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Szanowny Pan 

Henryk Kowalczyk 

Minister Środowiska 

Szanowny Panie Ministrze, 

rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli 

miejsc magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U.2019 poz. 1755) wchodzi w życie z dniem 17 
grudnia br. Oznacza to, iż  w tym terminie prowadzący magazynowanie lub składowanie odpadów 
zobowiązani są  dostosować  wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów 
do wymogów rozporządzenia. Wskazany w rozporządzeniu termin jest w wielu przypadkach nierealny, 

co najmniej z dwóch powodów: 

W prowadzonych postępowaniach dot. wyboru wykonawcy w zakresie dostosowania wizyjnego 

systemu kontroli niejednokrotnie brak jest ofert, co oznacza, iż  wydłuża się  czas niezbędny 

do dostosowania monitoringu. Wiele firm prowadzących magazynowanie lub składowanie 

odpadów zobowiązanych jest do stosowania procedur prawa zamówień  publicznych, co oznacza, 

iż  są  to procedury, których nie można skrócić  i dostosować  do własnych potrzeb. 

Zamawiający zobowiązany jest również  do zachowania terminów i procedur prawa budowlanego, 

co także wydłuża proces dostosowania monitoringu. 

Biorąc pod uwagę  powyższe wnioskujemy o wydłużenie terminu wskazanego w ww. rozporządzeniu 

do roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Taki termin byłby realny z punktu widzenia szeregu 

obowiązków związanych z rozbudową  systemu monitoringu w świetle m.in. ustawy prawo zamówień  
publicznych oraz ustawy prawo budowalne. 

Z kolei w świetle art. 194 ust. 1 pkt 2c oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 

za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów albo 

prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 ust. 6a wymierza się  administracyjną  karę  
pienięż ną. Mając na uwadze powyższe trudności związane z procesem dostosowania monitoringu 

wizyjnego przedsiębiorca, który rozpoczął  działania, lecz nie ukończył  w terminie wynikającym 

z rozporządzenia, nie powinien być  karany administracyjną  karą  pieniężną. 

Uprzejmie prosimy o przenalizowanie naszych wniosków oraz o podjęcie działań, które pozwolą  
prowadzącym magazynowanie lub składowanie odpadów na dostosowanie się  do wymogów 

rozporządzenia przy jednoczesnym spełnieniu wymogów innych aktów prawnych. 

Z wyrazami szacunku, 


