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Pan 
Bartosz Nieścior 
Dyrektor Biura 
Ministra Środowiska 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

w załączeniu przekazuję, według kompetencji, skierowane do Prezesa Rady Ministrów 
Pana Mateusza Morawieckiego pismo Burmistrza Zbąszynka z dnia 3 października 
2018 r. przesyłające oświadczenie Rady Miejskiej w Zbąszynku w sprawie zmiany 
przepisów dotyczących lokalizacji zakładów przetwarzających odpady. 

Uprzejmie proszę  o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym, z kopią  do wiadomości 
Biura Prezesa Rady Ministrów. 

Z wyrazami szacunku 

Do wiadomości:  

Pan Wiesław Czyczerski, Burmistrz Zbąszynka 
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tel. (068) 384-91-40, 384-91-39 
fax (068) 384-94-84 

RFGON NiP 027185078t 

Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

Nasz znak: 0A.M.0711.8.2018 Data: 2018-10-03 
Sprawa: przesłanie oświadczenia Rady Miejskiej w Zbaszynku 

W załączeniu przesyłam Oświadczenie Nr 1/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 
27 września 2018 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących lokalizacji zakładów przetwarzających 
odpady. 

B U R 'i i b- ż  

mgr inż. Wiesław Czyczersk- 

Do wiadomości: 
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP 
Pan Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP 
Pan Wadim Tyszkiewicz Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

Biuro Prezesa Rady ministrów 
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OŚWIADCZENIE NR 1/2018 
RADY MIEJSKIEJ W ZBASZYNKU 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie zmiany przepisów dotyczących lokalizacji zakładów przetwarzających odpady 

Na podstawie 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Zbąszynek (Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr 
XIIV79/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku — Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 2342) uchwala się, co następuje: 
Rada Miejska w Zbąszynku stoi na stanowisku, że podjęcie działań  w sprawie zmiany przepisów prawnych w 
zakresie dotyczącym zaostrzenia norm związanych z lokalizacją  zakładów przetwarzających odpady — sortownie 
śmieci, wymaga pilnej interwencji. Od wielu lat temat ten podnoszony jest na terenie całego kraju z racji 
uciążliwości jakie niosą  za sobą  składowiska odpadów dla życia i zdrowia ludności. W roku bieżącym w skali kraju 
doszło do wielokrotnych pożarów składowisk odpadów. Trujący dym unosił  się  mad palących się  śmieci w wielu 
miejscach Polski. Do atmosfery przedostały się  niezliczone ilości wyjątkowo niebezpiecznych dla zdrowia 
związków chemicznych. Skutki tych pożarów będziemy odczuwać  jeszcze przez wiele lat. Na terenie Gminy 
Zbąszynek maj duje się  kilka miejsc, w których składowane są  materiały niebezpieczne. Są  nimi m.in.: Depot i 
Dąbrówka Wlkp. W tej ostatniej od 2009 roku funkcjonuje zakład segregacji i przerobu odpadów. Wydane decyzje 
na budowę  zakładu były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego (miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego), a także przepisów w zakresie ochrony środowiska i przepisów regulujących 
wpływ zakładu na życie i zdrowie mieszkańców. Od dłuższego czasu zaczęły się  jednak nasilać  uciążliwości 
związane z jego funkcjonowaniem. Mieszkańcy sąsiadujący z Zakładem wielokrotnie uskarżali się  na uciążliwy 
smród. Kilka pożarów zgromadzonych odpadów i masowy wysyp robactwa w 2015 roku (karaczanów) 
doprowadził  do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. W 2015 roku miała też  miejsce 
ewakuacja mieszkańców Dąbrówki Wlkp. z powodu pożaru śmieci. Są  to główne przyczyny, dla których 
mieszkańcy wielokrotnie wyrażali swój sprzeciw dla dalszego funkcjonowania sortowni odpadów. Na zebraniu 
wiejskim w Dąbrówce Wlkp. w dniu 21 września 2015 r. mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się  za 
zamknięciem sortowni. Jedna z kwestii podnoszona i uważana za podstawową  przyczynę  uciążliwości to niewielka 
odległość  zakładu od zabudowań  mieszkalnych wynosząca ok. 150 m, bliska odległość  od wiejskiego ujęcia wody 
(wynosząca ok. 70 m), usytuowanie zakładu od strony nawietrznej w stosunku do pobliskiej miejscowości, a także 
ilość  odpadów o dużej kaloryczności składowanych na jednej hałdzie. Tego typu działalność  w tak bliskim 
sąsiedztwie zabudowań  i ujęcia wody powoduje obniżenie standardów jakości środowiska, a t2kże dużą  
uciążliwość  dla mieszkańców, tym bardziej że w 2018 roku doszło do kolejnych pożarów pomimo zapewnień, iż  
do nich więcej nie dojdzie. W związku z powyższym Rada Miejska w Zbąszynku apeluje o wprowadzenie zmian w 
polskim prawodawstwie w szczególności w ustawach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawie 
ochrony środowiska, Prawie budowlanym, które będą  skutkowały minimalizowaniem uciążliwości funkcjonowania 
zakładów przetwarzających odpady dla lokalnej społeczności. Zależy nam także, aby przepisy prawa jasno 
wskazywały na kompetencje poszczególnych instytucji, w tym aby jasno określały rolę  lokalnych samorządów w 
zakresie kontroli nad funkcjonowaniem: instalacji do przetwarzania odpadów, sortowni śmieci oraz składowisk 
odpadów, a także, aby uniemożliwiały ich funkcjonowanie w sytuacji uciążliwości dla ludzi i środowiska. 

Przewodniczą4 Rady 

Jan Mazur 
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