalania

tych planów widoczna była bowiem praktyka polegająca na wprowadzaniu zapisów bezpośrednio

odwołujących się do mającego powstać do końca 2020 roku rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie

listy instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, z podziałem na istniejące, planowane do

modernizacji, planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych i planowane do

budowy, wskazując dla każdej instalacji moc przerobowąistniejącą oraz moc przerobową planowaną,

maksymalne terminy realizacji modernizacji, rozbudowy albo budowy oraz podmiot prowadzący

instalację lub wskazany do prowadzenia instalacji.

Przyjęcie takiej praktyki prowadziło do usunięcia z planu inwestycyjnego wykazu zawierającego

planowane nowe instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów

pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Sytuacja taka miała miejsce w województwie

wielkopolskim przy uchwalaniu planu inwestycyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do planu

gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025, co w konsekwencji

spowodowało, że przedsięwzięcia, które powinny być w planie inwestycyjnym uwzględnione, nie

figurują w nim z uwagi na zmianę koncepcji legislacyjnej w zakresie tzw.„listy Ministra”.

Pozostawienie art. 35 ust. 9 u.o. w obecnym kształcie pogłębia zatem i tak wysoką już niepewność
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prawną w zakresie finansowania instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Stąd wnosimy o

pilne dodanie do Projektu przepisu zmieniającego art. 186 p.o.ś., w celu umożliwienia bezpiecznego

prawnie rozpoczynania i kontynuacji rozpoczętychjuż inwestycji, a także przepisu uchylającegoart. 35

ust. 9 u.o.
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