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Dotyczy: zmiany przepisów w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami.

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się do Pana z gorącym apelem o wprowadzenie zmian w obowiązujących obecnie 
przepisach na rzecz eliminacji nielegalnego składowania odpadów oraz przeciw prowadzeniu 
działalności gospodarczej w zakresie odpadów niezgodnie z otrzymanymi decyzjami.

W ostatnim czasie działalność w zakresie gospodarowania odpadami przez nieuczciwych 
przedsiębiorców, którzy gromadzą je lub składują nielegalnie, bez wymaganych zezwoleń lub 
niezgodnie z posiadanymi zezwoleniami, zatacza coraz szersze kręgi. I nie są to zdarzenia 
sporadyczne -  występują już niestety nagminnie, na terenie całego kraju.

Z takimi właśnie problemami boryka się obecnie także Gmina Lubin, gdzie szkodliwą i uciążliwą dla 
środowiska działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzą firmy R-POWER Polska sp. z o. o. 
oraz EKO REO sp. z. o. o. (obie zs. Kłopotów 26b). Pomimo szeregu kontroli, cofnięcia przez Starostę 
Lubińskiego zezwolenia na gospodarowanie odpadami dla R-POWER Polska sp. z o. o. oraz braku 
stosownego zezwolenia dla EKO REO sp. z. o. o. firmy te ciągle „działają" i przywożą do Kłopotowa 
kolejne transporty odpadów, co powoduje, że „góra śmieci" stale się powiększa, postępuje 
degradacja gruntów (co wykazały badania przeprowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska), wybuchają kolejne pożary, a jednocześnie rośnie obawa okolicznych 
mieszkańców o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. W chwili obecnej na terenie o powierzchni ok. 
2,5 ha zgromadzonych jest już ok. 50,3 tys. m3 różnego rodzaju odpadów, których koszt usunięcia 
zastępczego szacuje się wstępnie na ok. 7,0 -  9,4 min zł! Kwota ta może być większa nawet o 40%, 
ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, iż pod górą widocznych śmieci zgromadzone zostały 
także odpady niebezpieczne.

Działalność wspomnianych wyżej spółek jest już od dłuższego czasu przedmiotem „zainteresowania" 
wielu organów: Starosty Lubińskiego (w związku z cofnięciem zezwolenia na gospodarowanie 
odpadami), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego (w zakresie przyjmowania odpadów pochodzących z RIPOK), 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (z art. 15 ust. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w związku z wystąpieniem szkody 
w środowisku - obecnie postępowanie jest zawieszone), Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
(w zakresie nielegalnych transgranicznych przemieszczeń odpadów), Państwowej Straży Pożarnej 
(w zakresie nieprzestrzegania bezpieczeństwa przeciwpożarowego), Prokuratury Rejonowej 
w Głogowie (z art. 183 kodeksu karnego) oraz Wójta Gminy Lubin ( z art. 26 ust. 2 ustawy 
o odpadach).
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Pomimo wielu działań i czynności podejmowanych przez ww. organy firmy R-POWER Polska sp. z o. o. 
oraz EKO REO sp. z o. o. zs w Kłopotowie, za nic mając obowiązujące przepisy, powiększają 
sukcesywnie nielegalne składowisko, zwożąc do wsi Kłopotów odpady nie tylko z Polski, ale także 
z zagranicy. Niestety proceder ten cały czas kwitnie i do chwili obecnej nic nie jest w stanie go 
przerwać.

Działania ww. spółek (m. in. brak organów do reprezentacji spółki R-POWER lub gdy są powołane -  
brak ich ujawniania w KRS) zmierzają do tego, żeby utrudniać, a wręcz uniemożliwiać prowadzenie 
postępowań administracyjnych oraz egzekwowanie nakładanych na nią obowiązków, co niestety 
spółkom tym skutecznie się udaje.

Sprawnego prowadzenia spraw zmierzających w pierwszej kolejności do zatrzymania zwożenia 
odpadów do Kłopotowa, a następnie likwidacji powstałego tam nielegalnego składowiska, nie 
ułatwiają niestety obowiązujące w tym zakresie przepisy. Szereg wątpliwości budzi ustawa 
o odpadach, w szczególności w kwestiach dotyczących właściwości poszczególnych organów do 
załatwiania spraw, ustalenia posiadacza odpadów, czy sankcji i kar za nielegalne działania związane 
z odpadami.

