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Zmiany w regulacjach dotyczących gospodarki odpadami, a polski przemysł  chemiczny 

Kluczowe postulaty Polskiej Chemii 

Niniejszy dokument przedstawia najważniejsze postulaty i uwagi przemysłu chemicznego 

związane z regulacjami w zakresie gospodarki odpadami. Poniższe uwagi są  zbieżne z dotychczas 

przekazywanymi stanowiskami i opiniami ł

1. Postulujemy, aby dla zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska wprowadzono odstępstwa 

od nowych obowiązków dotyczących magazynowania lub składowania odpadów, w szczególności 

obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania 

odpadów, obowiązku sporządzenia operatu przeciwpożarowego oraz obowiązku zabezpieczenia 

roszczeń  za magazynowanie odpadów dla podmiotów będących wytwórcami odpadów, w zakresie 

magazynowania bądź  składowania wyłącznie własnych odpadów oraz przetwarzania odpadów 

z własnej działalności. Dodatkowo odstępstwu powinny podlegać  odpady pochodzące z działań  firm 
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świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub 

urządzeń  oraz sprzątania, konserwacji i napraw na terenie podmiotu oraz gdzie przetwarzane 

są komunalne osady ściekowe wykorzystywane do technicznego zamknięcia 

i rekultywacji biologicznej składowisk. 

Zakłady przemysłu chemicznego są  zakładami o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. W związku z tym muszą  spełniać  szereg restrykcyjnych wymagań  

bezpieczeństwa oraz posiadają  wdrożone właściwe procedury związane z bezpieczeństwem, 

przechodzą  liczne kontrole, spełniając często znacznie wyższe standardy przeciwpożarowe niż  

większość  podmiotów przemysłowych, ze względu na obowiązki wynikające z prowadzenia zakładu 

stwarzającego zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. 

W praktyce oznacza to m.in., że: 

zakłady o dużym ryzyku awarii posiadają  wdrożone plany awaryjne oraz program zapobiegania 

awariom zatwierdzony przez Państwową  Straż  Pożarną  na szczeblu wojewódzkim, a także raporty 

o bezpieczeństwie oraz plany operacyjno — ratownicze; 

nierzadko na terenie zakładów zlokalizowane są  własne służby ratownicze (w tym zakładowa 

straż  pożarna) 

miejsca magazynowania odpadów zlokalizowane są  na terenach ogrodzonych, które 

nadzorowane są  przez służby ochrony, co gwarantuje brak moż liwości wejścia osób postronnych, 

a wjazd oraz wyjazd z tych obszarów jest uzależniony od wypełnienia szczegółowych procedur, 

co ma miejsce również  w przypadku wywozu odpadów; 

przeprowadzane są  coroczne kontrole Państwowej Inspekcję  Pracy, Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, które monitorują  stan 

bezpieczeństwa zakładu oraz zgodność  z wymaganiami prawnymi we wszystkich obszarach 

działalności; 

w trosce o bezpieczeństwo ludzi i środowiska przedsiębiorstwa wdrażają  i utrzymują  systemy 

zgodne z obowiązującymi normami, m.in. System Zarządzania Jakością  ISO 9001:2015, System 

Zarządzania Środowiskiem 14001:2015 czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną  Pracy; 

obowiązują  inne wewnętrzne procedury i normy np. powołane Komisje Pożarowo-Techniczne, 

które mają  za zadanie ograniczenie do minimum ryzyka niewłaściwego postępowania z odpadami 

na terenie zakładów. 
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Ponadto, w większości przedsiębiorstw chemicznych, funkcjonują  już  rozbudowane systemy 

monitorowania terenu i osób (od kilkudziesięciu do kilkuset kamer) w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa zakładów. Szczególnie w takich przypadkach rozbudowa systemu monitoringu 

wizyjnego miejsc magazynowania lub składowania odpadów musi być  dostosowana do systemu już  

istniejącego. Konieczność  zamontowania i prowadzenia wizyjnego systemu kontroli umożliwiającego 

