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Dyrektor Instrumentów Środowiskowych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

do wiadomości:
Sz. P. Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami
Ministerstwo Klimatu I Środowiska

Dot.: potrzeby podięcia pilnych I doraźnych dzialań legislacyjnych w świetle spowodowanego
pandeml braku możliwości wypełniania ustawowych obowiazków przez administracie
środowiskowpI samorzpdow

2frCbtO/2C°J
W dniu 23 lutego br. odbyło się spotkanie Komitetu Przemysłu i Energii Amerykańskiej Izby
Handlowej w Polsce z Panem Ministrem Jackiem Ozdobą poświęcone problematyce
gospodarowania odpadami i gospodarki cyrkularnej, istotnej dla prowadzenia w Polsce działalności
inwestycyjnej, w tym działaniom, które należy podjąć, aby wesprzeć odbudowę wzrostu
gospodarczego Polski.
Jednym z takich zagadnień jest potrzeba podjęcia pilnych i doraźnych działań legislacyjnych w
świetlespowodowanego pandemią braku możliwościwypelniania ustawowych obowiązków przez
administrację środowiskową i samorządową, skutkującego blokowaniem procesu i rozwoju
inwestycyjnego przedsiębiorstw. Fakt ten bezpośrednio wpływa na spadek konkurencyjności
przedsiębiorców. Przedmiotowe obowiązki zbiegły się z wybuchem kryzysu gospodarczego
wywołanego epidemią COyID19, co spowodowało, obserwowane powszechnie, drastyczne
ograniczenie wydajności administracji środowiskowej i samorządowej. Dodać należy przy tym, że
skala i zakres tych obowiązków byłyby ambitnym wyzwaniem dla administracji i przedsiębiorców
nawet w normalnej sytuacji.
Pan Minister, po zapoznaniu się z naszymi uwagami, poprosił nas, abyśmy w piśmie do Pana
Dyrektora przedstawili szczegółowoto zagadnienie.
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Dlatego, bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i będziemywdzięczni za
podjęcie niezbędnych działań. Z przyjemnością będziemy z Państwem współpracowaćw tym
obszarze aby wypracowaćjak najlepsze rozwiązania z korzyściądla polskiej gospodarki i naszych
inwestycji.
Poniżej, w imieniu przedsiębiorstwzrzeszonych w ramach American Chamber of Commerce in
Poland chcielibyśmy przybliżyć Panu Dyrektorowi tylko niektóre z wielu istotnych problemów, z
którymi mierzą sięprzedsiębiorstwaprowadzące działalnośćgospodarczą, w szczególnościzwiązaną
z gospodarowaniem odpadami. Dodatkowo, podkreślamy, że poniższe problemy dotyczą
podmiotówregularnie kontrolowanych przez organy administracji, w tym WIOŚ.Wyrażamy również
nadzieję, że niniejsze pismo będzie początkiem dla nawiązania dialogu w zakresie wsparcia
Ministerstwa Klimatu i Środowiskaw tworzeniu regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiskai
gospodarki odpadami, uwzględniającegospecyfikędziałalnościprzemysłu.
Z tych względóww dalszej częścipisma:
1. opisujemy te problemy o charakterze administracyjnym, które mogą spowodować

zatrzymanie działalnościniektórychinstalacji przemysłowych,a także
2. wskazujemy sposób rozwiązania tych problemów na drodze pilnej i doraźnej zmiany

legislacyjnej.
Ad 1 Opis problemów
Tło wprowadzenia zmian w przepisach Ustawy o odpadach I jej konsekwencje dla przemyslu
gospodarującego odpadami
Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 201 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła:

• nowy obowiązek dotyczący zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo
pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie
odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie odpadów lub
przetwarzanie odpadów.

