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Maria Suchy
1. WPROWADZENIE – ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Dwa lata temu, wiosną 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Rzeszowie rozpoczął realizację wojewódzkiego cyklu kontrolnego, który objął wszystkie
gminy Podkarpacia. Celem cyklu było między innymi sprawdzenie, jak w warunkach naszego
regionu realizowana jest jedna z najważniejszych zasad Wspólnotowej, a więc i polskiej,
polityki ekologicznej - zasada subsydiarności. Zasada ta polega na tym, aby problemy
ochrony środowiska rozwiązywać na możliwie najniższym szczeblu. W Polsce zasada ta jest
wdrażana od początku lat dziewięćdziesiątych, między innymi poprzez przekazanie
odpowiednich uprawnień i obowiązków administracji samorządowej. Zasada subsydiarności
nabrała szczególnego znaczenia po 1 maja 2004 roku, kiedy po wstąpieniu Polski do
Wspólnoty Europejskiej przed gminami stanęły nowe i liczne zadania z dziedziny ochrony
środowiska.
Warunkiem terminowego wykonania zobowiązań wynikających z podpisanego przez
Polskę Traktatu Akcesyjnego jest, aby cała administracja publiczna, zarówno rządowa, jak i
samorządowa aktywnie zaangażowała się w ich realizację. Podjęty przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska cykl kontrolny miał przede wszystkim charakter
szkoleniowo-instruktażowy. W czasie jego trwania inspektorzy udzielali niezbędnych
informacji, organizowane były także szkolenia tematyczne dla administracji samorządowej.
Wszystkie gminy otrzymały w formie elektronicznej na płytce CD zestawienie zagadnień
objętych kontrolą, co było równocześnie przypomnieniem obowiązków gminy w zakresie
ochrony środowiska. Niezależnie od tego formularz kontroli gminy umieszczony został na
stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Proces implementacji prawa wspólnotowego do prawa polskiego został pod wieloma
względami zakończony, a nowe obowiązki samorządów zostały zapisane w licznych aktach
prawnych. Wdrażanie nowych dyrektyw odbywa się sukcesywnie poprzez procedury
legislacyjne. Rozbudowane nowe prawo ochrony środowiska nakłada na gminy trudne i
różnorodne zadania związane z praktyczną realizacją ustaw i rozporządzeń prawa polskiego,
jak również tych dokumentów prawa Wspólnotowego, które zaczęły obowiązywać wprost z
dniem akcesji. Po procesie implementacji prawa rozpoczęty został trudny i kosztowny etap
realizacji inwestycji, służących poprawie infrastruktury komunalnej i równocześnie ochronie
środowiska.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do zadań własnych
gminy należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty mieszkańców. W szczególności
zadania własne obejmują sprawy:
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz,
• zieleni gminnej i zadrzewień oraz cmentarzy gminnych,
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego.
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Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w
ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o
zmianie niektórych ustaw, do właściwości organów gminy jako zadania własne, określone w
innych ustawach, przeszły między innymi zadania z zakresu ustawy Prawo wodne, ustawy
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody.
Ze względu na podjęte przez Polskę zobowiązania, wynikające z faktu przynależności
do Wspólnoty Europejskiej, administracja samorządowa powinna zwracać szczególną uwagę
na następujące zagadnienia:
 gospodarka odpadami,
 ochrona wód,
 ochrona powietrza,
 dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.
W ocenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie zagadnieniem,
które sprawia gminom stosunkowo najwięcej problemów jest gospodarka odpadami.
Trudności związane z wdrażaniem wymagań Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do
gospodarki odpadami, w szczególności komunalnymi, wynikają miedzy innymi ze
stosunkowo późnego uregulowania tych kwestii przez prawo krajowe, zapóźnienia
technologicznego Polski w stosunku do krajów tzw. „15” i związanej z tym przewagi
stosowania prostych form unieszkodliwiania odpadów, a także trudności w finansowaniu
inwestycji przez samorządy lokalne.
Jednym z obowiązków nałożonych na samorządy przez nowe prawo jest
przygotowywanie planów gospodarki odpadami. Plany takie powinny były zostać po raz
pierwszy przygotowane na poziomie powiatowym do 31 grudnia 2003 roku, zaś na poziomie
gminnym do 30 czerwca 2004 roku. W planach tych powinny w szczególności zostać
uwzględnione zagadnienia selektywnej zbiórki takich odpadów, jak baterie i akumulatory,
oleje odpadowe, odpady zawierające azbest. Dokonana przez Ministerstwo Środowiska, na
podstawie danych uzyskanych z urzędów marszałkowskich, ocena realizacji obowiązku
opracowania planów gospodarki odpadami ujawniła, że na dzień 30 czerwca 2006r. w skali
kraju 88,3% gmin opracowało plany, natomiast w województwie podkarpackim jest to
zaledwie 80,0%. Spośród 155 gmin województwa podkarpackiego (dane bez miast na
prawach powiatu), 142 gminy przesłały do zaopiniowania opracowane projekty planów, 138
gmin posiada plany zaopiniowane przez Zarząd Województwa, uchwalone plany posiadają
124 gminy.
