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Pani Anna Moskwa 
Minister Klimatu i Środowiska

Szanowna Pani Minister,

W imieniu Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek zawarty w piśmie 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 10 listopada 2022 r., znak: 3346/11/2022-IRK 

(kopia w załączeniu), wnoszę do Pani Minister o wydanie interpretacji dla podległych 

jednostek dotyczący zwolnienia rolników z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów w przypadku zabezpieczania pryzm kiszonkowych zużytymi oponami. 

Ustanowiony przepis uniemożliwia produkcję zwierzęcą, a stosowanie opon jako 

zabezpieczenia nakrycia kiszonek stosowane jest od lat w Polsce i wielu krajach UE.

Przedstawiając powyższe, wnoszę jak powyżej

Pozostaję z poważaniem

Otrzymuje:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi -  Pan Henryk Kowalczyk

Zał. j.w.



Biura terenowe;

Bartoszyce 
ul. Kętrzyńska 45 A 

11 -200 Bartoszyce 

tel/lax 89 762-02-55

Elbląg

ul. Grunwaldzka 2 

82-300 Elbląg 

tel/fux 55 236-77-02

Giżycko 
ul. Przemysłowa 2 

11 -500 Giżycko 

tel'fa\ 87 128-14-94

Nowe Miasto 

Lubawskie

ul. Grunwaldzka 3 

13-300 N.M.Lubawskie 

tel. fax 56 174-49-11

Olecko

Aleja Zwycięstwa 10 

19-400 Olecko 

tel/lax 87 520-10-60

Szczytno

ul. Lipperta 10 

12-100 Szczytno 

tel Tax 89 621-01-19

WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA
10-416 Olsztyn ul. Towarowa 1, tel/fax 89 534 05 67

www.wmirol.org.pl e-mail: wmirol@wmirol.org.pl

Mp. F u U p TT
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L.dz. /11/2022-IRK

Olsztyn, dnia 10.11.2022 r.

Krajowa Rada Izo Rolniczych

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwraca się do Pana Prezesa 
o wystąpienie do Minister Klimatu i Środowiska oraz do wiadomości Wicepremiera, 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwolnienia rolników z obowiązku 
uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku zabezpieczania 
pryzm kiszonkowych zużytymi oponami.

Rolnicy z województwa zwracają się do Zarządu W-MIR o interwencję 
w sprawie przykrywania pryzm kiszonkowych zużytymi oponami. Zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, takie opony są odpadami, które podlegają 
przepisom o odzyskiwaniu i należy posiadać zgodę na przetwarzanie odpadów. 
Uzyskanie zgody wymaga minimum pół roku załatwiania formalności i wielu 
ekspertyz innych instytucji. Ze względu na skomplikowaną procedurę rolnicy 
dodatkowo proszą firmy prywatne o pomoc w załatwianiu formalności związanych z 
pozwoleniem. Inne metody dociskania pryzm, np. przykrywanie workami z piaskiem 
są bardzo uciążliwe, podczas zimy przymarzają one do folii i bardzo ciężko je  
ściągnąć, a po zimie worki się rozpadają i zanieczyszczają okolicę. Kolejnym 
aspektem jest uzyskiwanie zgody na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy 
opony (czyli według przepisów już odpady) nie są w gospodarstwie poddawane 
żadnym procesom przetwarzania, ani zmianie ich struktury, są tylko i wyłącznie 
przechowywane na pryzmach, w tej sytuacji uzyskiwanie zgody na ich 
przetwarzanie, zdaniem rolników jest niezasadne i jest to nadinterpretacja przepisów.

W związku z powyższym Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wnosi 
o zwolnienie rolników z obowiązku ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów do opon wykorzystywanych w gospodarstwie do 
przykrywania pryzm.

Osoba odpowiedzialna:


