
Warszawa, dnia 5 września 2016 r.

Ministerstwo Środowiska 
Podsekretarz Stanu

Sławomir Mazurek

DGO-VIII.051.1.2016.MD

Pan
Mieczysław Struk 
Marszałek
Województwa Pomorskiego

odpowiadając na petycję z 27 lipca 2016 r., znak DROŚ-O.7253.19.2016, pragnę 
podziękować za przekazane propozycje zmian przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831 i 903) oraz 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 wyżej wymienionych ustaw propozycje 
dotyczące usunięcia sygnalizowanej luki prawnej w zakresie możliwości ponoszenia opłat 
podwyższonych za magazynowanie odpadów przekraczające maksymalny czas 
magazynowania oraz dodania definicji składowania odpadów lub innych przepisów 
pozwalających na rozgraniczenie procesu magazynowania odpadów od procesu składowania 
odpadów w kontekście opłat podwyższonych zostaną szczegółowo przeanalizowane. Pragnę 
jednak zauważyć, że interpretacja przepisów dotyczących magazynowania i składowania 
odpadów oraz skutków rozróżnienia tych procesów w kontekście opłat podwyższonych 
dokonana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w jednostkowej sprawie nie świadczy 
jeszcze o istnieniu luki prawnej uniemożliwiającej skuteczne sankcjonowanie przekroczenia 
dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów. Przytoczone w powołanym na wstępie piśmie 
fragmenty uzasadnienia decyzji SKO w Gdańsku z 8 czerwca 2016 r. (sygn.. akt Gd/767/16) 
wskazują, że organ odwoławczy w ogóle nie uwzględnił prounijnej wykładni pojęcia 
składowania odpadów wynikającej z przepisów prawa unijnego określających wymagania dla 
składowania odpadów tj. dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 
składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.7.1999. str. 1, z późn. zm.).

Dla podjęcia decyzji o konieczności ewentualnych zmian legislacyjnych istotna jest 
również informacja o ewentualnej wykładni dokonanej przez sąd administracyjny w tej 
konkretnej sprawie (brak w przedmiotowej petycji informacji o zaskarżeniu decyzji do



Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Wśród publikowanych orzeczeń sądów 
administracyjnych brak jest orzeczeń w analogicznych sprawach. Należy zauważyć, że inne 
urzędy marszałkowskie nie zgłaszały problemów interpretacyjnych w przedmiotowym 
zakresie.

Reasumując, pragnę podkreślić, że wszystkie propozycje zmian przepisów zgłoszone 
przez Pana Marszałka zostaną szczegółowo przeanalizowane w ramach nowelizacji przepisów 
ustawy o odpadach.