Wszystkie powiaty województwa podkarpackiego posiadają uchwalone powiatowe plany
gospodarki odpadami.
Nowelizacja ustawy o odpadach, dokonana ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła nowe terminy w
zakresie planów gospodarki odpadami. Pierwsze sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami po wejściu w życie noweli obejmuje
okres od uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do 31 grudnia 2006 r.
Wspomniana nowelizacja nałożyła na samorządy gminne obowiązek uchwalenia nowego
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie a także obowiązek określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Według dokonanej przez Ministerstwo Środowiska, na podstawie danych uzyskanych
z urzędów wojewódzkich, oceny realizacji obowiązku uchwalenia nowych regulaminów
utrzymania czystości i porządku w gminie, na dzień 31 lipca 2006r. w skali kraju obowiązek
ten zrealizowało dotychczas 38,74% gmin, natomiast warunki dla przedsiębiorców określiło
18,6% gmin. W województwie podkarpackim spośród 159 gmin, w 108 (67,92%) uchwalono
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już regulaminy, natomiast warunki dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określono w 92 gminach
(57,86%).
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, z dniem 1 października 2006r. gminy będą miały obowiązek
informowania mieszkańców o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
pochodzący z gospodarstw domowych.
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i zaspokajanie potrzeb ludności w
dziedzinie odprowadzania ścieków należą do zadań własnych gmin. W dniu 16 grudnia
2003r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
który ma służyć wdrożeniu zobowiązań Polski, wynikających z Traktatu Akcesyjnego, przy
uwzględnieniu okresów przejściowych. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych zawiera problemy ochrony wód i właściwego oczyszczania ścieków
komunalnych. Wypełnienie wszystkich zobowiązań Polski wynikających z wdrażania
przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej nie będzie zadaniem łatwym. Trzeba
będzie wybudować oczyszczalnie ścieków łącznie w ponad 600 aglomeracjach i dodatkowo
wykonać prace przy budowie kanalizacji w niemal 300. Wstępnie koszty wdrożenia
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oszacowano na około 30
miliardów złotych, z czego część będą musiały pokryć samorządy. Dlatego też przy wyborze
kierunków inwestowania w infrastrukturę służącą ochronie środowiska konieczne jest
przeanalizowanie trendów przyszłego rozwoju tak, aby nie ponosić kosztów tam, gdzie liczba
mieszkańców będzie malała. Ważne jest także, aby na terenach zabudowy rozproszonej,
szczególnie na obszarach wiejskich, dokonać właściwego wyboru między budową kanalizacji,
przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych. Szczegółowe
sprawozdania z realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
w latach 2003, 2004, 2005 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.
Natomiast w dalszej części publikacji znalazł się rozdział poświęcony realizacji Programu na
terenie województwa podkarpackiego.
Stan środowiska to także poziom zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Tutaj
dominująca jest rola tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń powstających w wyniku
spalania paliw stałych w paleniskach domowych. Jakość i rodzaj stosowanego opału, stan
techniczny urządzeń, stan techniczny ogrzewanych budynków decydują o potrzebach
energetycznych i w efekcie o ilości zużytego paliwa. Niebagatelne znaczenie mają w tym
zakresie przypadki spalania odpadów m.in. z tworzyw sztucznych w paleniskach domowych.
Na poziom zanieczyszczeń wpływa także komunikacja samochodowa. Odzwierciedleniem
tych czynników jest wielkość imisji, której pomiary realizowane w sieciach monitoringu
powietrza atmosferycznego wskazują, w oparciu o dotychczas uzyskane wyniki, na
konieczność opracowania i wdrożenia programów naprawczych ochrony powietrza jak dotąd
w dwóch miastach województwa podkarpackiego.
Wdrażanie zapisów ustawowych w zakresie zapewnienia dostępu do informacji o
środowisku jest szczególnie trudne na poziomie samorządów gminnych i powiatowych, gdzie
zwykle brak jest personelu mogącego w terminie udzielić żądanej informacji lub przygotować
materiały niezbędne do jej udzielenia. Jednak zapewnienie dostępu do informacji, w tym
udziału społeczności lokalnych w toczących się postępowaniach jest niezbędne, szczególnie
przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, polska
administracja publiczna w niewystarczającym stopniu wdraża wspólnotowe obowiązki z
zakresu zapewniania społeczeństwu pełnego dostępu do informacji o środowisku i jego
ochronie. W szczególności NIK zwraca uwagę na konieczność lepszego wykorzystania
serwisu informacyjnego ochrony środowiska znajdującego się pod adresem
www.ekoportal.pl.
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Jednym z warunków realizacji przez administrację samorządową przypisanych jej
zadań z zakresu ochrony środowiska, jest stworzenie przez administrację państwową
niezbędnych podstaw prawnych, gwarantujących możliwość stworzenia właściwych ram
organizacyjnych oraz określających zasady finansowania inwestycji. W miarę upływu czasu
zmieniają się zasady i możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz korzystania z innych mechanizmów pomocowych. Informacje na
ten temat dostępne są na stronie internetowej www.eog.gov.pl . Pewne wiadomości,
szczególnie na temat projektów dotyczących tzw. „Ściany Wschodniej”, można także znaleźć
na stronie www.mrr.gov.pl
Mimo znaczącego już upływu czasu od momentu reformy administracji oraz zmian
prawa ochrony środowiska, nadal oczekiwania społeczności lokalnych czy interwencje
prasowe bywają kierowane pod niewłaściwym adresem. W związku z tym uzasadnione
wydaje się być przypomnienie kilku informacji ogólnych dotyczących zadań i uprawnień
administracji samorządowej w dziedzinie ochrony środowiska.