rejestrowanie obrazu obejmującego całą  powierzchnię  miejsc magazynowania oraz składowania 

odpadów przy zastosowaniu termowizyjnych urządzeń  umożliwiających ustalenie tożsamości osób 

będzie oznaczała ogromne koszty dla zakładów przemysłu chemicznego. Dla dużych podmiotów koszt 

ten może wynieść  od kilku do kilkunastu milionów złotych, a dla dużych składowisk odpadów 

przemysłowych koszty te będą  jeszcze wyższe. Jeżeli odstępstwo nie będzie możliwe, to wnosimy 

ograniczenie restrykcyjności przedmiotowego rozporządzenia oraz wprowadzenie delegacji 

do ustalenia zakresu monitoringu właściwym organom wydającym decyzję  na eksploatację  miejsc 

magazynowania lub składowania odpadów. Uważamy, że wymagania dotyczące prowadzenia 

monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania lub składowania odpadów powinny być  ustalane 

indywidualnie dla każdego zakładu. 

Wskazane wyżej standardy obecnie spełniane przez zakłady przemysłu chemicznego, 

jednoznacznie wskazują  na brak uzasadnienia sporządzania i przedkładania operatów 

przeciwpożarowych miejsc magazynowania. Poniesione na ich przygotowanie wydatki nie zwiększą  

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na ich terenach, tym bardziej, że zakład chemiczny to czasem 

nawet blisko 100 miejsc magazynowania, a powierzchnia składowisk odpadów przemysłowych 

przekracza 300 ha. Warto również  podkreślić, że według naszej wiedzy na terenie zakładów 

przedsiębiorstw zrzeszonych w  nie odnotowano żadnych zdarzeń  pożarowych związanych 

z magazynowaniem czy składowaniem odpadów. 

W przypadku podmiotów przemysłu chemicznego, dla których gospodarowanie odpadami nie 

jest przecież  podstawową  działalnością, w/w koszty mogłyby zostać  przeznaczone np. na działania 

związane z działalnością  badawczo-rozwojową  lub wdrażania działań  związanych z gospodarką  

obiegu zamkniętym, co niewątpliwie stanowiłoby bardziej wymierną  korzyść  dla środowiska 

naturalnego. 

2. Wnosimy o równe traktowanie podmiotów w świetle wprowadzanych zmian w ustawie 

odpadach i rozporządzeniach wykonawczych. Według interpretacji Ministerstwa Środowiska 

przesłanej do urzędu marszałkowskiego woj. ś ląskiego, podmiot posiadający pozwolenie 

zintegrowane obejmujące zarówno wytwarzanie i magazynowanie własnych odpadów, jak również  
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magazynowanie i przetwarzanie odpadów własnych oraz tych przyjmowanych od firm, jest objęty 

wszystkimi nowymi wymaganiami nawet w ramach odpadów wytwarzanych i przekazywanych 

do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne decyzje. Takie podejście pokazuje, 

że wystarczy mieć  dwie decyzje - jedną  na wytwarzanie, a drugą  na przetwarzanie — i, prowadząc taką  

samą  działalność  jak w pierwszym przykładzie wymagania są  już  inne. 

Działania Ustawodawcy, mające na celu wyeliminowanie problemu palących się  magazynów 

i składowisk odpadów, poprzez zaostrzenie przepisów, w stosunku do podmiotów, które prowadzą  

tego typu działalność  jest niezbędne i w pełni uzasadnione. Według naszej oceny została tutaj 

przyjęta jedna miara, według której zmieniono zapisy w ustawie o odpadach oraz w innych ustawach, 

a co za tym idzie również  projektach rozporządzeń  Ministra Środowiska, tworzonych na podstawie 

nowych przepisów ustawowych. W zmienianych przepisach nie zosta ły uwzględnione warunki 

posiadania instalacji produkcyjnych, w szczególności firm chemicznych, które prowadząc swoją  

dzia łalność  zgodnie z posiadanymi decyzjami środowiskowymi, posiadają  pozwolenia zintegrowane, 

które obejmują  w całości gospodarkę  wodno-ściekową, emisyjną  oraz gospodarkę  odpadami. 