Termin na złożeniewniosku o zmianępowyższych decyzji administracyjnych upłynąłw dniu S marca
2020 r., zaśjego niezłożenie oznaczało niemożnośćlegalnego prowadzenia działalnościw zakresie
gospodarki odpadami. Dodatkowo, znowelizowane w 2018 r. przepisy ustawy o odpadach nałożyły
na marszałka województwa dodatkowe kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na zbieranie,
w przypadku gdy „maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w
okresie roku przekracza 3000 Mg”(art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy o odpadach).
Od marca 2020 r. Polska walczy z epidemią COyID19. Nałożenie się wielu istotnych zmian w
systemie gospodarki odpadami, o którychmowa powyżej, spowodowała, że:
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1) podmioty starające sięo zmianędecyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

trwają faktycznie od dnia 5 marca 2020 r. w zawieszonej rzeczywistości,
2) urzędy marszałkowskie mierzą się z ogromną ilością przedłużających się postępowań

administracyjnych zdecydowanie przerastającą ich zdolnościoperacyjne,
3) WIOŚ nie mają możliwości wyznaczenia terminów kontroli, które przeprowadzają przed

wydaniem powyższych decyzji, ze względuna obostrzenia w zakresie walki z COyID19,
4) nawet jeśli terminy zostały wyznaczone przez WIOŚ to są one znacznie oddalone w czasie, co

więcejich przeprowadzenie, z uwagi na trzecią falęepidemii COyID19 stoi od kilku tygodni pod
jeszcze większymznakiem zapytania.

