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Pan

Szanowny Panie Prezydencie,
odpowiadając na petycję z dnia 2 lutego 2016 r. pragnę podziękować za przekazane
propozycje zmian przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z
późn. zm.).
Uprzejmie informuję, że w momencie podjęcia prac nad projektem nowelizacji ustawy o
odpadach, kwestie zasadności szerszego włączenia lokalnych samorządów w proces wydawania
decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami zostaną szczegółowo przeanalizowane.
Istotna jest w tym przypadku m.in. ocena wpływu rozważanych zmian na budżety jednostek
samorządu terytorialnego.
Odnosząc się do kwestii dopuszczenia na prawach strony do postępowań
administracyjnych w sprawie wydania decyzji w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
właścicieli nieruchomości sąsiednich w stosunku do tych, na których planowana jest działalność,
warto podkreślić, że przepis art. 170 ust. 2 ustawy o odpadach nie dotyczy postępowań w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem w przypadku przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z
2016 r., poz. 71), właściciele sąsiednich nieruchomości - w stosunku do tych, na których
planowana jest działalność – nie są a priori wykluczeni z kręgu stron postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego na podstawie przepisów
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 (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś. Powyższe dotyczy działalności w zakresie
przetwarzania odpadów oraz zbierania odpadów złomu.
W przypadku postępowań zmierzających do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach znajduje również zastosowanie art. 31 Kodeksu postępowania
administracyjnego określający m.in. możliwość udziału organizacji społecznych w postępowaniu.
Dodatkowo na podstawie art. 44 ww. ustawy ooś organizacje ekologiczne, które powołując się na
swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym

udziału społeczeństwa (należą do nich postępowania, w ramach których przeprowadzana jest
ocena oddziaływania na środowisko), uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą
działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12
miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak możliwości udziału w postępowaniu
administracyjnym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie zezwolenia na zbieranie lub
przetwarzanie odpadów nie oznacza, że nie mają oni wpływu na prowadzenie działalności na
obszarze podlegającym ich jurysdykcji. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy
administracji rządowej ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania
tych organów. Podjęte akty obowiązują powszechnie na terenie jednostki samorządu
terytorialnego, czyli dotyczą podmiotów i mieszkańców tej jednostki, regulują w sposób
bezpośredni ich prawa i obowiązki oraz kształtują ich sytuację prawną.
Ponadto gospodarka odpadami na terenie województwa prowadzona jest zgodnie z
wojewódzkim planem gospodarki, opracowywanym przez zarząd województwa. Przed
uchwaleniem przez sejmik województwa, projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
podlega zaopiniowaniu przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących
członkami związków międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w
zakresie związanym z ochroną wód - przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej.
Należy podkreślić, że na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach właściwy organ
odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
1) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
3) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.
Zatem odpowiednio precyzyjne brzmienie aktów prawa miejscowego jak również
odpowiednie zapisy w wojewódzkich planach gospodarki odpadami są instrumentami, które
organy samorządu terytorialnego mogą stosować w obszarze gospodarki odpadami na swoim
terenie.
Reasumując pragnę podkreślić, że organy administracji samorządowej mają pośredni
wpływ na prowadzenie gospodarki odpadami na ich terenie. Natomiast wszystkie propozycje
zmian przepisów zgłoszone przez Pana Prezydenta zostaną szczegółowo przeanalizowane w
ramach nowelizacji przepisów ustawy o odpadach. Szczególnie istotna jest w tym przypadku
ocena ich potencjalnych pozytywnych skutków dla ochrony środowiska oraz wpływu na budżety
jednostek samorządu terytorialnego.
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