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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1987 z późn. zm.) prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów 
wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Prezydent Miasta Torunia jest organem 
uprawnionym do udzielania takiego zezwolenia w przypadku zamiaru prowadzenia działalności 
na terenie Gminy Miasta Toruń. Zaistniały na terenie gminy przypadek gospodarowania przez 
przedsiębiorcę odpadami niezgodnie z warunkami udzielonego zezwolenia, analogicznie do 
innych opisywanych w przekazach medialnych przypadków porzucenia na terytorium kraju 
odpadów przez ich tymczasowego posiadacza, wskazuje na konieczność modyfikacji procedur 
udzielania zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

W związku z powyższym sugeruje się wprowadzenie do przepisów ustawy o odpadach 
zmian, które:

1) uprawnią organ wydający zezwolenie do udzielania przedsiębiorcy pierwszego zezwolenia 
na gospodarowanie odpadami na okres próbny (np. jednego roku) i wprowadzą obowiązek 
obligatoryjnej kontroli przedsiębiorcy w tym okresie przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, udzielenie kolejnego zezwolenia uzależnione powinno być od oceny 
prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorcy w okresie próbnym.

2) uprawnią organ do określenia limitów wagowych zbieranych odpadów w ramach 
udzielonego zezwolenia,

3) uprawnią organ do określenia szczegółowych warunków magazynowania odpadów, 
w tym w zakresie określenia maksymalnego czasu, przez jaki może być gromadzona partia 
odpadów (wykluczenie możliwości długotrwałego magazynowania odpadów),

4) wprowadzą obowiązek udokumentowania przez podmiot mający zamiar zbierać odpady 
możliwości ich dalszego przetworzenia poprzez okazanie umowy z posiadającym takie 
uprawnienia przedsiębiorcą,

5) uprawnią organ do zobowiązania podmiotu, który ubiega się o udzielnie zezwolenia na 
zbieranie lub przetwarzanie odpadów do wniesienia zabezpieczenia finansowego (np. 
w postaci gwarancji bankowej, polisy ubezpieczeniowej, itp.) w celu pokrycia kosztów 
usunięcia i zagospodarowania odpadów w przypadku zakończenia działalności,

6) skutkować będą utworzeniem ogólnopolskiego rejestru przedsiębiorców, którzy pozbawieni 
zostali uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania 
odpadów, co umożliwić powinno weryfikację wiarygodności i rzetelności podmiotów 
ubiegających się o udzielenie zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Postulowane zmiany przepisów ustawy o odpadach winny w mojej ocenie wykluczyć 
możliwość wystąpienia takich sytuacji, jak opisania niżej.
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W roku 2015 do Prezydenta Miasta Torunia wpłynął wniosek przedsiębiorcy o udzielenie 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zezwolenia na zbieranie 
elementów tekstylnych dywaników samochodowych, zakwalifikowanych jako odpad o kodzie 04 
02 99. Rozpatrując przedmiotowy wniosek tut. organ nie znalazł w świetle obowiązujących 
zapisów ustawy o odpadach podstaw do odmowy udzielenia zezwolenia. Zbierane odpady 
zakwalifikowane zostały jako odpady pozbawione właściwości niebezpiecznych i gromadzone 
miały być w postaci zbelowanej na utwardzonym i ogrodzonym placu składowym znajdującym 
się na nieruchomości położonej na terenie, dla którego nie opracowano miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i która wcześniej wykorzystywana była na cele związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nieruchomość, na terenie której gromadzone są 
odpady stanowi własność osób fizycznych, a wnioskodawca dołączył do wniosku umowę najmu, 
uprawniającą do zbierania na jej terenie odpadów. Zgodnie ze złożoną we wniosku deklaracją 
zbierane odpady miały być tymczasowo magazynowane do czasu przekazania ich innemu 
uprawnionemu posiadaczowi odpadów.

Kontrola działalności w/w przedsiębiorcy, przeprowadzona po udzieleniu zezwolenia, 
wykazała naruszanie warunków udzielonego zezwolenia na zbieranie odpadów (magazynowanie 
odpadów w sposób nieuporządkowany, brak zabezpieczenia miejsca zbierania przed dostępem 
osób postronnych), co było podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego 
w przedmiocie jego cofnięcia. Prowadzone postępowanie zakończone zostało wydaniem decyzji 
w której orzeczono o cofnięciu, bez odszkodowania, udzielonego zezwolenia na zbieranie 
odpadów. Powyższa decyzja jest ostateczna -  przedsiębiorca nie jest więc już uprawniony do 
zbierania odpadów. Zgodnie z brzmieniem art. 47 ust. 3 i 5 przywołanej wyżej ustawy cofnięcie 
zezwolenia powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem, a posiadacz odpadów 
jest zobowiązany do usunięcia odpadów i skutków działalności na własny koszt.

