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Szanowny Panie Ministrze, 
nazywam się , od 26 lat zajmuję się problemami gospodarki odpadami komunalnymi. 
W związku z ogromną patologią w tej dziedzinie gospodarki (pożary odpadów, nielegalne składowanie, porzucanie 
odpadów, itp.) uprzejmie proszę o rozpatrzenie mojej petycji umieszczonej w załączniku. 
Pozostaję do dyspozycji.  
  
  
Kontakt stały ze mną . 
Łączę wyrazy szacunku. 

 
 

  
  
  
 

  
 



Nowa Sól, 25.10. 2017 r. 

 

 

 

 

 

Szanowny Pan 

Prof. Jan Szyszko 

Minister Środowiska 

 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

 

 

 

PETYCJA 

Ja niżej podpisany, działając w myśl ustawy  z dn. 11.07.2014 r. o petycjach,  wnoszę 

o zmianę przepisów w ustawie o odpadach z dn. 14.12.2012 roku.  

W związku z plagą pożarów i porzuceń odpadów – nielegalnego składowania 

proponuję wprowadzenie następującego mechanizmu prawno-finansowego.  

Każdy przedsiębiorca zajmujący się produkcją paliwa alternatywnego lub innym 

przetwarzaniem odpadów powinien obligatoryjnie posiadać subkonto w NFOŚiGW, na które 

przedsiębiorcy i instytucje przekazujące odpady dokonywałyby uzgodnionych wcześniej 

wpłat. Odbierający odpady ustalałby  określoną stawkę.  Wpłata, jaka powinna by się pojawić 

na subkoncie przedsiębiorcy to koszt przyjęcia razy ilość ton odpadów. Dokonujący wpłaty na 

subkonto NFOŚiGW powinien być zobowiązany także do podania kodu odpadów. Aby nie 

doszło do jakichkolwiek nadużyć, Ministerstwo Środowiska powinno ustalić minimalne 

stawki za odpady o określonym kodzie. Przedsiębiorca gromadzący i przetwarzający odpady 

otrzymywałby relatywnie ze swojego subkonta środki finansowe w zależności od ilości masy 

przetworzonych i zagospodarowanych odpadów. Na przykład, jeżeli cementownia odbiera 

paliwo alternatywne, to przedsiębiorca i wyżej wymieniona cementownia przesyła do 

NFOŚiGW kopię faktur VAT każdej transakcji. W zależności od rodzaju przetwarzanych 

odpadów masa produktu końcowego jest niższa niż przyjętego surowca. Tu także należy 

ustalić współczynniki, aby przedsiębiorca, który np. produkuje paliwa alternatywne nie był 

poszkodowany. Przyjęcie 1 tony oznaczałoby produkcję np. 0,6 tony paliwa. W przypadku 

pożaru umyślnego czy spowodowanego czynnikami losowymi lub porzucenia czasowo 

składowanych odpadów przedsiębiorcy zatrzymywane byłyby środki finansowe za określoną 

ilość nieprzetworzonych ton odpadów. W przypadku pożaru, zdarzenia gwałtownego  

i dynamicznego, ilość spalonych odpadów określaliby pracownicy Państwowej Straży 

Pożarnej. W przypadku porzuconych odpadów te ilości określałby WIOŚ. 

Powyższe rozwiązanie spowodowałoby wyeliminowanie patologii w tym zakresie, 

czyli duże ilości pożarów i porzucenia odpadów. Tego typu zabezpieczenie prawno-

finansowe daje równe szanse prowadzenia działalności gospodarczej, a eliminuje 

nieuczciwych przedsiębiorców.  

Potraktowanie pożarów losowych w powyższym rozwiązaniu na równi z pożarami 

umyślnymi jest tylko pozornie niesprawiedliwe, ponieważ straty środowiskowe są takie same, 

a jeden i drugi przedsiębiorca nie zdążył przetworzyć odpadów, więc nie poniósł kosztów.  



Przedstawione rozwiązanie prawno-finansowe zmotywuje przedsiębiorców do 

ciągłego przerobu odpadów i gromadzenia ich tylko w ilościach wymaganych technologią. 

Przedstawione rozwiązanie prawno-finansowe spowoduje, że pseudo przedsiębiorcy 

praktycznie w trybie natychmiastowym przestaną przyjmować odpady i zakończą swoją 

pseudo przedsiębiorczość – odejdą z branży.  

Przedstawione rozwiązanie prawno-finansowe równo traktuje małych i dużych 

przedsiębiorców, a także równo traktuje technologie, gdyż środki finansowe wracają do 

przedsiębiorcy dopiero po całkowitym przetworzeniu odpadów. W przypadku technologii 

bioreaktorów okresowych może to być nawet po 5 czy 10 latach, gdy przedsiębiorca usunie  

i zagospodaruje zgromadzone odpady, a nie tylko wyeksploatuje biogaz. W tym miejscu 

należy podkreślić, że tego typu technologia nie występuje w bogatych krajach UE  

i z korzyścią dla środowiska i gmin mogłaby zostać wyeliminowana.  

Skutki finansowe wdrożenia powyższego rozwiązania. 

Jest to rozwiązanie bardzo proste i transparentne, równo traktujące wszystkie 

technologie i przedsiębiorców, a jego wdrożenie w skali kraju to koszt utworzenia kilku 

etatów księgowych w NFOŚiGW, gdyż jest to prosty i samokontrolujący się mechanizm. 

Podsumowanie. 

Korzyści z wdrożenia: likwidacja patologii w gospodarce odpadami, rzeczywista, 

prawdziwa ochrona środowiska. 

Ochrona środowiska zapisana jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecna 

sytuacja prawna powoduje nagminne jej łamanie. 

 

Z poważaniem 
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