Szczegółowe omówienie zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku
znalazło się w rozdziale przygotowanym przez Prof. Marka Górskiego z Uniwersytetu
Łódzkiego. Kolejne rozdziały to dokonana przez Inspekcję w oparciu o wyniki cyklu
kontrolnego ocena realizacji przez gminy ich zadań ustawowych oraz ocena spełniania
wymogów przez składowiska przyjmujące odpady komunalne.
Pewnym odzwierciedleniem stałej, roboczej współpracy Inspekcji Ochrony
Środowiska z Państwową Strażą Pożarną jest przygotowany przez Dra Witolda Skomrę,
Komendanta Wojewódzkiego PSP rozdział poświęcony zagadnieniom podziału kompetencji
pomiędzy organami administracji publicznej podczas zwalczania katastrof i klęsk
żywiołowych.
Możliwości pozyskiwania środków w ramach programów operacyjnych sygnalizuje
rozdział przygotowany przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Natomiast wspomniane na wstępie problemy zanieczyszczenia i poprawy stanu
powietrza atmosferycznego są omówione w opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie szczegółowych raportach tematycznych, dostępnych na
stronie www.wios.rzeszow.pl.
Wszystkim Autorom tą drogą składam serdeczne podziękowanie za udział w
przygotowaniu publikacji jak również za stałą współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
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Marek Górski
2. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO I PRAWA
WSPÓLNOTOWEGO
1. Ogólne zasady gospodarowania odpadami w przepisach prawa wspólnotowego.
Regulacje prawa wspólnotowego związane z postępowaniem z odpadami mają swoją
historię i w chwili obecnej są już mocno rozbudowane1. Pierwsze przepisy rangi dyrektyw
pojawiły się w początkach lat 70-tych i dziś tworzą cały system aktów, stopniowo
realizujących pewne wytyczne zawierane w aktach programowych2. Aktualną strategię
działań Unii w dziedzinie postępowania z odpadami wytycza rezolucja Rady z 24 lutego 1997
r. w sprawie strategii Wspólnoty w gospodarowaniu odpadami3.
Strategia podtrzymuje przyjęte już wcześniej podstawowe założenia postępowania z
odpadami – zapobieganie powstawaniu jako punkt wyjścia (wraz z minimalizacją ilości
powstających odpadów) i preferencje dla ich wykorzystywania, traktując usuwanie
(unieszkodliwiane) jako swego rodzaju ostateczność, która powinna wchodzić w grę tylko
wówczas, gdy żaden inny sposób postępowania z odpadami nie jest już możliwy.
Postępowanie z odpadami powinno dążyć do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony
środowiska, uwzględniając jednak rachunek kosztów i potencjalnych korzyści oraz potrzeby
związane z funkcjonowaniem wspólnego rynku. Strategia wskazuje potrzebę precyzowania
konstruowanych przepisów, podkreśla rolę zasady „zanieczyszczający płaci”, szeroko ją
jednak ujmując – nie ma się ona odnosić wyłącznie do producentów, ale powinna obejmować
wszystkich beneficjentów danego produktu przekształcanego w odpad. Strategia podkreśla
także, iż wdrażanie zasad prawidłowego postępowania z odpadami jest potencjalnie
czynnikiem działającym na rzecz ograniczania bezrobocia, pozwala bowiem na tworzenie
nowych miejsc pracy.
W systemie aktów normatywnych podstawowe znaczenie ma tzw. dyrektywa ramowa
(nr 75/442), konstruująca podstawowe wymagania, rozwijane następnie w różnych aktach
szczegółowych – dotyczących zasad określonego postępowania z odpadami czy postępowania
z konkretnie wskazanymi odpadami.
Ogólne zasady postępowania z odpadami określone zostały przede wszystkim w
dyrektywie Rady nr 75/442 z 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, obowiązującej w chwili
obecnej w wersji ustalonej w generalnych zarysach dyrektywą Rady nr 91/156 z 18 marca
1991 r.4. Dyrektywa określa główne wymagania dotyczące gospodarowania odpadami we
Wspólnocie, rozumianego jako zbieranie, transport, odzyskiwanie i usuwanie odpadów, a
także nadzór nad tymi działaniami i miejscami usuwania odpadów5. Założeniem aktu jest
stworzenie podstawowych zasad prowadzenia tego rodzaju działań, precyzowanych następnie
i rozwijanych, w miarę potrzeby, w innych aktach, w szczególności w odniesieniu do różnych
kategorii odpadów.

