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Szanowny Pan 
Henryk Kowalczyk 
Minister Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

Podmioty wnoszące petycję: 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Komunalnych, 39-103 
Ostrów 225; 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. ul. Białobrzeska 
108, 38-400 Krosno; 

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62B 39-207 BrzeMica; 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzavvice 874, 37-300 Leżajsk; 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów; 

Zakłady Usługowe "Południe" Sp. z o.o. w Krakowie ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków 
Sortownia w Przemyślu. 

PETYCJA 
w interesie publicznym dotycząca zmiany przepisów prawa 

W związku z dużymi problemami z zagospodarowaniem frakcji wysokokalorycznej 

wysortowanej ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych składamy niniejszą  petycję  
i zwracamy się  do Pana Ministra z wnioskiem o pilną  zmianę  przepisów, które wprowadziły z 

dniem 1 stycznia 2016r. zakaz składowania tej frakcji na składowiskach. 
Zakaz ten wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 

2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 

składowisku odpadów danego typu (Dz.U. z 2013r., poz. 38). Rozporządzenie to weszło 

w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, za wyjątkiem § 6 ust. 4, który dotyczył  
właśnie zakazu składowania frakcji palnej i mial wejść  w życie z dniem 1 stycznia 2016r. 
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Przed wejściem w życie powyższego zakazu, Rozporządzenie z 2013r. zostało 

uchylone i zastąpione obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 

z 2015r., poz. 1277), w którym to Rozporządzeniu podtrzymano zakaz składowania frakcji 

palnej począwszy od dnia 1 stycznia 2016r. wprowadzony Rozporządzeniem z 2013r. 
Uzasadnieniem dla podjęcia niezwłocznych działań  zmierzających do uchylenia ww. 

zakazu jest fatalna sytuacja panująca dziś  na rynku zagospodarowania frakcji palnej, która 
przejawia się  lawinowym wzrostem kosztów zagospodarowania tych odpadów, podnoszeniem 
wymagań  jakościowych jak również  przerwami i opóźnieniami w ich odbiorze. 

Ten stan rzeczy wynika ze znaczącego niedoboru instalacji do termicznego 
przetwarzania odpadów, który prowadzi z kolei do niekorzystnych rozwiązań  ze względów 
środowiskowych. Deficyt zdolności przerobowych instalacji do termicznego przetwarzania 
odpadów, z uwzględnieniem cementowni, szacowany jest na około 1,5 mln ton w skali roku. 
Sytuację  jeszcze pogarsza przywóz odpadów z zagranicy, co powoduje, że począwszy od 
roku 2016 problemy z zagospodarowaniem tych odpadów systematycznie narastają. 

W obliczu deficytu instalacji do termicznego przetwarzania odpadów oraz zakazu 
składowania frakcji palnej, dla wielu przedsiębiorców jedyną  alternatywą  było i nadal jest 
magazynowanie tych odpadów. 

Podkreślić  trzeba, że w grudniu br. dobiega końca maksymalny trzyletni dopuszczalny 
termin dla magazynowania tych odpadów. Z uwagi na poważny deficyt instalacji termicznego 
przetwarzania odpadów nie będzie możliwości zgodnego z prawem ich zagospodarowania. 
Jeżeli zakaz składowania frakcji palnej nie zostanie uchylony, a jeszcze dodatkowo 
wprowadzone zostaną  zmiany przepisów skracające dopuszczalny czasokres magazynowana 
odpadów, to z uwagi na fakt, że ilości zmagazynowanych odpadów są  na dzień  dzisiejszy 
znaczące, sytuacja w branży odpadowej stanie się  bardzo trudna, wręcz katastrofalna. 

Dalsze utrzymywanie zakazu składowania frakcji palnej niesie zagrożenie 

występowania kolejnych pożarów miejsc magazynowania odpadów oraz będzie sprzyjać  
rozwojowi innych sytuacji patologicznych. 

Dodać  także trzeba, że utrzymanie omawianego zakazu będzie stanowiło i już  stanowi 
przyczynę  wzrostu cen zagospodarowania tych problematycznych odpadów, co oczywiście 
przełoży się  na wyższe koszty ponoszone przez mieszkańców w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Może także zaburzyć  ciągłość  świadczenia usług odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych, z uwagi na brak możliwości zgodnego z prawem 
ich zagospodarowania. 

Uchylenie omawianego zakazu umożliwi zagospodarowanie zgodnie z prawem 
znaczących ilości odpadów, które na dzień  dzisiejszy magazynowane są  często 
w nieodpowiednich warunkach, co sprzyja wzrostowi zagrożenia pożarowego. 

Niniejszy wniosek składamy również  na ręce Pana Premiera, gdyż  wobec 
zlikwidowania Ministerstwa Gospodarki istnieją  wątpliwości, które Ministerstwo: 
Środowiska czy Inwestycji i Rozwoju, przejęło zakres kompetencji Ministra Gospodarki w 
części dotyczącej dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, a sprawa 
wymaga naszym zdaniem podjęcia bezzwłocznych działań. 