Zawitośćprocedury administracyjnej i rozszerzająca interpretacja przepisówprzez urzędy
Podstawą prawną złożeniawniosku o zmianęposiadanej decyzji jest art. 10 oraz 14 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592)
(dalej: zmiana UO z 2018 r.), którywyczerpująco reguluje proceduręzmiany posiadanych decyzji.
W przypadku tej procedury chcielibyśmyuprzejmie zauważyć, że z ww. przepisów prawnych nie
wynika obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia kontroli przez wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska (Wieś) z udziałem przedstawiciela właściwegoorganu, czyli co do zasady
pracownika właściwegourzędumarszałkowskiego, po którejsporządzane jest Postanowienie.
Obowiązek przeprowadzenia kontroli WIOŚjest obligatoryjny wyłącznie w przypadku wydawania:
(1) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na
wytwarzanie odpadówuwzględniającezbieranie lub przetwarzanie odpadów,na podstawie art. 41 a
ust. 1 ustawy o odpadach oraz w przypadku: (2) istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów,
zezwolenia na przetwarzanie odpadówlub pozwolenia na wytwarzanie odpadówuwzględniającego
zbieranie lub przetwarzanie odpadów, na podstawie art. 41 a ust. 6 ustawy o odpadach.
Konsekwencją wydania Postanowienia przez WIOŚ negatywnie opiniującego spełnienie wymagań
określonych w przepisach ochrony środowiska jest wydanie przez właściwy organ decyzji
odmawiającej wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów
lub pozwolenia na wytwarzanie odpadówuwzględniającegozbieranie lub przetwarzanie odpadów, a
także odpowiednio, decyzji odmawiającej wydanie decyzji istotnie zmieniającą posiadaną decyzję.
W tym miejscu chcielibyśmywyjaśnić,że procedura wydawania zmienionej decyzji, o którejmowa w
art. 10 oraz 14 zmiana UO z 2018 r. nie przewiduje równieżsankcji w przypadku wydania przez WIOŚ
Postanowienia negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony
środowiskaw postaci cofnięciawydanej decyzji (art. 14 ust. 8 zmiana UO z 2018 r.), stąd logiczne
zdaje się być wnioskowanie o intencji odstąpienia przez ustawodawcę od obowiązku
przeprowadzenia kontroli WIOŚw tym wypadku.
Z powyższych względówwywieśćnależy, że intencją ustawodawcy jest wyczerpujące określeniew
art. 10 oraz 14 zmiana Ue z 2018 r. procedury dla zmiany posiadanej decyzji, nie kwalifikując tej
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zmiany jako istotnej zmiany na podstawie art. 41 a ust. 6 ustawy o odpadach, bowiem
przeprowadzenie kontroli przez wieśw tym wypadku będziebezcelowe, chociażby z powodu braku
sankcji dla negatywnej opinii wydanej przez WIeś.
Obowiązkowej kontroli wiośw przypadku zmiany posiadanej decyzji na podstawie art. 10 oraz 14
zmiana Ucz 2018 r. nie można równieżwywieśćz procedury zmiany decyzji w przypadku istotnej
zmiany na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy o odpadach, do którejstosuje sięodpowiednio przepisy
art. 41 ust. 1 — 5a tejże uslauy. W tym miejscu podkreśleniawymaga fakt potrzeby rozgraniczenia
dwóchwspomnianych procedur, bowiem:
procedura zmiany decyzji na podstawie art. 10 oraz 14 zmiana UOz 2018 r. zostaławyczerpująco
uregulowana i dotyczy zmiany posiadanej decyzji w zakresie „formalnejaktualizacji”zapisówdecyzji
do nowelizowanych przepisówprawnych ustawy o odpadach z 2018 r., na podstawie wniosku oraz
dołączonych do niego dokumentówi nie przewiduje przeprowadzenia obowiązkowej kontroli wioś,
po przeprowadzeniu którejsporządzane jest Postanowienie, z kolei
procedura zmiany decyzji na podstawie art. 41 a ust. 6 ustawy o odpadach dotyczy wyłącznie
sytuacji, w którejnastępujeistotna zmiana decyzji, do którejstosuje sięprzepisy art. 41 a ust. 1 — Sa
ustawy o odpadach, przy czym ustawa o odpadach nie definiuje pojęcia„istotnejzmiany”.Definicję
pojęcia„istotnejzmiany instalacji”zawiera art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska,zgodnie z którąjest to „zmianasposobu funkcjonowania instalacji lub jej
rozbudowa, któramoże powodowaćznaczące zwiększenienegatywnego oddziaływaniana
środowisko”.Pomimo, iż ww. definicji „istotnejzmiany instalacji”nie powinno sięstosować
„wprost”do ustawy o odpadach, to zauważyćnależy, że mianem „istotnejzmiany”określasiętaką
zmianę,która prowadzi do zmiany sposobu funkcjonowania odpowiednio miejsca magazynowania
odpadówalbo składowiska,
zmiana posiadanej decyzji na podstawie procedury opisanej wart. 10 oraz 14 zmiana U0 z 2018 r.
nie powoduje zmiany sposobu funkcjonowania miejsca magazynowania odpadówalbo składowiska,
ani też rozbudowy czy znaczącego zwiększenianegatywnego oddziaływaniana środowisko.
Niestety, jak pokazuje praktyka, organy administracji, w tym urzędymarszałkowskie, błędniei
rozszerzająco interpretują procedurę„aktualizacyjnej”zmiany posiadanej decyzji, uregulowanej w
art. 10 oraz 14 zmiany UO z 2018 r., kwalifikując zmianętej decyzji jako „istotnązmianę”decyzji,
podlegającą procedurze określonejw art. 41 ust. 6 ustawy o odpadach. W konsekwencji dochodzi
do koniecznościprzeprowadzenia kontroli WIOŚ, jako obligatoryjnej, w przypadku niemaiże każdej
zmiany decyzji „ co w czasie walki z epidemii COyID19 sprawia, że zaktualizowane decyzje nie są
wydawane z powodu niemożnościprzeprowadzenia kontroli przez WIOŚ, z uwagi na pracęzdalną
inspektorówprowadzących kontrole.
Konsekwencje rozszerzajqcej interpretacji przepisówprzez urzędy
W efekcie powyższego, kumulacja wielu nowych obowiązków w urzędach marszałkowskich
spowodowała, że postępowaniaadministracyjne o wydanie zaktualizowanych J nowych decyzji wzakresie gospodarki odpadami uległydalszemu wydłużeniu.W szczególnietrudnej sytuacji znajdują
sięprzedsiębiorstwa,którymtermin ważnościpozwoleń zintegrowanych lub innych pozwoleń
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związanych z ich działalnością,dla których urzędywyznaczyły obligatoryjne przeprowadzenie
kontroli wioś, upływa w najbliższym czasie. Dodatkowo należy nadmienić, że decyzje
administracyjne, których ważnośćbędzieupływała na przełomie lat 2023/2024 będąmusiały
przejśćidentyczną procedurę,a biorąc pod uwagęobecne tempo pracy urzędóworaz problemy z
wyznaczeniem terminów kontroli WlOŚ, istnieje uzasadniona obawa, że obecnie zmieniane
decyzje do tego czasu nie zostaną wydane.
Jednocześnie, przedłużające siępostępowaniaadministracyjne dla zaktualizowanych / nowychpozwoleń blokują rozwój inwestycyjny przedsiębiorstw,gdyż nawet w przypadku zrealizowania
inwestycji, Instalacja nie może zostaćuruchomiona bez pozwolenia. Podkreślamy,że każdy miesiąc
zwłoki w rozpoczęciupracy przez instalacjęgeneruje ogromną stratęfinansową dla przedsiębiorcy,
zamiast przychodu. Tym samym, rozwój gospodarczy w sektorze przedsiębiorstw,tak obecnie
potrzebny, jest hamowany przez kwestie biurokratyczne, które nie wystąpiłyby w zwykłych
okolicznościach.Dlatego niezbędnejest podjęcieszybkich działań,które pozwolą na działalność
przedsiębiorstwzgodnie z prawem oraz wspomogą rozwójgospodarczy.
Ad 2 Sposóbrozwigzania opisanych problemów
Zdajemy sobie sprawę,że charakter opisanych problemówwystępującychw zderzeniu z brutalną
rzeczywistościąkoronawirusa czyni niemożliwym ich rozwiązanie w drodze zmian organizacyjnych,
zwiększenialub przekierowania zatrudnienia, itd. Tym samym nie można ulegaćpokusie zastąpienia
myśleniaukierunkowanego na rzeczywiste zmierzenie sięz opisanym problemem przez, siłą rzeczy,
mogące mieć w obecnej rzeczywistości jedynie pozorowany skutek ewentualne działania
ukierunkowane na wymuszenie należytej reakcji w ramach dotychczasowych rozwiązań prawnych.
Jest dla nas jasne, że odblokowanie potencjału inwestycyjnego polskiej gospodarki wymaga w
zaistniałej sytuacji pilnych i doraźnych zmian legislacyjnych. Wskazówką są w tym przypadku
przepisy szczególne ujmowane w kolejnych wersjach tarcz przygotowywanych przez Rząd RP, gdyż
tylko takie działaniema potencjałszybkiego rozładowanianarosłegogarbu biurokratycznego.
Mając na uwadze powyższe, proponujemy wprowadzenie do porządku prawnego1 następujących
zapisów, umożliwiających prowadzenie działalnościprzez przedsiębiorstwaprodukcyjne, zgodnie z
prawem:
Propozycja regulacji nr I

1. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w postępowaniach
prowadzonych no podstawie art. 10 lub 14 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektórychinnych ustaw (Dz.U.2018.poz.1592 z uwzględnieniemzmian

2. wprowadzonych ustawq z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystościi
porzqdku w gminach oraz niektórychinnych ustaw, Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) nie stosuje się

Np. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganie,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID19 (Dz. U. 2020.1842), innych chorób zakaźnych oraz wywołanychnimi sytuacji kryzysowych.
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przepisów, o których mowa w art. 41a ust. l—6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O
odpadach.

3. Wczasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do postępowańprowadzonych
na podstawie art. 41 lub 41 a ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub art. 201
lub 203 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiskanie stosuje sięart. 41 a
— 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Wnioskodawca, samodzielnie lub na wezwanie organu wydajgcega decyzje, jest
zobowiqzany złożyćoświadczanie o spełnieniu wymagań określonych w przepisanych
ochrony środowisko oraz w przepisach dotyczqcych ochrany przeciwpożarowej oraz w
zakresie zgodnościz warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie
przeciwpożarowym, o którymmowa wart. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym
mowa wart. 42 ust. 4c ustawyz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. W przypadku decyzji administracyjnych wydanych przy zastosowaniu ust. 3 powyżej
WojewódzkiInspektor Ochrony rodowisk, na podstawie art. 41a ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach lub Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży
Pożarnej na podstawie 41a 10 oraz 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach może
przeprowadzićkontrole w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji administracyjnej.

6. W przypadku stwierdzenia w Postanowieniu wydanym przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony rodowiska lub Komendanta powiatowego (miejski) Państwowej Straży Pożarnej,
że nie zostałyspełnione wymagania przepisu 41 a ust. 1 lub 41a ust. la ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach organ wydajqcy decyzję administracyjnq może wszczqć
postepowanie o wznowienie na podstawie art. 145 I pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks PostępowaniaAdministracyjnego.

Uzasadnienie:
W stanie epidemii COyID19, a przez to utrudnionej działalnościorganówadministracji publicznej,
skupiającej sięrównież na zabezpieczeniu i łagodzeniu skutkówepidemfl, po upływie prawie całego
roku od dnia złożenia wniosków o dostosowanie decyzji administracyjnych, m.in. pozwoleń
zintegrowanych uwzględniającychzbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów uzyskanych
przed dniem 5 września 2018 r. przez przedsiębiorstwa, nowe pozwolenia zintegrowane w
dalszym ciągu nie zostaływ sposóbefektywny wydawane. W szczególnietrudnej sytuacji znajdują
sięprzedsiębiorstwa,którym termin ważnościpozwoleń zintegrowanych upływa w najbliższym
czasie. Problemem są kontrole prowadzone na podstawie art. 41 a ust. 1 lub la ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, na które przedsiębiorcyczekają bardzo długo lub są prowadzone przez
bardzo długi czas, przez co nowe pozwolenia zintegrowane nie są wydane.
Proponowana zmiana przepisówma na celu usprawnienie obecnej sytuacji z uwagi na COyID19 i
wydanie decyzji administracyjnych, umożliwiających działanie instalacji, uruchomienie nowych
instalacji lub rozwój już istniejących instalacji. Paraliż przedsiębiorstwgospodarujących odpadami
oraz brak możliwościuruchomienia nowych instalacji i zatrudnienia, stanowi poważny hamulec dla
utrzymania i rozwoju polskiej gospodarki w czasie COyID19, który powinien zostaćrozwiązany w
drodze zmian legislacyjnych.
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Zezwolenie lub pozwolenie wydane na czas określonyna podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prowo ochrony środowiskaoraz ustawy z dnia 20lipca 2017 r. — Prawo wodne, którego ważnośćuplywa w okresie obowiqzywania stanu zagrożeniaepidemicznego lub stanu epidemii zachowujq ważnośćprzez dodatkowy okres 6 miesięcyod dniaodwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.Uzasadnienie:
W związku z podejmowanymi działaniami przeciwdziałającymi COyID19 wiele negatywnychskutków mogą ponieśćprzedsiębiorcy, którzy ze względu na ograniczenia pracy w organachadministracji nie są wstanie uzyskaćnowych decyzji administracyjnych, w przypadku gdy posiadaneprzez nich decyzje straciływażność(tuż przed zaostrzeniem działańzwiązanych z przeciwdziałaniemCOyID19) lub istnieje ryzyko, że stracą ważnośćw perspektywie kolejnych okresów.Jest to na tyleistotne, że wygaśnięcieposiadanej decyzji administracyjnej uniemożliwia normalne funkcjonowanieprzedsiębiorstwa, a co za tym idzie dalsze wykonywanie działalnościw tym obszarze będzieniezgodne z prawem.
Propozycia regulacji nr 3
W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawiesza sięstosowanie przepisów, o
którychmowa w art. 194 ust. 1 pkt 2b i 2c ustawy z dnio 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Uzasadnienie:
Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii powinien uwzględniaćszczególne okoliczności
związane z prowadzeniem działalnościgospodarczej i niemożnościąwywiązania sięze wszystkich
obowiązkówwynikających z przepisu art. 25 ust. 16a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Przedsiębiorstwa,wypełniając ustawowe obowiązki związane z ochroną pracowników przeciwko
COyID19 prowadzą działalnośćgospodarczą w ograniczonym składzie zespolów pracowników
(częśćpracownikówprzebywa na obowiązkowej kwarantannie, częśćpracownikówświadczypracę
zdalną), co wpływanafunkcjonowanie, wydolnośći wydolnośćfinansowąprzedsiębiorstw.Ponadto,
częśćśrodkówz dostosowania bieżących systemówmonitoringu do wymogówwizyjnego systemu
kontroli miejsca magazynowania lub składowaniaodpadówmoże zostaćprzesuniętana utrzymanie
płynnościfinansowej przedsiębiorcy.
Mając na względziepowyżej opisane problemy związane z niewłaściwąi rozszerzającą interpretacjąprzepisówustawy o odpadach, będziemybardzo wdzięczniza podjęcieprzez Ministerstwoniezbędnychdziałań,mających na celu usprawnienie procedury wydawania decyzjiadministracyjnych, w szczególnościpozwoleń zintegrowanych. W razie potrzeby deklarujemygotowośćna dalszy dialogi z przyjemnościąprzybliżymy Panu Dyrektorowi powyższe zagadnienie wcelu wypracowania optymalnych rozwiązań prawnych.
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Amerykańska Izbo Handlowa
w Polsce

Propozycia regulacji nr 2