1

- ogólne omówienie tego systemu zob. też L. Mering – „Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym i prawie
polskim”, Sopot 1999, ss.176 i nast.;
2
- zob. też J. Jendrośka (red.) – „Polskie prawo ochrony środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską –
wybrane zagadnienia”, Wrocław 2001, s.74 i nast.;
3
- OJ C 076 z 11 marca 1997 r. s.1;
4
- - OJ nr L78, 26.03.1991, p.31, zmiany - OJ L 377 31.12.91 p.48, OJ L 001 03.01.94 p.494, OJ L 135 06.06.96
p.32, OJ L 243 24.09.96 p.31
5
- definicję pojęcia „gospodarowanie odpadami zawarto w art.1 pkt.d dyrektywy;
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2. Postępowanie z odpadami komunalnymi w przepisach prawa wewnętrznego.
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym postępowania z odpadami komunalnymi
jest omawiana dalej ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach (ustawa u.p.cz.). Podkreślić jednak należy, że postępowanie to musi się toczyć
przede wszystkim na podstawie przepisów ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r., która ma
charakter aktu ogólnego wskazującego sytuacje, w których jej przepisy odpadów
komunalnych nie dotyczą, a więc wchodzą wówczas w grę przepisy ustawy u.p.cz. Ustawa o
odpadach określa także podstawowe zadania samorządu terytorialnego w tej dziedzinie,
obciążając nimi gminy i województwa samorządowe.
Zgodnie z przepisami zawartymi w rozdz.3a ustawy do obowiązkowych zadań
własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:
1) zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych (czyli zorganizowanie takiego
systemu),
2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, aby było możliwe:
a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi
gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i
urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,
4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania:
a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Do obowiązkowych zadań własnych województwa samorządowego w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi należy natomiast zapewnianie budowy, utrzymania i
eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
wydzielonych z odpadów komunalnych. Podkreślić należy, że obowiązek ten, wprowadzony
nowelizacją z lipca 2005 r., jest pierwszym obowiązkiem związanym z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi skierowanym do jednostki samorządowej innej niż gmina.
2.1. Zadania gmin związane z utrzymaniem porządku i czystości.
Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi regulowane są
przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach6,
podejmującej te kwestie w ramach szerszego zagadnienia, jakim jest utrzymanie czystości i
porządku, z uwzględnieniem jednak ogólnych przepisów ustawy o odpadach. Podział
regulowanej materii pomiędzy wskazane ustawy wynika z przyjętej w regulacji koncepcji
podziału odpadów na dwie główne grupy - odpady komunalne i odpady pozostałe (w zasadzie
gospodarcze - powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, ale jednak nie
tylko). Odpady komunalne natomiast, według przyjętej przez obie ustawy definicji, są
6

- Dz. U. nr 132 poz. 622 z późn. zm. (dalej określana jako ustawa u.p.cz.);
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wyodrębniane za pomocą łączonego kryterium - ze względu na źródło ich pochodzenia oraz
charakter i skład. Według bowiem definicji z ustawy o odpadach odpady komunalne to 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Definicja zawiera istotną zmianę, w porównaniu z rozwiązaniami sprzed 2001 r,,
wpływającą na zakres regulacji ustawy. Rezygnuje ona bowiem z pojęcia „odpady płynne”,
wprowadzając w zamian termin „nieczystości ciekłe”. Według art.2 ust.1 pkt.1 nieczystości
ciekłe to  ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. Konsekwencją
jest wyłączenie bezpośredniego stosowania do tych nieczystości przepisów o odpadach,
niektóre z nich są tylko stosowane uzupełniająco, i wprowadzenie osobnej regulacji
obowiązków związanych z postępowaniem z nieczystościami ciekłymi. Ważne jest także
stwierdzenie, że są to ścieki, a więc podlegają również przepisom prawa wodnego, w
szczególności zakazom związanym z ich wprowadzaniem do wód i do ziemi.
Rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy u.p.cz. uregulowano wymagania, jakim
powinny odpowiadać stacje zlewne oraz pojazdy asenizacyjne, służące do przewozu
nieczystości ciekłych7.
Ustawa u.p.cz. reguluje trzy główne zagadnienia :
 zadania organów gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości,
 obowiązki właścicieli nieruchomości w tym względzie,
 warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym jej
regulacją.
Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gmin.
Analiza przepisów ustawy u.p.cz. pozwala stwierdzić, że w tym zakresie, z punktu widzenia
samorządu gminnego, zawiera ona przede wszystkim przepisy o charakterze organizatorskokompetencyjnym. Ustawa ustala bowiem, jakie zadania obciążają gminę (z uwzględnieniem
wspomnianych wyżej ogólnych założeń rozdz.3a ustawy o odpadach), jaka jest ich treść, jakie
gminie przysługują kompetencje, umożliwiające zrealizowanie nałożonych zadań. Ogólną zaś
podstawą, z której wynika obciążenie gmin tego rodzaju zadaniem, jest art.7 ust.1 pkt.3
ustawy z 1990 r. o samorządzie gminnym8.
Obie ustawy (ustawa o odpadach i u.p.cz.) wymieniają szereg zadań gmin związanych
z utrzymaniem porządku i czystości, najważniejszym z nich jest zorganizowanie systemu
utrzymania porządku i czystości w gminie wraz z usuwaniem odpadów komunalnych.