Zebrane w okresie obowiązywania zezwolenia odpady nadal pozostają na nieruchomości, 
na której zostały zgromadzone, nie stwierdzono podejmowania jakichkolwiek działań 
związanych z ich usunięciem. W związku z powyższym podjęte zostały w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.) czynności mające na celu wyegzekwowanie obowiązków 
określonych w w/w decyzji -nałożono na przedsiębiorcę karę grzywny celem przymuszenia. 
W przedmiotowej sprawie znamienne jest, że przedsiębiorca nie odbiera kierowanej do niego 
korespondencji. Przesyłki wysyłane na adres wskazany we wniosku (tożsamy jak wskazany 
w Krajowym Rejestrze Sądowym -  m.st. Warszawa) nie są odebrane i każdorazowo zwracane są 
przez operatora pocztowego z adnotacją o awizowaniu przesyłki. W trakcie postępowania 
podmiot ten nie zawiadomił tut. organu o zmianie adresu siedziby.

Oprócz podejmowanych czynności zmierzających do windykacji obowiązku usunięcia 
odpadów wystąpiono do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego o nałożenie na 
przedsiębiorcę opłat podwyższonych za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel 
nieprzeznaczonym (na podstawie art. 293 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska), zawiadomiono również organy ścigania o możliwości popełnienia czynu karalnego 
polegającego na naruszeniu przez w/w przedsiębiorcę zasad prawidłowej gospodarki odpadami 
(art. 171 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). W sprawie zbierania przedmiotowych 
odpadów na wniosek tut. organu działania podejmował także Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska (nakładając administracyjną karę pieniężną za naruszenie warunków zbierania 
odpadów) oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (wydając decyzję zobowiązującą 
podmiot zbierający odpady do dostosowania warunków magazynowania odpadów do warunków 
ochrony przeciwpożarowej, która nie została wykonana).
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Długotrwałe gromadzenie znacznej ilości odpadów (wg. okazanej w trakcie kontroli 
ewidencji odpadów zgromadzono 2235 Mg) wywołuje zrozumiałe oburzenie społeczności 
lokalnej, która oczekuje niezwłocznego usunięcia zgromadzonych odpadów. Szacowany koszt 
ich usunięcia i zagospodarowania zgodnego z przepisami ustawy o odpadach, który mógłby być 
zrealizowany w trybie wykonania zastępczego, wynosi około 500 tys. zł. Gmina Miasta Toruń 
nie posiada zabezpieczonych środków na realizację powyższego zadania, znikome wydają się 
także szanse odzyskania poniesionych nakładów od przedsiębiorcy. Z uwagi na fakt, iż 
gromadzone odpady pozbawione są właściwości niebezpiecznych, a tut. organ nie dysponuje 
dokumentami wskazującymi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku lub 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi powodowanych ich magazynowaniem, nie wydaje się 
możliwe uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania z NFOSiGW z Programu Priorytetowego 2.2. 
Ochrona powierzchni ziemi na pokrycie kosztów usunięcia i zagospodarowania odpadów.

Wyrażam nadzieję, że Ministerstwo Środowiska rozpocznie procedurę legislacyjną 
mającą na celu wprowadzenie stosownych zmian do przepisów ustawy o odpadach, tak aby 
umożliwić samorządom skuteczną walkę z patologicznymi sytuacjami uzyskania przez 
przedsiębiorcę zezwolenia na gospodarowanie odpadami wyłącznie w celu osiągnięcia szybkiej 
korzyści majątkowej, bez poszanowania zasad właściwej gospodarki odpadami. Obowiązujące 
bowiem obecnie w polskim prawodawstwie instrumenty cofnięcia zezwolenia na zbieranie 
odpadów bądź wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego 
do ich magazynowania oraz późniejsze procedury egzekucyjne są, zwłaszcza przy świadomym 
unikaniu odpowiedzialności przez zobowiązanego, długotrwałe i często wiążą się 
z koniecznością wydatkowania znaczących środków finansowych z budżetu gminy w ramach 
realizacji wykonania zastępczego.

Zastępca
iasta^ró runią

Zbigniew Fiderewicz
Do wiadomości:

1) Pan Kazimierz Kujda,
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2) a/a
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