Już na wstępie wiele trudności sprawia jednoznaczne wskazanie organu właściwego do 
zobowiązania podmiotu do usunięcia odpadów przywiezionych po cofnięciu zezwolenia na 
zbieranie odpadów. Czy właściwy do tego jest organ, który cofnął zezwolenie, ale nie doprowadził do 
wykonania obowiązku zaprzestania działalności i usunięcia odpadów (czyli Starosta), czy Wójt (z art. 
26 ustawy o odpadach)? Czy podmiot, w ramach art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach (ewentualnie 
Starosta w ramach wykonania zastępczego), ma usunąć tylko te odpady, które były ujęte w decyzji, 
czy również te, które podmiot zgromadził nielegalnie (nie były wymienione w decyzji na zbieranie 
odpadów)? Jeżeli do tych nielegalnie zgromadzonych odpadów nie będzie właściwy Starosta, to kto 
będzie zobowiązany do ich usunięcia lub nakazania posiadaczowi ich usunięcie? ( Art. 47 ust. 5 
ustawy o odpadach stanowi: „Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do 
usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt"). 
Jak to już wcześniej wspomniano Wójt prowadzi obecnie postępowanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy 
o odpadach zakładając wstępnie swoją właściwość w stosunku do odpadów przywiezionych po 
cofnięciu zezwolenia przez Starostę, ale brak jest pewności co do prawidłowości ww. stanowiska, 
ponieważ wg opinii sporządzonej na zlecenie Gminy przez zewnętrzną kancelarię prawną -  do 
usunięcia wszystkich odpadów zgromadzonych w trakcie trwania zezwolenia, jak i po jego cofnięciu, 
jest podmiot, który je zgromadził, i później w przypadku niewykonania tego obowiązku przez ten 
podmiot - Starosta, jako organ który wydał decyzję i zobowiązany jest do przeprowadzenia egzekucji. 
W tym miejscu pojawia się kolejna trudność związana z niemożnością fizycznego ustalenia, które 
odpady zwiezione zostały przed cofnięciem zezwolenia, a które po. Odpady te zostały ze sobą 
przemieszane. Dodatkowo na nielegalnym składowisku miały miejsce trzy duże pożary, co także istotnie 
wpłynęło na zmianę morfologii zgromadzonych tam odpadów. Jak w takiej sytuacji prawidłowo 
skonstruować decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania 
lub magazynowania zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach („wójt (...) nakazuje posiadaczowi 
odpadów usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, 
z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji związanej z gospodarka
odpadami") i jednocześnie zgodnie z art. 26 ust. 6 tej ustawy? (,,W decyzji (...) określa się 
w szczególności: (...) 2) rodzaj odpadów; 3)sposób usunięcia odpadów.").
Z daleko posuniętej ostrożności procesowej Wójt prowadząc swoje postępowanie zobowiązany jest 
dokładnie wyjaśnić stan sprawy, a w szczególności swoją właściwość do prowadzenia powyższego 
postępowania zwłaszcza, że przyjęte w postępowaniu stanowisko skutkować może docelowo 
obciążeniem budżetu gminy wysokimi kosztami związanymi z zastępczym usunięciem ogromnej ilości 
odpadów bez perspektyw na odzyskanie od posiadacza odpadów wyłożonych środków.

2



Cała sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej przy próbie ustalenia posiadacza odpadów zgodnie 
z definicją określoną w ustawie o odpadach. Oto kilka przykładów „zawiłości prawnych" z jakimi mamy 
do czynienia w prowadzonej sprawie w sytuacji, gdy odpady gromadzone są na jednym terenie przez 
dwie firmy (R-POWER Sp. z o.o. i ECO REO Sp. z o.o.), a dodatkowo zwożone są tam przez inne 
zidentyfikowane podmioty (RIPOK-i skontrolowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego) 
oraz przywożone z zagranicy (sprawa prowadzona przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska):

• Odpady w Kłopotowie zostały zgromadzone w trakcie posiadania zezwolenia przez R-POWER 
(ważnego do 21.06.2016 r.), a także po jego cofnięciu. Jednak w okresie od 31.07.2015 do 
01.06.2016 r. R-POWER nie miał zarządu - czy mógł w tym czasie przyjmować odpady i wystawiać 
karty przekazania odpadu (KPO i potwierdzać przyjęcie odpadów)? Jeżeli nie -  to kto będzie 
posiadaczem odpadów przywiezionych w tym okresie?

