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Sz. P. Michał Kurtyka 

Minister Klimatu 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

 

 
 

 
 

       

LIST OTWARTY 

 

 
Szanowny Panie Ministrze, 

 

jako redaktor Serwisu odpady-help.pl – jednego z najczęściej odwiedzanych serwisów z branży 

gospodarki odpadami w Polsce - nie mogę pozostać obojętny wobec lawiny zmian wprowadzonych  

ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 

poz. 1592 z późn. zm.).  

W imieniu przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami, będących czytelnikami i 

subskrybentami Serwisu odpady-help.pl zwracam się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi uwagami 

dotyczącymi negatywnych konsekwencji wprowadzonych powyższą ustawą. Sam fakt, że Ustawa 

została przygotowana przez Pana poprzedników w kilkanaście dni budzi wątpliwości czy została dobrze 

przemyślana i czy w tak krótkim terminie przeprowadzono niezbędne konsultacje z ekspertami z rynku 

gospodarki odpadami. Dowodem na problemy wynikające ze zmian Ustawy mogą być kolejne 

nowelizacje, które tylko odsunęły w czasie niektóre problemy wynikające z rozwiązań wprowadzonych 

ustawą (np. termin złożenia wniosków o dostosowanie decyzji czy obligatoryjne korzystanie z systemu 

BDO). 
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Zanim przedstawię istotę problemów, w pierwszej kolejności chciałbym wymienić odczuwalne 

konsekwencje rynkowe: 

I. Wyraźny wzrost cen. W szczególności w odbiorze odpadów przemysłowych. Wzrost cen dla 

odpadów komunalnych, również jest już widoczny, natomiast radykalne podwyżki dopiero się pojawią 

po zakończeniu trwających umów przetargowych, w których ceny są tymczasowo zamrożone. 

II. Problem ze znalezieniem uprawnionych odbiorców na odpady inne niż komunalne. Zakłady 

produkcyjne coraz częściej sygnalizują problem ze znalezieniem uprawnionego odbiorcy na dany 

rodzaj odpadu . Przykładem jest problem z folią rolniczą, po wejściu Ustawy brakuje firm chętnych do 

odbioru tego typu odpadu. Bywają już sytuacje, że za przekazanie odpadów makulatury, które 

dotychczas można było sprzedać, teraz trzeba zapłacić. 

III. Zamykanie oddziałów oraz firm z branży. Wprowadzenie przymusowego dostosowania decyzji w 

zakresie gospodarowania odpadami wg nowych reguł skutkuje niejednokrotnie koniecznością 

zamknięcia dotychczasowej działalności z uwagi na formalne bariery (np. konieczność wykonania 

operatu przeciwpożarowego lub brak możliwości uzyskania polisy umożliwiającej zabezpieczenia 

roszczeń niezbędnych przy magazynowaniu odpadów). 

 

 

Tak radykalne zaostrzenie przepisów przytłoczyło wielu przedsiębiorców. Poniżej przedstawiam 

tylko kilka problemów z którymi przedsiębiorcy muszą się zmierzyć do 5 marca 2020 r. 

 

1. Operaty przeciwpożarowe. 

W ramach przymusowego dostosowania decyzji należy opracować operaty p.poż dla odpadów 

palnych (czyli zdecydowanej większości odpadów) wraz z zatwierdzeniem przez komendanta PSP. Kilka 

miesięcy temu został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty 

budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub 

przetwarzania odpadów, który zawiera bardziej radykalne wymagania w stosunku do ogólnych 

przepisów przeciwpożarowych. W praktyce specjaliści i rzeczoznawcy piszą asekuracyjnie operaty 

uwzględniając założenia z projektu, tak aby  po wejściu w życie rozporządzenia nie było konieczności 

ponownego wykonania operatu, który czeka na rozpatrzenie. Część zakładów nie ma możliwości 

dostosowania się do nowych wymogów, chociażby z uwagi na brak miejsca na specjalnie zawężone 

strefy p.poż., konieczność wybudowania basenu p.poż., montażu nowych hydrantów, czy nawet 

wymiany materiału ścian budynków. Biorąc pod uwagę koszta oraz dodatkowe formalności z tym 

związane jak np. pozwolenie na budowę, jest to po prostu w wielu przypadkach niewykonalne i 

oznacza to dla niektórych firm koniec działalności. Dodatkowo obecnie jest duży problem ze 

znalezieniem specjalisty czy rzeczoznawcy, który się podejmie zlecenia wykonania operatu w tak 

krótkim czasie. Biorąc pod uwagę ilość aktywnych zawodowo rzeczoznawców z zakresu pożarnictwa 

(mniej niż 400) oraz ilość decyzji wymagających operatów (tysiące) nie ma szans, aby wszystkie firmy 

wykonały powyższy obowiązek przed ustawowym terminem 5 marca 2020 r. 

 

2. Zabezpieczenie roszczeń.  

Obecnie na rynku są tylko 3 firmy ubezpieczeniowe oferujące polisę zapewniającą zabezpieczenie 

roszczeń i niestety w wielu przypadkach przedsiębiorcy spotykają się z odmową lub zbyt wysoką 
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wyceną. Oczywiście można wpłacić depozyt, ale dla średniego zakładu przetwarzania odpadów 

wysokość zabezpieczenia roszczeń niejednokrotnie przekracza 1 mln złotych. Dodatkowo niektóre 

urzędy wymagają specjalnych sformułowań w polisie co jest niewykonalne z uwagi na politykę dużych 

korporacji ubezpieczeniowych, które stosują zatwierdzone wzory umów. Zabezpieczenie roszczeń to 

kolejny nowy wymóg, który dla niektórych firm stał się barierą nie do przeskoczenia. 

