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Szanowny Panie Ministrze,

na wstępie chciałbym jeszcze raz podziękować, że są realizowane zmiany legislacyjne 

dotyczące monitorowania wielkości emisji w zakresie wykraczającym poza te, które wynikają 

z konkluzji BAT, zgodnie z Pana deklaracjami złożonymi w dniu 21 kwietnia br. na 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mielcu. Mam nadzieję, że poselski projekt zmiany 

ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, będzie sprawnie procedowany 

oraz znajdzie zrozumienie i poparcie wszystkich ugrupowań sejmowych.

Pragnę, także poinformować, że w dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu 

roboczego w celu opracowania strategii działań zmierzających do poprawy jakości powietrza 

na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz Powiatu Mieleckiego, w rozszerzonym o stronę 

społeczną składzie, powołanym Zarządzeniem Nr 120.397.2018 Prezydenta Miasta Mielca 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. Spotkanie zostało zdominowane oczywiście tematyką związaną 

z zakładem Kronospan Mielec Sp. z o.o. Naw'et dobiegające końca realizowane przez Spółkę 

Kronospan inwestycje zmierzające do dostosowania instalacji do wy magań konkluzji BAT oraz 

trwające uruchomienie urządzenia UTWS, nie są w stanie zmienić negatywnego nastawienia 

społecznego w' stosunku do tej firmy. Kolejnym działaniem tego niesformalizowanego ruchu 

społecznego ma być zorganizowanie w dniu 10 czerwca br. protestu wTaz z manifestacją pod 

Urzędem Miejskim w Mielcu przebiegającym pod hasłem: „Publiczne W7 rażenie

niezadowolenia przez społeczność lokalną z podejmowanych decyzji i wydawanych zezwoleń 

przez jednostki administracji publicznej dla rozbudowy zakładu Kronospan Mielec Sp. z o.o., 

który negatywnie wpływa na życie mieszkańców i jest uciążliwy ponad przeciętną miarę oraz 

determinuje niekorzystny wizerunek miasta".
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Dlatego chciałbym przedstawić, sformułowane przez stronę społeczną na wczorajszym 

spotkaniu wnioski oraz zwrócić się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o rozważenie 

możliwości zmian legislacyjnych w tym zakresie:

1. Stworzenie możliwości prawnych zlokalizowania w Mielcu zamiejscowego 

oddziału Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochron}, Środowiska. 

Działalność takiej jednostki na pewno i w zdecydowany sposób pozwoliłaby na 

przeprowadzanie sprawnych kontroli podmiotów z terenu miasta i okolic 

odbudowując tym samym zaufanie naszej społeczności do organów ochrony 

środowiska.

2. Zwiększenie kompetencji Inspektorów Ochrony Środowiska lub stworzenie 

now'ej struktury organizacyjnej o szerszych uprawnieniach, mogącej np.: 

natychmiastowo wstrzymać działalność firmy albo pracę instalacji 

prowadzonych z. naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub 

naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

przesłuchać pracowników',

zażądać od kierownika kontrolowanej jednostki przeprowadzenia postępowania 

służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowania, przeciwko 

osobom winnym dopuszczenia do uchybień,

możliwości zatrzymywania pojazdów w' celu przeprowadzenia kontroli 

przewożonych ładunków lub dokumentów przewozowych dotyczących tych 

ładunków, a także badania ładunków i pobierania ich próbek, 

prowadzić działania o charakterze operacyjnym, służące gromadzeniu 

i analizowaniu informacji o zagrożeniach ekologicznych w celu 

przeciwdziałania im oraz o sprawcach szkód ekologicznych w celu ich 

wykrywania.

brać udział w postępowaniach dotyczących wydania, cofnięcia lub ograniczenia 

pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji oraz udział 

w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan 

środowiska i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, 

wstrzymać oddanie do użytku obiektu budowlanego lub instalacji 

niespełniającyeh wymagań ochrony środowiska.

Taka formacja zapewne przyczyniłaby się do zwiększenia bezpieczeństwa 

ekologicznego państwa i skuteczniejszego rozwiązywania problemów w tej dziedzinie, nawet 

w aspekcie ostatnich zdarzeń pożarowych na składowiskach odpadów.

2



3. Doprecyzowanie definicji biomasy, która ostatecznie wykluczyłaby możliwość 

zastosowania w procesach pozyskania energii cieplnej odpadów pochodzących 

z produkcji płyt drewnopochodnych.

Obecnie obowiązujące w krajowym ustawodawstwie definicje biomasy znajdujące się m.in. w: 

§ 2 pkt 1 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia I marca 2018 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 

luh wspólspalania odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 680), w art. 163 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 992), oraz § 2 pkt I rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia 

opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych vr odnawialnych źródłach 

energii oraz obow iązku potw ierdzania danych dotyczących ilości energii elektiycznej 

wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229), nie są wystarczające.

Liczę, że zaproponowane przez stronę społeczną postulaty, znajdą przychylności 

i akceptację Pana Ministra.

Z poważaniem

Otrzymują;
1. Adresat.
2. a.a.

Do Wiadomości:
1. Pani Beta Szydło Wiceprezes Rady Ministrów.
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