• Nie wszystkie odpady były przyjmowane przez firmę R-POWER - są karty przekazania odpadów 
(KPO) wystawione także na EKO REO sp. z o. o., które nie ma zezwolenia na zbieranie odpadów na 
tym terenie (KPO są z okresu, gdy R-POWER miał jeszcze zezwolenie, a także gdy już zostało ono 
cofnięte, faktury były wystawiane natomiast na EKO REO); spółka EKO REO gromadziła odpady 
w miejscu, na które nie ma zezwolenia - powołuje się na zezwolenie wydane dla R-POWER 
twierdząc, że jest brokerem odpadów (ma umowę konsorcjum z firmą R - POWER -  i na tej 
podstawie zbierała i zbiera odpady stojąc na stanowisku, że Starosta nie cofnął skutecznie decyzji na 
gospodarowanie odpadami dla R-POWER); jak traktować więc działalność spółki EKO REO w zakresie 
zbierania odpadów na tym terenie -  czy będzie ona posiadaczem odpadów, w sytuacji, gdy 
powołuje się na decyzję wydaną dla R-POWER i decyzja ta była w obrocie prawnym, czy uznać tu za 
posiadacza odpadów R - POWER; dodatkowo w tym czasie firma R-POWER nie miała zarządu czyli 
nie mogła „wyrażać swojej woli". W związku z tym czy odpady zgromadzone w tym okresie będą wg 
właściwości podlegały postępowaniu administracyjnemu prowadzonemu przez Wójta (art. 26 
ustawy o odpadach), czy Staroście (art. 47 ustawy o odpadach), tj. czy mają być usunięte w ramach 
działań podejmowanych wobec podmiotu, który miał zezwolenie wydane przez Starostę? 
(zezwolenie miał R-POWER).

• Część odpadów, jak wspomniano wyżej, została przywieziona do Kłopotowa z RIPOK niezgodnie 
zobowiązującymi przepisami (tj. po cofnięciu przez Starostę zezwolenia dla R-POWER). Marszałek 
zobowiązał RIPOK do usunięcia tych odpadów -  mamy więc kolejnego potencjalnego posiadacza 
odpadów zobowiązanego do ich usunięcia decyzją innego organu oraz pytanie czy Wójt powinien 
ten RIPOK uwzględnić w swoim postępowaniu mając na uwadze, że odpadów zwiezionych przez ten 
podmiot w chwili obecnej nie można już zidentyfikować (zostały przemieszane z innymi lub uległy 
spaleniu) i z tej przyczyny RIPOK nie jest w stanie ich wywieźć we własnym zakresie.

• Część odpadów pochodzi z międzynarodowego przemieszczenia odpadów (m.in. z Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Holandii) -  z okresu gdy było zezwolenie dla R-POWER oraz gdy go nie było, KPO są 
wystawiane i na R-POWER i na EKO REO - czy te odpady są w kompetencji Wójta czy też to co można 
z nimi zrobić będzie decydować GDOŚ ? Kto będzie ich posiadaczem podmiot, który je sprowadził, 
czy ten, który je przyjął?

• Jak traktować właściciela nieruchomości, tj. „KONSTAL POLSKA sp. z o. o." sp. kom., który wiedząc 
o niezgodnej z prawem działalności wyżej wymienionych podmiotów nie podejmuje żadnych 
działań, aby to zakończyć? Czy można go uznać za posiadacza odpadów? („KONSTAL POLSKA sp. z o. 
o." sp. kom. dzierżawi lub dzierżawiła teren spółkom EKO REO i R-POWER ).

Z tych zaledwie kilku przykładów wynika, iż ustalenie zarówno właściwego organu, jak i posiadacza 
odpadów w omawianej sprawie nie jest proste. Wykazane trudności, niejednoznaczność przepisów 
oraz dotychczasowy sposób działania nieuczciwych przedsiębiorców pozwalają przypuszczać, iż od 
każdej wydanej decyzji przedsiębiorca uznany za posiadacza odpadów skieruje odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które (jak wskazuje dotychczasowa praktyka) w obliczu 
tak skomplikowanej materii prawnej z pewnością takiej decyzji nie utrzyma w mocy, tylko skieruje ją 
do ponownego rozpatrzenia.
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W konsekwencji procedury administracyjne będą trwać nadal, odpady zalegać na nielegalnych 
składowiskach zagrażając środowisku, a mieszkańcy żyć w obawie o swoje zdrowie i tracić zaufanie 
do instytucji samorządowych i państwowych.