Przepisy w zasadzie nie zawierają bliższych wskazówek co do tego, jak taki system powinien
być zorganizowany, gminy mają tu więc pewną swobodę, mogą uwzględniać własne
możliwości, istniejące tradycje i doświadczenia.
Przypomnieć należy, że zgodnie z ustawą o odpadach gminy zadania te powinny
realizować na podstawie planu gospodarki odpadami, który powinien być częścią ogólnego
programu ochrony środowiska, podejmowanego i wykonywanego w zgodzie z przepisami
ustawy P.o.ś. Wykonywanie zadań zaś powinno się odbywać z uwzględnieniem postanowień
ustawy o odpadach.
Analiza przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości pozwala na
stwierdzenie, że zorganizowanie systemu utrzymania porządku i czystości może przebiegać
poprzez dwojakiego rodzaju działania - czysto organizacyjne, polegające na tworzeniu
własnych jednostek organizacyjnych podejmujących określone działania bądź też działania o
charakterze bardziej organizatorskim, polegające na stwarzaniu warunków podejmowania
7

- rozporządzenie MŚ z 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do
stacji zlewnych - Dz.U.02.188.1576; rozporządzenie MI z 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych - Dz.U.02.193.1617;
8
- ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jedn. Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591z późn. zm.;
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odpowiednich prac przez zobowiązane bądź zainteresowane podmioty. Jest to punkt wyjścia
całej ustawy i przyjętej przez nią koncepcji rozwiązania problemu - gmina organizuje, inni
wykonują9. W odniesieniu do postępowania z odpadami komunalnymi założenia te wyglądają
następująco - gmina organizuje system ich usuwania, odzysku lub unieszkodliwiania,
mieszkańcy mają obowiązek działać w ramach tego systemu lub, w przypadku wskazanym w
nowym art.6a ustawy u.p.cz., współdziałać z gminą zajmującą się usuwaniem odpadów.
Te same założenia muszą mieć zastosowanie przy organizowaniu wykonania innych
obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości –
egzekwowanie (a także ewentualne nałożenie) ich od właścicieli nieruchomości jest możliwe
pod warunkiem zorganizowania przez gminę systemu ich wykonywania. Gmina nie może się
np. ograniczyć do nałożenia obowiązku usuwania nieczystości pozostawionych przez
zwierzęta domowe, musi zapewnić możliwość usunięcia tych nieczystości w sposób zgodny z
prawem i zasadami ochrony środowiska.
Dla zorganizowania pożądanego systemu gmina może posługiwać się określonymi
instrumentami prawnymi, została bowiem wyposażona w prawo wydawania aktów
normatywnych, nakładających we wskazanych sytuacjach nowe obowiązki na inne podmioty
lub precyzujących treść obowiązków wynikających bezpośrednio z ustawy, oraz aktów
administracyjnych dopuszczających wykonywanie określonych usług i ustalających warunki
takiego działania. Uprawnienia prawodawcze to prawo (i obowiązek) ustalenia
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz prawo
podejmowania, w drodze uchwały rady gminy, pewnych decyzji o charakterze finansowym,
wiążących się z opłatami za usuwanie odpadów.
W zakresie zadań organizatorskich gminy zostały także zobowiązane do prowadzenia
określonych ewidencji –
• zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
• przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania
się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej,
• umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w
celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców
obowiązków wynikających z ustawy.
2.2. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie
gminy.
Uchwała taka (dość często nazywana "Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy") wydaje się być jednym z podstawowych instrumentów umożliwiających
gminie wypełnienie obowiązków organizatorskich. Podstawę prawną do jej wydania zawiera
art.4 ustawy u.p.cz. Przepis zawiera w swojej treści pewne wymagania proceduralne,
dotyczące trybu przyjmowania uchwały, oraz zamknięty katalog spraw, które rada jest władna
w uchwale rozstrzygnąć. Uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego, z tego względu
przepisy uchwały nie mogą wykraczać poza takie upoważnienie, muszą być zgodne z innymi
przepisami i nie powinny powtarzać kwestii już w ustawie upoważniającej (bądź innych
aktach normatywnych) uregulowanych - są uzupełnieniem ustawy w zakresie przez nią
określonym.
Uchwała może być podjęta po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspek9

- albo gmina wykonuje sama, w zasadzie niezależnie od tego, czy takie wykonanie było obowiązkiem danego
podmiotu czy też podjęcie działania było dobrowolne;
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tora sanitarnego, opinia nie ma charakteru wiążącego. Sam zaś wymóg zasięgnięcia opinii jest
wiążący w tym sensie, że jego naruszenie będzie powodowało sprzeczność podjętej uchwały z
prawem, co do procedury jej podjęcia, a więc stanowiło podstawę do uchylenia przez
wojewodę w trybie nadzoru. Ustawa nie stawia żadnych innych wymagań proceduralnych
dotyczących trybu przyjmowania uchwały, obowiązują więc zasady ogólne wynikające z
ustawy o samorządzie gminnym i statutów gmin.
