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Szanowny Panie,

w związku z pismem z dnia 7 marca 2019 r.   w sprawie 

propozycji zmian ustawy o odpadach informuję, że nie są rozważane zmiany przepisów 

w proponowanym zakresie.

Obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania 

odpadów, w którym magazynowane lub składowane są odpady ma na celu ułatwienie nadzoru 

nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami oraz spowodowanie ograniczenia lub 

wyeliminowania przypadków nieprawidłowego gospodarowania odpadami. Natomiast 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 i zgodnie z przepisami gospodaruje 

odpadami, takich jak np. bankructwo, utracenie płynności finansowej, brak dalszej 

możliwości prowadzenia działalności spowodowanej awarią lub katastrofą itp.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że określona wysokość stawki zabezpieczenia 

roszczeń dla odpadów metali wynosi 1 zł za 1 Mg magazynowanych odpadów, co stanowi 

symboliczną stawkę w stosunku do stawki jaka została określona dla odpadów 
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niebezpiecznych w wysokości wynoszącej 1500 zł za 1 Mg magazynowanych odpadów. 

W tym miejscu pragnę zauważyć, że pierwotnie w projekcie rozporządzenia stawka 

zabezpieczenia roszczeń dla odpadów metali była określona w wysokości 300 zł za 1 Mg 

magazynowanych odpadów. Ostateczna wysokość stawki zabezpieczenia roszczeń 

w wysokości 1 zł za 1 Mg magazynowanych odpadów wynika m. in. ze zgłaszanych 

postulatów branży odpadowej w ramach odbywających się konsultacji oraz w wyniku 

uzgodnień międzyresortowych.

Z poważaniem

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