Wytwarzane w instalacjach produkcyjnych odpady są  magazynowane we wskazanych w decyzjach 

miejscach magazynowania, a następnie są  przekazywane do firm zewnętrznych, posiadających 

stosowne decyzje. Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, iż  magazynowanie i przetwarzanie 

odpadów nie jest podstawową  dzia łalnością  firm chemicznych. Często wpisuje się  ono w działalność  

prośrodowiskową, będąc elementem prowadzonych procesów produkcyjnych w eksploatowanych 

instalacjach. 

Spółki branży chemicznej, prowadząc działalność, kierując się  hierarchią  sposobów 

postępowania z odpadami, wdrażają  działania innowacyjne skutkujące wykorzystaniem 

gospodarczym (przetwarzaniem) wytworzonych odpadów w innych procesach produkcyjnych. 

Wdrożenie tego typu rozwiązań  zostało poprzedzone opracowaniem nowych rozwiązań  

technologicznych, w tym również  nowych miejsc magazynowania odpadów, które stanowią  część  

technologiczną  instalacji produkcyjnych. Miejsca takie, zgodnie z nowymi regulacjami objęte byłyby 

również  zmienionymi przepisami. 

Według naszej oceny wyżej opisana specyfika nie została uwzględniona w nowych przepisach 

prawnych. Spółki branży chemicznej, aktywnie współpracowa ły w tworzeniu nowego prawa, wnosząc 

swoje uwagi do procedowanych zapisów, wnosząc o ich interpretację  w przypadku ich niejasności. 
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Bardzo często odpady, które są  przyjmowane do przetworzenia, stanowią  surowiec w produkcji 

technologicznej. Dodatkowo zastosowanie wprost zapisów np. projektowanego rozporządzenia 

monitoringu wizyjnym będzie się  mogło wiązać  z trudnościami eksploatacyjnymi, 

bądź  z trudnościami uzasadniania niezasadności zastosowania przepisu przez kontrolujących, 

m.in. w przypadku °objęcia monitoringiem wizyjnym całego składowiska odpadów, którego rzędna 

składowania wynosi od 40 do 60 m n.p.m. Należy w tym miejscu nadmienić, iż  na składowiskach 

przemysłowych składowane są  niepalne odpady poprodukcyjne, których wykorzystanie gospodarcze 

jest utrudnione oraz nieopłacalne ekonomicznie (np. odpad fosfogipsu z produkcji kwasu 

fosforowego). 

Wymaganie od firm operatów przeciwpożarowych, przy zmianach do pozwoleń  zintegrowanych, 

bez zastosowania określonego w ustawie okresu 1 roku na dostosowanie, jest obrazem 

niezrozumienia obszaru funkcjonowania zakładów przemysłowych (kilkadziesiąt miejsc 

magazynowania). Zmiana decyzji nawet w najdrobniejszym szczególe (np. nie dotyczącym odpadów) 

nie może zostać  wydana bez złożonego operatu. 

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów, tak by obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu 

kontroli miejsc składowania odpadów nie dotyczył  składowisk (będących przed lub w trakcie 

rekultywacji oraz zrekultywowanych), na których zaprzestano przyjmowania odpadów. 

Dotychczasowe zapisy w tej kwestii budzą  wiele wątpliwości z uwagi na brak wyjaśnienia definicji 

„miejsca składowania". Monitorowanie składowisk odpadów, które zaprzestały spełniać  funkcję  

miejsc, gdzie przyjmuje się  odpady celem ich unieszkodliwiania poprzez składowanie, generowałoby 

nieuzasadnione koszty bez moż liwości ich kompensacji z prowadzonej dzia łalności. 

