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         Ministerstwo Środowiska 
 

 

Zarząd Powiatu Polkowickiego zauważa, jak poważna i nasilająca się, szczególnie w ostatnich 

miesiącach, jest sprawa pożarów odpadów zeskładowanych na nielegalnych wysypiskach. Dotknęło to 

niestety również mieszkańców powiatu polkowickiego. Naszą troską jest, aby nasi mieszkańcy byli 

bezpieczni i żyli w nieskażonym środowisku. Proceder podpalania wysypisk odpadów może skutkować 

powstaniem wymiernych szkód w środowisku, a co za tym idzie obniżyć komfort życia. 

Zwracamy uwagę, że zapisy obecnie obowiązującej ustawy o odpadach, a także przyjętej 

noweli tejże ustawy, nie rozwiązują problemu istniejących wysypisk, a także tych, które nadal będą 

powstawać jako nielegalne miejsca zbierania odpadów. 

Planowane zmiany do ustawy o odpadach skupiły się bowiem na zaostrzeniu warunków 

uzyskiwania decyzji na gospodarowanie odpadami (w tym ich zbierania).  

Niestety koszty likwidacji nielegalnych wysypisk (czyli koszty prowadzonego wykonania 

zastępczego w przypadku nie usunięcia odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych przez właściciela 

odpadów) nadal obciąża lokalne samorządy. 

Biorąc pod uwagę charakter nielegalnie składowanych odpadów, często zawierających 

substancje niebezpieczne niezidentyfikowanego rodzaju oraz ich ilości, koszty ich usunięcia i utylizacji 

(idące w miliony złotych) są nie do udźwignięcia przez jst. 

Problem ten dotyczy i nadal będzie dotyczyć nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. 

Prosimy o dokonanie zmian prawa i wyposażenie samorządów w narzędzia umożliwiające 

podjęcie przez jst szybkich, skutecznych i zgodnych z prawem działań, uniemożliwiających 

powstawanie takich nielegalnych procederów. 

Mamy nadzieję, że nasz głos zwróci uwagę stanowiących prawo na konieczność uregulowania 

tego problemu na szczeblu krajowym, gdyż walka pojedynczych samorządów z tzw. „mafiami 

śmieciowymi” jest bardzo długotrwała administracyjnie, trudna i kosztowna. 

 

        Z wyrazami szacunku 

        Kamil Ciupak 

Wicestarosta Polkowicki 

 

 
 


	J:\ZESPÓŁ KONTROLI ZARZĄDCZEJ\Petycje\petycje 2018\85 petycja z 10 sierpnia Gminy Polkowice palace się odpady\t14719(2).docx
	J:\ZESPÓŁ KONTROLI ZARZĄDCZEJ\Petycje\petycje 2018\85 petycja z 10 sierpnia Gminy Polkowice palace się odpady\Bez tytułu.jpg

