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Warszawa, dnia 12-02-2019 r.
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Szanowni Państwo,
odpowiadając na petycję dotyczącą apelu o stworzenie systemu chroniącego obywateli przed
trucicielami, skierowaną drogą elektroniczną dnia 14 listopada 2018 r. do Prezesa Rady Ministrów Pana
Mateusza Morawieckiego, informuję, że powyższa sprawa zgodnie z kompetencjami została przekazana
do Ministerstwa Środowiska.
Pragnę wyjaśnić, że Ministerstwo Środowiska pracuje nad stworzeniem mechanizmu kontroli
spalania odpadów w gospodarstwach domowych. Aktualnie finalizowana jest umowa na wykonanie
ekspertyzy pt.: „Wytyczne dotyczące metodyki detekcji spalania odpadów w małych źródłach ciepła”.
Celem zadania jest przygotowanie wytycznych dotyczących metodyki detekcji spalania odpadów
w małych źródłach ciepła, które posłużą organom właściwym do realizacji działań kontrolnych
zmierzających do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami. Realizacja tego zadania
przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz wzmocnienia systemu kontroli spalania
odpadów w gospodarstwach domowych. Opracowanie będzie obejmowało następujące aspekty: skutki
zdrowotne, ekonomiczne i społeczne spalania odpadów w kotłach poniżej 1 MW; przegląd rozwiązań
stosowanych w innych państwach członkowskich w zakresie przeciwdziałania spalania odpadów
w kotłach poniżej 1 MW z zastosowaniem metod detekcji, w tym w szczególności w państwach
graniczących z Polską; rekomendacje do zastosowania detekcji w warunkach krajowych oraz
rozwiązania techniczno-prawno-organizacyjne kontroli spalania odpadów w kotłach poniżej 1 MW
i skutki gospodarcze, finansowe, społeczne i środowiskowe wprowadzenia systemu detekcji.
Jednocześnie informuję, że niezależnie od tego już obecnie w niektórych województwach
wykonywane są kontrole palenisk. Organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych
zmierzających do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami są: wojewódzki inspektor
ochrony środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018. Poz. 799, z późn. zm.) zwanej dalej (Poś), wójt,
burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność
negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy także dodać, iż właściciele
nieruchomości, których prawo własności zostało naruszone przez immisję zanieczyszczeń, mogą
dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej, występując do sądu powszechnego przeciwko
właścicielom sąsiednich nieruchomości, z roszczeniami o zaniechanie naruszeń. Kwestie związane
z kontrolą są regulowane także w art. 379 ustawy Poś. Stanowi on, że marszałek województwa, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska (w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organem właściwym jest
wójt, burmistrz, prezydent miasta). Organy te mogą upoważnić do przeprowadzenia kontroli
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pracowników podległych im urzędów lub funkcjonariuszy straży gminnych. Kontrolujący, wykonując
kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren
nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren,
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek
z problematyką kontroli.
Zgodnie z art. 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić
z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeśli jest to niezbędne do
przeprowadzenia czynności kontrolnych, a komendant Policji ma obowiązek zapewnienia pomocy
Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

Z poważaniem
Agnieszka Sosnowska
Dyrektor
Departament Ochrony Powietrza i Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

Kancelaria Prezes Rady Ministrów,

BKiAW MŚ.