Ustawa o utrzymaniu czystości zawiera w art.4 zamkniętą listę spraw, które mogą
podlegać regulacji w omawianej uchwale. Są to kwestie dotyczące ustalenia:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów,
5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku,
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach,
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
Do uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na
terenie gminy nie można wprowadzić przepisów ustalających sankcje za naruszenie jego
postanowień - nie ma bowiem do tego podstawy prawnej. Naruszanie jej postanowień jest
natomiast uznawane za wykroczenie, na podstawie art.10 ustawy u.p.cz.
Wyliczenie rodzajów spraw dokonane w art.4 ma, jak podkreślono już wcześniej,
charakter zamknięty. Oznacza to, że rada gminy nie może w uchwale wykroczyć poza ten
zakres, czyli nie może nakładać innych obowiązków. Uwaga ta odnosi się do właścicieli
nieruchomości niepodporządkowanych gminie. Odmiennie sprawa będzie wyglądała w
odniesieniu do nieruchomości komunalnej. Tutaj gmina będzie występowała jako właściciel
regulujący zasady korzystania z przedmiotu stanowiącego jego własność. Zasady te będą
kierowane do podmiotów korzystających z nieruchomości lub jej części na podstawie umowy
cywilnoprawnej (np. umowy najmu) bądź też bez takiej umowy czy innego tytułu prawnego,
w odniesieniu do urządzeń i obiektów służących do użytku publicznego. Uprawnienie do
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określania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w drodze wydania aktu powszechnie obowiązującego rada gminy ma także na podstawie
art.40 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z przyjętymi w doktrynie
zasadami10 akty takie, w tym i wydane na podstawie analizowanego przepisu, mają charakter
regulaminów, o których mowa w art.385 i nast. kc, wymagają więc, dla związania strony,
powołania się na nie w treści umowy lub doręczenia w momencie jej zawierania.
Przepisy zawarte natomiast w art.4 pkt.2 i 3 mają, jak się wydaje, kluczowe znaczenie
dla skonstruowania w danej gminie systemu postępowania z odpadami, bowiem pozwalają na
doprecyzowanie obciążającego właścicieli nieruchomości obowiązku „rozliczenia się” z
legalnego usunięcia odpadów komunalnych. Obowiązek ten, wynikający z art. 6 ust.1, jest
skonstruowany w taki sposób, że bez jego doprecyzowania przepis w zasadzie nie nadaje się
do stosowania. Analizowane przepisy art.4 muszą być interpretowane łącznie z art.5 ust.1
pkt.1 - 3, określającym obowiązki właściciela nieruchomości związane z gromadzeniem i
usuwaniem odpadów komunalnych. Właściciel musi bowiem wyposażyć nieruchomość w
urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (a jakie, to określa właśnie rada w
uchwale), gromadzić powstające odpady w tychże urządzeniach oraz korzystać z usług
usuwania odpadów wykonywanych przez upoważniony podmiot. Jak podkreślono już wyżej,
zmiany dokonane w ustawie wyłączają możliwość usuwania odpadów na własną rękę.
Rozliczenie z wykonania obowiązku to udowodnienie legalnego (czyli określonego w
art.6 ust.1) sposobu usunięcia odpadów. Podstawowym pytaniem, jakie należy tu postawić, to
pytanie o ilość odpadów, której legalne usunięcie właściciel musi wykazać. Żaden przepis
ustawy bliżej tej kwestii nie precyzuje, ściśle gramatyczna wykładnia art.6.1 sugeruje jedynie,
że ustawodawca uznał ten obowiązek za ciągły, a nie jednorazowy - właściciel ma wykazać
korzystanie, a nie skorzystanie z usług, ma przedstawić dowody płacenia za składowanie, a
nie zapłacenia. Nie określa to jednak nadal ilości usuniętych odpadów, a więc ograniczenie
się tylko do tych przepisów pozwala na spełnienie obowiązku z art.6.1 przez wykazanie
legalnego usuwania jakiejkolwiek, minimalnej ilości odpadów. Pozostała ilość usunięta
byłaby wówczas oczywiście nielegalnie a z punktu widzenia właściciela korzystnie, bo bez
ponoszenia opłat. Wydaje się to być całkowicie sprzeczne z celami i założeniami obu ustaw
dotyczących postępowania z odpadami.
Jedynym wyjściem z sytuacji jest uznanie, że ustawodawca dał radzie gminy prawo
doprecyzowania tego obowiązku przez określenie minimalnej ilości odpadów, z których
usunięcia właściciel nieruchomości musi się rozliczyć. Uprawnienie to można wyprowadzić
właśnie z powołanych wyżej w tym punkcie przepisów. Prawo rady do ustalenia rodzaju
urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów to także prawo do ustalenia pewnej
minimalnej pojemności tych urządzeń. Określone zaś w pkt.3 analizowanego przepisu prawo
do ustalenia częstotliwości usuwania odpadów z nieruchomości należałoby powiązać z
rodzajem wykorzystywanych urządzeń służących do gromadzenia odpadów w taki sposób,
aby można było uznać, przyjmując warunki przeciętne, iż pojemniki opróżniane są w
momencie ich zapełnienia. Właściciel zaś, zobowiązany do gromadzenia odpadów w
określonych pojemnikach (art.5.1.2) i ich usuwania (art.5.1.3), musi je usuwać według
częstotliwości ustalonej przez radę gminy.
