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Pani 
Ewa Metelska-Świat
Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej 
Tekstylnych Surowców Wtórnych

Szanowna Pani,

nawiązując do pisma z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców 

zajmujących się zagospodarowaniem odpadu tekstylnego z konieczności zabezpieczenia roszczeń, 

poniżej przedstawiam stanowisko.  

Propozycja przedstawiona w piśmie dotycząca zwolnienia przedsiębiorców zajmujących się 

zagospodarowaniem odpadu tekstylnego z konieczności ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie 

może zostać uwzględniona. Celem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez podmioty 

gospodarujące odpadami 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. utracenie płynności finansowej, brak 

dalszej możliwości prowadzenia działalności spowodowanej awarią lub katastrofą itp. 

Należy pamiętać, że instytucja zabezpieczenia roszczeń jest swego rodzaju ubezpieczeniem 

gospodarującego odpadami, mającym zapewnić organowi administracji środki finansowe na 

ewentualne usunięcie nagromadzonych odpadów.

Ponadto należy zaznaczyć, że instytucja zabezpieczenia roszczeń nie jest nowym 

instrumentem finansowym i funkcjonuje na Polskim rynku od wielu lat. Proszę zauważyć, że 

obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń istnieje w stosunku do miejsc unieszkodliwiania 

odpadów, takich jak składowiska odpadów. Dodatkowo na gruncie przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących gospodarki odpadami istnieje obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń 
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w przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów oraz wprowadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Dodatkowo informuję, że wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń zostały określone m. in. 

z uwzględnieniem właściwości magazynowanych odpadów oraz zostały określone w zależności 

od potencjalnego negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko. Zatem dla przykładu 

można wskazać, że stawki zabezpieczenia roszczeń określono w wysokości 400 zł za 1 Mg odpadów 

palnych takich jak tekstylia i 1 zł za 1 Mg odpadów metali. Odpady palne, do których należą tekstylia, 

w przypadku pożaru powodują zagrożenie dla środowiska, terenów, nieruchomości i powierzchni 

ziemi, sąsiadujących z miejscem magazynowania odpadów, jak również może spowodować istotne 

obniżenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku wystąpienia pożaru odpadów 

dymy pożarowe zawierają szkodliwe substancje, które pod wpływem warunków atmosferycznych 

powodują zanieczyszczenie powietrza oraz które opadając, przenoszą się na pobliskie jak i odległe na 

wiele kilometrów tereny, tym samym zwiększając ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że akcja gaśnicza generuje znaczne ilości ścieków, które trafiają w 

sposób niekontrolowany do środowiska, również przedostając się do wód powierzchniowych 

i podziemnych. Z reguły ww. ścieki nie są obojętne dla środowiska. Dodatkowo odpady, które uległy 

spaleniu w większości przypadków nie mają żadnej wartości finansowej i występuje duże ryzyko 

porzucenia takich odpadów. 

Natomiast uwzględniając specyfikę gospodarowania odpadami metali 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 palnych takich jak tekstylia. 

Reasumując, w najbliższym czasie w resorcie środowiska nie są planowane zmiany dotyczące 

przepisów regulujących ustanawianie zabezpieczenia roszczeń w ustawie o odpadach. 

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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