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Pan
prof. dr hab. Jan Szyszko 
Minister Środowiska 
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa A

W związku z podjętą uchwałą Nr XXXI 1/455/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
28 września 2017 r, w sprawie wystąpienia z inicjatywą zmiany przepisów prawa w zakresie 
wydawania pozwoleń i zezwoleń na gospodarowanie odpadami, zwracam się o podjęcie działań 
mających na celu wprowadzenie niżej wymienionych zmian w zapisach ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).
Zmiany te znacznie ułatwią pracę organom właściwym w sprawach wydawania zezwoleń 
w zakresie gospodarowanie odpadami, a także dadzą możliwość odmowy wydania zezwoleń 
jeżeli ujawnione zostaną okoliczności świadczące o nierzetelności przedsiębiorcy wnoszącego 
o ich wydanie, w szczególności o rażącym naruszeniu przepisów ochrony środowiska.

1. Zmiana zapisów w zakresie wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów.
Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów podmiotowi, który wezwano do zaniechania naruszeń 
lub wobec którego ujawniono okoliczności świadczące o rażącym naruszaniu przez 
niego przepisów ustawy o odpadach.

2. Wprowadzenie zapisów dotyczących zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwości 
wystąpienia negatywnych skutków w środowisku na podmiot prowadzący 
działalność z zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.
Podmioty często występują z wnioskiem o wydanie zezwoleń na zbieranie 
i\lub przetwarzanie odpadów, w których wpisane są prawie wszystkie kody odpadów. 
Jeżeli zapisy planów miejscowych dopuszczają taką działalność na przedmiotowym 
terenie to organ wydający nie ma podstaw prawnych do tego aby zwrócić się 
do wnioskodawcy o faktyczne przeanalizowanie, które odpady będą zbierane 
lub przetwarzane. Wprowadzenie zapisów dotyczących zabezpieczenia roszczeń 
z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków w środowisku na podmiot 
prowadzący działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, które 
wymuszą analizę rodzaju i ilości odpadów ujętych we wniosku.
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3. Wyeliminowanie pośredników w obrocie odpadami.
Zapisy te pozwoliłyby na kontrolę przemieszczania odpadów od ich wytwórców bezpośrednio 
do przedsiębiorstw zajmujących się ich zagospodarowywaniem.
Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami powinno 
spoczywać na wytwórcy odpadów, który powinien zlecać wykonanie obowiązku gospodarowania 
odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenia na przetwarzanie lub unieszkodliwianie 
odpadów.

4. Wprowadzenie centralnej, elektronicznej bazy danych (on-line), w której będzie możliwość 
sprawdzenia czy wobec firmy prowadzone są postępowania administracyjne w związku 
z nieprzestrzeganiem przepisów dot. gospodarki odpadami, jakie posiada decyzje 
i czy ich nie cofnięto.
Marszałek danego województwa prowadziłby rejestr podmiotów, którym cofnięto zezwolenie, wobec 
których prowadzone są postępowania w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących 
gospodarki odpadami. Centralna baza powinna być dostępna dla upoważnionych pracowników organów 
zajmujących się wydawaniem pozwoleń i zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami.

5. Wprowadzenie wobec posiadacza odpadów elektronicznej karty ewidencji odpadów oraz 
elektronicznej karty przekazania odpadów -  bazy danych on-line.
Kartę przekazania odpadów posiadacz odpadów sporządzałby w wersji elektronicznej 
w ogólnodostępnej bazie prowadzonej przez marszałka danego województwa właściwego ze względu 
na wytwarzanie odpadów.

6. Umożliwienie przeprowadzania natychmiastowej i niezapowiadanej kontroli 
w przedsiębiorstwach w zakresie występowania uciążliwości związanych z ich funkcjonowaniem 
w tym powołanie powiatowych inspekcji ochrony środowiska, które skupiłyby się tylko 
na prowadzeniu kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. 
Wprowadzenie zapisów o możliwości nałożenia mandatów pieniężnych przez pracowników 
samorządowych na podmioty, wobec których stwierdzono uchybienia w zakresie przepisów 
o ochronie środowiska jak również w przypadku prowadzenia działalności niezgodnie 
z wydanymi zezwoleniami i pozwoleniami.

Utworzenie powiatowych inspekcji ochrony środowiska, które skupiłyby się tylko na prowadzeniu 
kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz miałyby możliwość nakładania 
mandatów finansowych na podmioty, wobec których stwierdzono uchybienia.

7. Uproszczenie procedury wydania decyzji wstrzymującej pracę instalacji powodujących 
uciążliwości w tym obowiązku podania informacji o wstrzymaniu działalności do publicznej 
wiadomości.
Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie 
na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem 
lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego 
zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości. W przypadku istotnych zmian 
zachodzących w środowisku właściwy organ bez wzywania do zaniechania naruszeń miałby możliwość 
cofnięcia wydanego zezwolenie bez odszkodowania. Ponadto nadanie, z mocy prawa na decyzję 
o cofnięcie działalności w zakresie gospodarki odpadami rygoru natychmiastowej wykonalności, 
z obowiązkiem przekazania informacji o cofnięciu takiej decyzji do publicznej wiadomości w terminie 
48 godzin od jej wydania.
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