
MINiSTEiii, j VVO t, • DOWISKA 
KANCELARIA c g ó l n a

RPW/73991/2017 P 
Data:2017-ll-30Starosta  Poznański 2017 - 11-  3 0 '

L.dz.

Pan Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska

Nasz znak: CO ^. ¿-79• 1̂1 Poznań, dnia 2 2 > .'l/l - Zo/' ? Y-

Uczestnicy zorganizowanej przez Powiat Poznański 20 października 2017 r. konferencji dotyczącej 
ochrony i zagrożeń środowiska mieli okazję wysłuchać wystąpień przybliżających następujące 
zagadnienia:

- możliwości monitorowania ekstremalnych zjawisk pogodowych,

- sposoby ostrzegania ludności przed burzami w Polsce,

- procedury reagowania kryzysowego w Policji w razie nawałnicy, wypadku, aktu terroryzmu,

- działania Miasta Poznania związane z likwidacją zagrożenia stwarzanego przez nielegalnie 
składowane odpady chemiczne,

- działania ratownictwa chemiczno-ekologicznego w przypadku nielegalnego składowania odpadów.

Pan Piotr Szczepanowski, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Miasta Poznania 
przedstawił uczestnikom konferencji działania Miasta Poznania związane z likwidacją zagrożenia 
stwarzanego przez odpady chemiczne nielegalnie składowane na terenie miasta w magazynie 
przy ul. Św. Michała 100.

Jest to kolejny przypadek zmagazynowania przez nieuczciwego przedsiębiorcę, niebezpiecznych 
odpadów, w tym niebezpiecznych chemikaliów, w miejscu do tego nieprzeznaczonym, w sposób 
stwarzający zagrożenie dla ludzi i środowiska. W Poznaniu nielegalne składowanie odpadów 
zorganizował podmiot nieposiadający zezwolenia na zbieranie odpadów w tym miejscu. Egzekucja 
decyzji Prezydenta Miasta Poznania, nakazującej usunięcie odpadów z miejsca na ten cel 
jiieprzeznaczonego okazała się, jak to bywa w takich przypadkach -  nieskuteczna. Miasto pozostało 
samo z problemem likwidacji zagrożenia stwarzanego przez porzucone niebezpieczne odpady.

Z procederem porzucania zmagazynowanych odpadów przez nieuczciwych przedsiębiorców Powiat 
Poznański miał do czynienia już w 2009 roku. To wówczas Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
w Poznaniu w czasie kontroli w Komornikach w gminie Kleszczewo stwierdził, że w obiekcie, gdzie 
miało być prowadzone profesjonalne zbieranie odpadów, w rzeczywistości ma miejsce wypełnianie 
odpadami wynajętego magazynu.
W magazynie tym, często w przerdzewiałych beczkach, innych opakowaniach , a nawet bezładnie bez 
żadnych opakowań umieszczono wiele rodzajów niebezpiecznych odpadów. Zmieszanie się 
różnorodnych niebezpiecznych odpadowych substancji mogło spowodować eksplozję lub emisję 
trujących gazów. Magazyn zlokalizowany był wśród zabudowań, w bezpośrednim sąsiedztwie filii 
jednego z banków i miejsc prowadzenia innej działalności gospodarczej.
Cztery lata trwało nieskuteczne przymuszanie przedsiębiorcy odpowiedzialnego za zmagazynowane 
odpady do oczyszczenia magazynu. Wiele czasu potrzeba było również na zdobycie częściowego (50%) 
dofinansowania na zastępcze usunięcie 1310 ton odpadów z magazynu. Całkowity koszt usunięcia 
i unieszkodliwienia odpadów wyniósł ponad 2,3 min zł.

W czasie konferencji wielokrotnie podkreślano, że dotychczas ujawnione przypadki porzucania 
odpadów, fakt obciążania społeczeństwa kosztami likwidacji zagrożenia wynikającego z nielegalnego
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składowania odpadów w miejscach niezapewniających zabezpieczenia przez oddziaływaniem 
na środowisko substancji zawartych w odpadach, bardzo wyraźnie wskazują, że obecny system 
gospodarki odpadami nie działa wystarczająco skutecznie.

Uczestnicy konferencji wspierani przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego i Zastępcę 
Prezydenta Miasta Poznania Macieja Wudarskiego kierują do Pana Ministra apel o niezwłoczne 
podjęcie prac nad projektem zmiany przepisów o odpadach i uruchomienie procedury legislacyjnej.

Apelujemy o zauważenie powagi zagrożeń związanych z nielegalnym składowaniem odpadów.

Apelujemy o zwiększenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów za ich faktyczne zagospodarowanie. 
Ważne jest także, aby zauważyć powiązanie nielegalnego składowania odpadów z faktem, że wytwórcy 
odpadów zwalniają się obecnie z odpowiedzialności za wytworzone odpady już w chwili przekazania 
ich do zbierania. Wytwórca odpadów nie ma dzisiaj wiedzy o tym jak zostały odzyskane 
lub unieszkodliwione jego odpady.

Apelujemy o wprowadzenie ograniczeń zbierania odpadów niebezpiecznych i nałożenie na wytwórców 
odpadów obowiązku przekazywania wytworzonych odpadów niebezpiecznych bezpośrednio 
do instalacji ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Apelujemy o likwidację możliwości zbierania odpadów niebezpiecznych przez podmioty, które 
nie gwarantują odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w prowadzonych przez siebie instalacjach.

Ufamy, że Pan Minister także ocenia obecną sytuację w gospodarowaniu odpadami z działalności 
gospodarczej jako wymagającą niezwłocznej poprawy i zainicjuje prace nad zmianą przepisów 
o odpadach.
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