Wnosimy o wyłączenie z obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc 

składowania odpadów i obowiązku sporządzenia operatu przeciwpożarowego dla składowisk 

odpadów, na których odpady składowane są  metodą  „mokrą", np. odpady żużlu i popiołu, 

które składowane są  pod wodą. Eksploatacja takich składowisk nie stwarza zagrożenia pożarowego. 

Wnosimy o usunięcie, bądź  doprecyzowanie zapisów Art. 4 pkt 7) projektu ustawy 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzających zmiany w art. 27 

do ustawy o odpadach, dotyczących odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych 

aż  do momentu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych. Przedsiębiorcy będący 

wytwórcami odpadów nie posiadają  stosownych kompetencji i umocowania prawnego 
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do prowadzenia kontroli odbiorców odpadów. Podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne 

nie mają  instrumentów prawnych do weryfikacji podmiotów działających na rynku w zakresie 

zbierania i/lub przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Przedłużenie odpowiedzialności 

za odebrany odpad podmiotom wytwarzającym do momentu ich fizycznego przetwarzania jest 

trudne do zrealizowania. Nie wskazano na podstawie jakiego dokumentu przedsiębiorca będący 

wytwórcą  odpadów niebezpiecznych powinien zabezpieczyć  się  przed sytuacją  niewykonania procesu 

przetwarzania, w jaki sposób miałby monitorować  gospodarkę  odpadami niebezpiecznymi oraz w jaki 

sposób powinien sprawdzać  wykonanie obowiązku przetwarzania przez odbiorcę  tychże odpadów. 

JW przypadku braku możliwości usunięcia zapisów wnosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie 

przepisów, dotyczących tego, w jaki sposób wytwórca odpadów powinien udowodnić, że odpady 

niebezpieczne zostały poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwione (zwłaszcza w świetle 

uchylenia ust. 6 art. 27 ustawy o odpadach). 

Wnosimy o uzupełnienie przepisów ustawy o odpadach, dotyczących prowadzenia 

ewidencji odpadów w systemie teleinformatycznym, poprzez dodanie zapisów opisujących 

postępowanie umożliwiające przekazywanie odpadów w przypadku wystąpienia awarii systemu — 

W przypadku awarii systemu brak dodatkowych rozwiązań, takich jak np. moż liwość  wypisywania 

ręcznego kart przekazania odpadu, z późniejszą  moż liwością  uzupeł nienia zapisów w systemie 

elektronicznym, może być  przyczyną  blokowania odbiorów odpadów. W przedsiębiorstwach 

przemysłu chemicznego nierzadko generowane są  odpady, których odbiór w związku z brakiem 

miejsc magazynowych musi odbywać  się  w sposób ciągły, dlatego wprowadzenie rozwiązań  

zastępczych na wypadek wystąpienia awarii, bądź  blokady systemu, jest nieodzowne. 

Wnosimy o odpowiedź  na dotychczas przekazywane stanowiska i postulaty ws. zmian 

w regulacjach dotyczących gospodarki odpadami oraz o doprecyzowanie zapisów i wyjaśnienie 

wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza wskazanych w następujących pismach: 

- /378/2018 z dn. 10.08.2018 r. ws. opiniowania projektu rozporządzenia Ministra 

Środowiska dotyczącego wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń; 

- /381/2018 z dn. 20.08.2018 r. ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 9 sierpnia br.; 

- /391/2018 z dn. 21.09.2018 r. ws. interpretacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; 
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- /396/2018 z dn. 2.10.2018 r. ws. projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów; 

- /468/2018 z dn. 17.10.2018 r. ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Wyjaśnianie na bieżąco wskazywanych przez wątpliwości interpretacyjnych do zmienianych 

przepisów prawnych oraz odniesienie się  do przedkładanych postulatów i propozycji z wyżej 

wyszczególnionych stanowisk, mogłoby pozwolić  na wypracowanie optymalnych rozwiązań  

prawnych, adekwatnych do zaistnia łego problemu. 

Załączniki: 

1) Odpisy przywoływanych w treści niniejszego pisma stanowisk  
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