Na podstawie art.4 ust.4 rada otrzymała dość szerokie możliwości określania
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe. Ograniczenia tej swobody wskazuje
przepis11 i są one związane z celami ustawy - ustalenie obowiązków ma przede wszystkim
10

- por. .A. Agopszowicz, Z. Gilowska "Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz"; Warszawa 1997,
s.234;
11
- mają służyć ochronie przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
służących do wspólnego użytku;
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służyć osiąganiu tychże celów. Rada jest także związana postanowieniami ustawy z 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt12, wprowadzającej ograniczenia związane z
humanitarnym postępowaniem wobec zwierząt. Uchwałą nie można więc wprowadzić
obowiązków te zasady naruszających.
Art.4 pkt.6 ustawy z 1996 r. pozwala na wprowadzenie dwojakiego rodzaju
ograniczeń dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej  zakazu utrzymywania, ale tylko na określonych (a więc wyznaczonych przez
indywidualne wskazanie) obszarach bądź w poszczególnych nieruchomościach,
 ustalenia zasad ich utrzymywania na wszystkich terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
Punktem wyjścia dla wprowadzania ograniczeń powinny więc być postanowienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - musi on określać "tereny wyłączone z
produkcji rolniczej" i tylko dla takich terenów mogą być wprowadzane zakazy lub
ograniczenia.
Wprowadzony zakaz utrzymywania musi być sprecyzowany, jak wskazano wyżej, co
do miejsca (musi to być określenie wyraźnie wskazujące taki teren i umożliwiające
jednoznaczne ustalenie, które nieruchomości zakaz obejmuje), wydaje się także, że
należałoby wyraźnie określić, czy obejmuje wszelkie zwierzęta gospodarskie czy też
wskazane ich gatunki. Zasady utrzymywania zwierząt mogą obejmować w szczególności
ustalenie takich kwestii, jak warunki, jakim powinno odpowiadać miejsce (pomieszczenie), w
którym są utrzymywane, sposób postępowania z powstającymi nieczystościami i odpadami
itp. Możliwe jest także wprowadzenie ograniczeń konstruowanych w sposób odrębny dla
różnych gatunków hodowanych zwierząt (wyodrębniając np. zwierzęta futerkowe) czy też
ograniczeń ilościowych, określając liczbę zwierząt określonego gatunku, które można
hodować na obszarach objętych ograniczeniami. Zasady te muszą być konstruowane w
powiązaniu z celami ustawy i zasadami humanitarnej ochrony zwierząt, wynikającymi ze
wspominanej ustawy z sierpnia 1997 r. Należy także wziąć pod uwagę i to, że na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej nie może być prowadzona działalność gospodarcza tego
rodzaju, a więc zwierzęta gospodarskie mogą być tam utrzymywane tylko dla zaspokajania
potrzeb własnych ich właścicieli i prowadzonego przez nich gospodarstwa domowego, a nie
dla osiągania zysku z hodowli. Założenie to także pozwala na konstruowanie odpowiednich
ograniczeń zakresu takiej działalności.
Ustawa o utrzymaniu czystości dopuszcza w art.6 ust.2 określenie przez gminę górnej
stawki opłaty za wywóz odpadów (jako opłaty za świadczoną przez upoważniony podmiot
usługę) ponoszonej przez właścicieli nieruchomości; jest to upoważnienie fakultatywne,
stawka będzie obowiązywała wszystkie działające na terenie danej gminy firmy wywozowe,
także będące jednostkami organizacyjnymi gminy. Wysokość stawki przyjętą uchwałą rady
gminy należałoby ustalić biorąc pod uwagę takie okoliczności, jak faktyczne koszty
usuwania, zapewnienie odpowiedniej rentowności zainteresowanych firm, zabezpieczenie
mieszkańców przed nadmiernymi, nieuzasadnionymi kosztami itp. - ustawa nie daje tu
wytycznych, dowolna jest także baza stawki.
Przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
nie dawały i nie dają natomiast gminie prawa do wprowadzania obciążających mieszkańców
obowiązkowych świadczeń typu podatkowego („podatku śmieciowego”), brak także
podstawy do wprowadzania opłat typu sankcyjnego. Zgodnie z poglądem NSA, wyrażonym
w uchwale składu pięciu sędziów z 13 października 1997 r. a dotyczącej legalności uchwały

12

- Dz.U. nr 111 poz.724 z późn.zm.;
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rady gminy taki właśnie podatek wprowadzającej13, nie daje podstaw do wprowadzenia
takiego podatku także pozytywnie rozstrzygnięte referendum gminne w sprawie
samoopodatkowania mieszkańców, przeprowadzone w zgodzie z odpowiednimi przepisami
ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.). NSA uznaje bowiem, że samoopodatkowanie to nie
podatek, podatki gmina może wprowadzać tylko na podstawie wyraźnego upoważnienia
ustawowego. Żaden zaś z obowiązujących przepisów nie daje podstaw do wprowadzenia tego
rodzaju podatku. Samoopodatkowanie przewidziane w art.12 u.s.g. oznacza zobowiązanie się
mieszkańców gminy do przekazania gminie określonych wpłat na oznaczony cel lub cele
społeczne (wg NSA - ważne dla lokalnej społeczności cele publiczne). Przekazanie takie nie
ma jednak cech podatku, w rozumieniu przyjętym w teorii prawa finansowego14.