 

 

 

3. Zaostrzenie kar.  

Ustawa funduje niezłą pułapkę przedsiębiorcom z branży. Złożenie wniosku o dostosowanie decyzji na 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów i nieuzyskanie jej z jakiegokolwiek powodu formalnego (np. 

negatywne postanowienie WIOŚ, czy komendanta PSP, brak polisy, niepoprawne oświadczenie o 

karalności) jest równoznaczne z cofnięciem decyzji, a w konsekwencji zakazem ubiegania się o kolejną 

decyzję przez 10 lat. Dodatkowo podczas jednej wizyty kontrolnej WIOŚ można otrzymać 3 kary w 

odpowiedniej kwocie, co również może skutkować koniecznością  zamknięcia zakładu na 10 lat. 

Bardzo często są to kary mało istotne z punktu zagrożenia dla środowiska, wręcz błahostki. 

 

4. Zablokowanie inwestycji w recykling. 

 Jeden nowy zapis w Ustawie (art.46 ust. 1f) zablokował wszelkie inwestycje w recykling. Trudno 

oczekiwać od przedsiębiorcy, żeby zdecydował się zainwestować w zakup nowych maszyn przed 

wydaniem decyzji na przetwarzanie odpadów. Nawet spełnienie wymagań formalnych nie daje jeszcze 

gwarancji uzyskania decyzji, a co za tym idzie potencjalna inwestycja jest obciążona dużym ryzykiem. 

W przypadku nieuzyskania decyzji inwestor ponosi olbrzymie koszty. Leasingi na zakup maszyn trzeba 

będzie bezwzględnie spłacać. Będąc przy temacie rozwoju recyklingu w Polsce -  Ustawa dodatkowo 

zakazuje prowadzenia badań na odpadach oraz przeprowadzenia prób technologicznych bez uzyskania 

wcześniej decyzji na przetwarzanie odpadów, w tym decyzji środowiskowej (w praktyce to kilka lat 

administracyjnej ścieżki zdrowia).  

 

To tylko wierzchołek góry lodowej, problemów natury formalnej jest więcej. Chociażby: 

 

1. Walka z niedziałającym prawidłowo systemem BDO, który nadal jest właściwie w fazie testowej. 

Wprowadzane na bieżąco zmiany raczej nie są konsultowane z użytkownikami. Dla przykładu, dzisiaj 

(11.02.2020r.) w BDO dodano możliwość usuwania użytkowników. Od razu to przetestowałem i jako 

użytkownik podrzędny usunąłem użytkownika głównego bez pozostawienia jakiegokolwiek śladu. To 

tylko jeden z wielu przykładów ukazujących w jakim stanie jest system ewidencji BDO. 

 

2. Zatrudnianie dodatkowych osób do obsługi BDO, co ma bezpośredni wpływ na cenę odbioru 

odpadów.  

 

3. Inwestycja w obligatoryjny wymóg posiadania kamery z podglądem on-line dla WIOŚ. 

 

4. Skrócenie dopuszczalnego czasu magazynowania dla większości odpadów do 1 roku. 
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Czy uważa Pan za słuszne wprowadzenie przymusowego dostosowania decyzji dla 

przedsiębiorców, którzy uzyskali je legalnie wg ustalonych wcześniej zasad na pewien umówiony 

okres? Czy nowe zasady nie powinny dotyczyć całkiem nowych decyzji? Zmiany w prawie nie powinny 

wymuszać dostosowywania uzyskanych wcześniej decyzji, w przeciwnym wypadku  przedsiębiorcy nie 

będą gotowi na podejmowanie jakiegokolwiek ryzyka inwestycyjnego. Zapisy w Ustawie nie uderzają 

w mafię odpadową, tylko dobijają białą strefę. Mafia odpadowa była, jest i będzie poza Ustawą, która 

nie musi mieć kamer, wykonywać operatów p.poż, ustanawiać zabezpieczenia roszczeń i przyczepiać 

tabliczki z napisem „ODPADY” na pojeździe jadącym do lasu. Szara strefa z uwagi na znaczne podwyżki 

cen odbioru odpadów tylko zaciera ręce. Ostatnie zmiany w Ustawie to tylko dla nich prezent. 

Sytuacja w gospodarce odpadami nabiera coraz  bardziej negatywnego wymiaru i po 5 marca 

2020 r. wszystkie wymienione wyżej problemy tylko się nasilą. W konsekwencji będzie jeszcze więcej 

pożarów oraz porzuconych odpadów, a na papierze będziemy mieli coraz więcej bezodpadowych 

technologii. 

W imieniu firm z branży apeluję o wydłużenie terminu, a najlepiej rezygnację z przymusowego 

dostosowania prawomocnych decyzji, wydanych na określony termin. Zwracam się również z prośbą o 

przedyskutowanie z praktykami i ekspertami z branży proponowanych zmian w Ustawie, tak aby 

wspierać recykling poprzez uproszczenia formalne i uszanować w końcu białą strefę, na której barkach 

spoczywa „brudna robota” i wykonanie ustawowych wymagań dotyczących poziomów recyklingu. 

Żeby nie być gołosłownym, dołączam poniżej wycinek wypowiedzi osób z branży na naszym 

Forum, które najlepiej zobrazują sytuację prawną w branży gospodarki odpadami. 

Proszę o pilną interwencję z uwagi na zbliżający się termin 5 marca oraz zaplanowane w tym 

tygodniu ostatnie w lutym posiedzenia Sejmu. 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Artur Domaszewicz 

 
Redaktor Serwisu odpady-help.pl 
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