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Pan 
Henryk KOWALCZYK 
Minister Środowiska 
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w załączeniu przekazuję, według kompetencji, skierowane do Prezesa Rady Ministrów 
Pana Mateusza Morawieckiego pismo Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 
6 listopada 2018 r. w sprawie braku regulacji prawnych określających szczegółowe 
warunki wyznaczania i funkcjonowania miejsc przeznaczonych do magazynowania 
zatrzymanych transportów odpadów. 

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

,
12 

w zastępstwie 
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Minist ów 

awel 
Sekretarz Stanu 

Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady N4istrów 

Do wiadomości:  

Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego 

Pan Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki 

www.premier.gov.pl  
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Łódź, dnia listopada 2018r. 

Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

Wypełniając obowiązek ustawowy, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 

o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479) 

wskazałem czasowe miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów. 

W miesiącu wrześniu na terenie województwa łódzkiego zatrzymane zostały pierwsze transporty 

z odpadami. W praktyce okazało się, Ze w trakcie prowadzonych czynności wystąpiły problemy z przyjęciem 

zatrzymanych transportów na wyznaczone miejsca. 

Wojewoda Łódzki w skierowanym do mnie wystąpieniu znak ZK-I.6333.76.2018, które przekazuję  

Panu Premierowi, podkreślił  „że wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za przechowywanie transportów 

w trybie cytowanej wyżej ustawy okazało się  w praktyce nieskuteczne, z powodu niemożności 

wyegzekwowania obowiązku" i poprosił  o skuteczne wskazanie miejsc przeznaczonych do magazynowania 

zatrzymanych transportów odpadów. 

Niestety brak regulacji prawnych określających szczegółowe warunki wyznaczania i funkcjonowania 

ww miejsc powoduje, że nie ma prawnych możliwości ich wyegzekwowania. 

Biorąc pod uwagę  potrzebę  wprowadzenia precyzyjnych przepisów prawa, które uregulują  

przedmiotową  materię, proszę  Pana Premiera o podjęcie stosownych działań  legislacyjnych. 

Witold Stępień  

W załączeniu:  

Pismo Wojewody Łódzkiego znak ZK-I.6333.76.2018 z dnia 25 września 2018 r. 

Do wiadomości:  

Pan Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki 

promule 

Łódzkie 



WOJEWODA ŁÓDZKI 
Łódź, 25 września 2018 r. 

ZKI.6333.76.2018 

Pan 

Witold Stępień  

Marszałek Województwa Łódzkiego 

Szanowny Panie Marszałku, 

ostatni rok to czas, kiedy na terenie województwa łódzkiego występuje wiele 

niepokojących zdarzeń  związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem odpadami. 

Dochodzi do pożarów wysypisk, nielegalnego składowania śmieci oraz przestępczych 

procederów związanych z handlem odpadami. W nocy z 17 na 18.09.2018 r. sieradzcy 

policjanci zatrzymali 4 ciężarówki z naczepami wypełnione około 100 tonami odpadów, które 

miały być  zrzucone na terenie byłego żwirowiska w m. Małków (gm. Warta, pow. sieradzki). 

Zatrzymano osoby podejrzewane o udział  w nielegalnym procederze. Prokuratura Okręgowa 

w Sieradzu wraz z Policją  wszczęty śledztwo w przedmiotowej sprawie, w toku którego 

koniecznym było zabezpieczenie dowodów rzeczowych w postaci czterech ciągników 

siodłowych wraz z naczepami. Organy ścigania napotkały jednak na poważne problemy 

związane ze znalezieniem miejsca, gdzie można byłoby przechować  zatrzymane pojazdy do 

czasu zakończenia czynności śledczych. Temu problemowi poświęcone było posiedzenie 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dn. 19.09.2018 r., któremu 

przewodniczyłem. 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.0 z 2018 r, poz. 1479) marszałek 

województwa, do czasu gdy sejmik województwa uchwali aktualizację  wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami, zobowiązany jest wskazać  miejsca strzeżone do magazynowania 

zatrzymanych transportów odpadów. Pismem Pana Marszałka z dnia 17 września 2018 r. 

właściwe organy zostały poinformowane o wskazaniu takich trzech podmiotów na terenie 

województwa łódzkiego (w Zgierzu, w Bełchatowie oraz Łowiczu). Choć  zapis ustawowy 

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel (+48) 42 664 1000, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: rlodzuw/skrytka 

www.10dzkie.eu   

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są  w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodz_kie.eu w zakładce ochrona danych osobowych. 



został  zrealizowany, w obliczu realnej potrzeby uruchomienia miejsc strzeżonych okazało się, 

że podmioty odmówiły wykonania zadania, przedstawiając liczne obawy i brak konkretnych 

uregulowań  związanych z warunkami, na jakich miałyby zostać  przechowywane u nich 

transporty. Wobec zdecydowanej odmowy przyjęcia transportu przez dwie firmy, ostatecznie 

sytuacja musiała zostać  rozwiązana doraźnie — transport odpadów przechowany został  przez 

inną  firmę  prywatną  na parkingu strzeżonym. Z powyższego wynika, że wskazanie 

podmiotów odpowiedzialnych za tymczasowe przechowanie transportów w trybie cytowanej 

wyżej ustawy okazało się  w praktyce nieskuteczne, z powodu niemożności wyegzekwowania 

obowiązku. Rozwiązanie takie nie może stać  się  standardem. Prawdopodobieństwo 

wystąpienia podobnych sytuacji jest na tyle duże, że konieczne jest precyzyjne uregulowanie 

kwestii ich tymczasowego przetrzymywania. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę  o skuteczne wskazanie miejsc 

przeznaczonych do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów. Proszę  
o uwzględnienie w szczególności ich rzeczywistych możliwości logistycznych (wielkość  
terenu możliwego do wygospodarowania na parking tymczasowy, przygotowanie nawierzchni 

pod kątem zabezpieczenia środowiska przed skażeniem - np. wyciekiem płynnych odpadów 

itp.). O podjętych działaniach uprzejmie proszę  niezwłocznie poinformować  Wojewódzki 

Zespół  Zarządzania Kryzysowego. 

Łączę  wyrazy szacunku i poważania 

WOJEWODA ŁÓDZKI 

Zbigniew Rau 

Do wiadomości: 
I. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
2. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 