Wnosimy zatem o pilną  analizę  zgłoszonego problemu i uchylenie zakazu 
składowania frakcji palnej na składowiskach odpadów, gdyż  termiczne przekształcenie tych 
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odpadów, z uwagi na brak wystarczającej liczby instalacji do ich termicznego przetwarzania, 

jest i będzie w najbliższej przyszłości po prostu niemożliwe. 

Złożenie tych odpadów, po uchyleniu wspomnianego zakazu, na profesjonalnych 

składowiskach szybko rozwiąże problem, nie będzie zagrażać  środowisku, uchroni 

mieszkańców przed nieuzasadnionym wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, czy też  nawet przerwami odbioru odpadów oraz zapewni budżetowi państwa 

dochody z tytułu opłat środowiskowych. 
Liczymy na szybkie podjęcie działań  w celu rozwiązania tego problemu. Jednocześnie 

wyrażamy gotowość  do dyskusji i współpracy zmierzającej do niezwłocznego wypracowania 

jak najlepszych rozwiązań  dla środowiska, branży odpadowej oraz mieszkańców, które 

pozwolą  zapobiec katastrofalnym skutkom wynikającym z braku możliwości termicznego 

przekształcenia odpadów palnych, których w aktualnym stanie prawnym nie można również  
złożyć  na składowiskach odpadów. 

Szanujemy przy tym wymagania i cele w gospodarce odpadami określone w 

Krajowym Planie Gospodarki Odpadami mające zapewnić  funkcjonowanie systemów 

zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią  sposobów postępowania z odpadami, jednak 

trzeba wziąć  pod uwagę, że wdrożenie takich rozwiązań  systemowych wymaga czasu na ich 
zorganizowanie w tym przede wszystkim na zrealizowanie niezbędnych inwestycji. 

Stąd postulat uchylenia obowiązującego, wskazanego na wstępie niniejszej petycji 

zakazu składowania frakcji wysokokalorycznej wysortowanej ze strumienia odpadów 
komunalnych mieszanych wraz z jego odpowiednim przesunięciem w czasie, w naszej 

ocenie, nie sprzeciwia się  założonym w KPGO celom w zakresie budowy efektywnych 
systemów zagospodarowania odpadów a jedynie przyczyni się  do rozwiązania bieżącego i 

ogromnego w skali kraju problemu braku możliwości zgodnego z prawem zagospodarowania 
frakcji palnej. 

Z poważaniem 

PODMIOT PROWADZĄCY RIPOK: PIECZĄTKA 
Zakład Usług Komunalnych 

w Ostrowie 
Ostrów 225, 39-103 Ostrów 

tel. centrala 17 22 35 810 
tel./fax 17 22 35 809 

NIP 818-10-07-003, REGON 690031569 

GMINNY. ZAKt.AD- USŁUG. KOMUNALNYCH 
Spolka z o.o. 

Ostrów 225, 39-103 Ostrów 
tel. 17 22 35 810, tel./fax 17 22 35 809 

e-mail: biuro@gzukostrow.pl  

t4011031(71-g-~8fflVO 
GOSPODARKIKOMUNALNEJ 

w Krośnie Sp. z o.o. Pre 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 
TeL (013) 43 683 11 
K RS: 0000038218 

Gminny Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
oraz Zakład Usług 
Komunalnych Kozodrza 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
w Krośnie Sp. z o.o. 
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Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna RR17 419 fnx 14 RR9 RR gl 
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
Sp. z o.o. w Krzeszowie 

ul. Bilgoraiska 16, 37-418 Krzeszów 
tel. 15 879 83 04, fax 15 879 87 91 
NIP 865-21-43-882, REGON 830431619 
Nr konta: BS Stalowa Wola filia Krzeszów 

5) Zakład Gospodarki Komunalnej 66 9430 1045 5012 7374 2000 0001 

Sp. z o.o. Krzeszów 

4) Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 
Giedlarowa 

STARE MIASTO-PARK 
Sp. z o.o. 

Wierzawice 874. 
37-300 Leżajsk NIP 816-16-14-875 

RECON 180054074 
KRS 0000238948 

(1) 

   

6) Zakłady Usługowe "Południe" 
Sp. z o.o. w Krakowie 
Sortownia w Przemyślu 

7AKt4DY USŁUGOWE „POUJDNIE'l Sp. z c,  
ul. Lubz 14, 31-504 Kraków 

zakład Mechaniczno-Biologiczneg, 
Przetwarzania Odpadów 

ul. Piastowska 22 77-7nn Pmy- 
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Do wiadomości: 
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, Al.Ujazdowskie 1/3 00-583 
Warszawa, 
Pan Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 

Warszawa; 
Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Al. L.Cieplińskiego 4 

35-010 Rzeszów, 
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Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Biuro Zarządu Krajowej Izby Gospodarki 

Odpadami Ul. Szkolna 2/4 pok. 401/402, 00-006 Warszawa; 

Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 

Sekretariat Rady RIPOK Abrys Sp. z o.o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań. 
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