WIOŚ kontrolował R-POWER już w 2015 r. Stwierdził wówczas przekroczenie dopuszczalnych stężeń 
metali w miejscach magazynowania odpadów, tj. m. in. arsen, miedź, ołów cynk określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi.
O wynikach tej kontroli WIOŚ powiadomił Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we
Wrocławiu, celem podjęcia przez niego działań, zgodnie z jego właściwością (tj. zgodnie z ustawą 
z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).
Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym decyzją z dnia 14.12.2015 r. WIOŚ wymierzył 
karę pieniężną wwys. 70.000,00 zł na R-POWER sp. z o. o. Spółka odwołała się od tej decyzji do 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W 2017 r. WIOŚ kontrolował spółkę EKO 
REO w zakresie gospodarowania odpadami i nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 500.000,00 zł, 
firma odwołał się od tej decyzji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 26.07.2016 r. wszczął
postępowanie z art. 15 ust. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie, w związku z wystąpieniem szkody w środowisku. Obecnie
postępowanie jest zawieszone do czasu uprzątnięcia terenu z odpadów.
Prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom (akt oskarżenia z grudnia 2016 r. dot. popełnienia 
przestępstwa z art. 183 § 1 k.k.), ale na nielegalne składowisko odpady są nadal dowożone.

Pragnę także zwrócić uwagę na fakt, iż w obliczu trwającego ciągle procederu nielegalnego zwożenia 
odpadów do Kłopotowa (jak to wykazano wyżej obowiązujący stan prawny nie daje możliwości 
skutecznego zatrzymania takiej działalności), ewentualne wykonanie zastępcze usunięcia odpadów 
przez organy egzekucyjne nie przyniesie spodziewanego rezultatu. Nieuczciwym przedsiębiorcom za 
pieniądze podatników przygotowane zostanie miejsce na kolejne transporty odpadów - za pewnik 
można bowiem przyjąć trudność, a wręcz niemożność odzyskania środków, które wyłożone zostaną 
przez organy egzekucyjne na usunięcie odpadów. I tak zamiast na inwestycje w infrastrukturę 
publiczną samorząd będzie musiał wyłożyć „grube" miliony na likwidację nielegalnego składowiska 
odpadów, które z pewnością (o ile nie zmieni się prawo) za niedługi czas znów się pojawi.
Opisane wyżej „zawiłości prawne" i trudności w likwidacji uciążliwej działalności firm zajmujących się 
gospodarowaniem odpadami to tylko wycinek problemów, z jakimi muszą się zmierzyć organy 
gminy. Z całą pewnością powodem narastających trudności w walce z nielegalnym składowaniem 
odpadów są częściowo wadliwe regulacje prawne, w tym niewystarczająco skuteczna możliwość 
egzekucji obecnych przepisów prawnych w tym zakresie.

Mając powyższe na względzie zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pilną zmianę prawa w celu 
skutecznego rozwiązywania problemów związanych z deponowaniem odpadów w miejscach 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania oraz prowadzeniem działalności 
niezgodnie z otrzymanymi decyzjami. Apeluję także o:
• wdrożenie skutecznych procedur w zakresie kontrolowania przestrzegania przepisów prawnych 

przez podmioty właściwe w tej dziedzinie,
• bardziej efektywną koordynację działań związanych z usuwaniem zagrożeń powstających 

w wyniku nielegalnego składowania odpadów, podejmowanych przez służby i inspekcje 
funkcjonujące w systemie administracji rządowej i samorządowej,

• stworzenie klimatu dla sprawnej współpracy międzyinstytucjonalnej, umożliwiającej efektywne 
współdziałanie administracji z policją i prokuraturą w kwestii identyfikowania podmiotów 
i osób odpowiedzialnych za szkody w środowisku,
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• wprowadzenie skutecznych rozwiązań systemowych (w tym finansowych), wspierających 
samorządy, które zmuszone są (lub za chwilą będą) do wykonania zastępczego usunięcia 
odpadów i wyłożenia znacznych środków na likwidację skutków m.in. funkcjonowania 
niedoskonałych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami.

Otrzymują:( ? )  Ad resa t

2. Pan Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa

3. KM a/a

Łączę wyrazy szacunku
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