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Szanowna Pani,

w związku z pismem z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: KL/64/29/DK/2019) w sprawie 

propozycji zmian ustawy o odpadach informuję, że propozycje przedstawione 

w piśmie zostaną poddane analizie w Ministerstwie Środowiska i zostaną rozważone podczas 

nowelizacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami. 

Ponadto informuję, że niektóre z zawartych w Pani piśmie postulatów, są spójne 

z kierunkiem zmian przyjętych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (projekt pod 

nr UD332 na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl). Dotyczy to w szczególności wprowadzenia 

zwolnień z przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego.

Natomiast w zakresie dotyczącym proponowanego nowego mechanizmu powiązanego 

z obowiązkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń informuję, że propozycja ta nie może 

zostać uwzględniona, gdyż mogą wystąpić problemy z egzekwowaniem i kontrolą takiego 

rozwiązania. Należy zaznaczyć, że celem ustanowienia instytucji zabezpieczenia roszczeń jest 

zabezpieczenie w odpowiedniej wysokości środków finansowych na wypadek konieczności 

pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym, poniesionych 

w celu usunięcia i zagospodarowania odpadów. Dotyczy to przypadku, w którym odpady 

zgromadzone zostały w wyniku nielegalnego i nieprawidłowego gospodarowania odpadami 

lub też zostały porzucone. Zabezpieczenie roszczeń może być również przeznaczone 

na pokrycie kosztów usunięcia zalegających odpadów powstałych w wyniku sytuacji 

nieprzewidzianych i czasem niezależnych od posiadacza odpadów, który prawidłowo 
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i zgodnie z przepisami gospodaruje odpadami, takich jak np. utracenie płynności finansowej, 

brak dalszej możliwości prowadzenia działalności spowodowanej awarią lub katastrofą itp. 

Dodatkowo informuję, że wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń zostały 

określone m. in. z uwzględnieniem wartości magazynowanych odpadów oraz zostały 

określone w zależności od właściwości i potencjalnego negatywnego oddziaływania tych 

odpadów na środowisko. Zatem dla przykładu można wskazać, że stawki zabezpieczenia 

roszczeń określono w wysokości 1500 zł za 1 Mg odpadów niebezpiecznych i 1 zł za 1 Mg 

odpadów metali. Odpady niebezpieczne w przypadku niewłaściwego magazynowania 

powodują nie tylko największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale również, 

w przypadku konieczności ich usunięcia po zakończonej działalności, generują największe 

koszty ich zagospodarowania. Wynika to nie tylko z samego charakteru odpadów 

niebezpiecznych (ich właściwości), lecz również z uwagi na znacznie mniejszą liczbę 

uprawnionych miejsc, do których można te odpady przekazać, co w konsekwencji również 

wpływa na możliwość znaczącego wzrostu udziału kosztów samego transportu odpadów 

do miejsca ich przetwarzania. Odpady tego typu stanowią szczególne zagrożenie dla gleby, 

ziemi i wód. Natomiast uwzględniając specyfikę gospodarowania odpadami metali (odpady 

te nie wykazują niekorzystnego oddziaływania na środowisko) oraz znaczną ich wartość 

finansową, stawka zabezpieczenia roszczeń dla tych odpadów została określona na znacznie 

niższym poziomie niż stawka dla odpadów niebezpiecznych. Ze względu na znaczną wartość 

finansową odpadów metali prawdopodobieństwo porzucenia tych odpadów jest dużo niższe 

niż w przypadku odpadów niebezpiecznych. 

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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