2.3. Zezwolenia na świadczenie określonych usług komunalnych.
Prowadzenie przez podmioty inne niż gminne jednostki organizacyjne działalności
polegającej na odbiorze od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, możliwe jest na
podstawie zezwolenia udzielonego przez wójta15. Właściwość wójta ma być oceniana ze
względu na miejsce świadczenia usługi (art.7 ust.6).
W obecnej formule jest to więc zgoda nie na gospodarowanie odpadami, w
rozumieniu ustawy o odpadach, ale na świadczenie określonych usług na terenie gminy. W
ten sposób wszystkie podmioty prowadzące gospodarowanie odpadami komunalnymi
podlegają również nadzorowi starosty, sprawowanemu w oparciu o ustawę o odpadach, i
powinny uzyskać zezwolenie na takie gospodarowanie (bądź dla określonych odpadów, w
przypadku prowadzenia ich zbiórki lub transportu, wpis do rejestru, dokonany na podstawie
zgłoszenia).
Zezwolenie na odbiór odpadów nie ma charakteru koncesji, bowiem ustawa stwierdza,
że wójt udziela go każdemu podmiotowi, który dysponuje odpowiednimi środkami do
wykonania usługi i zapewnia jej należyty poziom16. Zakres wymagań określa i podaje do
publicznej wiadomości wójt, uwzględniając wytyczne zawarte w rozporządzeniu
wykonawczym17. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów18. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno określać miejsca odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów lub nieczystości ciekłych.
Wymagania niezbędne do uzyskania i wykonywania zezwolenia muszą również
spełniać gminne jednostki organizacyjne19 wykonujące działalność tego samego typu, nie
13

- pogląd ten wyrażony został w uchwałach Izby Finansowej NSA z 22 stycznia 1996 r. i 13 października
1997 r. nr FPK 15/97) – omówienie zob. „Rzeczpospolita” z 14 października 1997 r., publikacja – ONSA
1998/1 poz.8
14
- danina publiczna o ściśle określonych cechach (a w tym m.in. przymusowość, bezzwrotność, nieodpłatność,
jednostronność ustalania, ogólny charakter); zob. np. W. Brzeziński, T. Dębowska-Romanowska, M.
Kalinowski, W. Wójtowicz – Prawo finansowe, Warszawa 1996
15
- zezwolenie jest wymagane także na świadczenie innych usług, wskazanych w art.7 ust.1 ustawy u.p.cz. – w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
16
- wójt może odmówić udzielenia zezwolenia tylko w przypadkach określonych w art.9 ust.1c ustawy u.p.cz.;
17
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia - Dz.U.2006.5.33
18
- ten obowiązek dotyczy odpowiednio przedsiębiorcy zajmującego się opróżnianiem zbiorników
bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych,
19
- według doprecyzowanego w 2001 r. przepisu są to jednostki gminy oraz spółki prawa handlowego, w
których gmina posiada przeważające udziały;
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muszą one jednak uzyskiwać zezwolenia. Zezwolenie ma postać decyzji wydawanej na czas
oznaczony (nie dłuższy niż 10 lat), w której wójt musi m.in. ustalić warunki świadczenia
usług. Niewypełnienie ich jest podstawą do cofnięcia zezwolenia, po wcześniejszym
wezwaniu do usunięcia uchybień. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia
przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań
sanitarnych i ochrony środowiska. Wykonywanie zastrzeżonych usług bez zezwolenia jest
wykroczeniem.
2.4. Obowiązki właścicieli nieruchomości
Ważnym elementem ustawy jest określenie obowiązków właścicieli nieruchomości20
w zakresie utrzymania porządku i czystości. Są oni zobowiązani m.in. do wyposażenia
nieruchomości w odpowiednie urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych
oraz ich utrzymywania w należytym stanie technicznym, gromadzenia odpadów tych
urządzeniach i ich usuwania w dozwolony sposób - poprzez przekazanie
wyspecjalizowanemu podmiotowi. Analogiczne obowiązki dotyczą nieczystości ciekłych.
Właściciele nieruchomości mają także obowiązek podłączenia się do istniejącej kanalizacji
sanitarnej a także oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości21. Ten ostatni obowiązek w odniesieniu do
jezdni, placów i innych dróg publicznych obciąża ich zarządców. Naruszenie obowiązków
nałożonych przez ustawę na właścicieli nieruchomości jest uznane za wykroczenie.
Nowelizacja ustawy dokonana w 2001 r. wprowadziła tu szereg mian, precyzując
m.in. pojęcie chodnika (tylko wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego,
położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości), czy dopuszczając, zamiast obowiązku
podłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające
wymagania określone w odpowiednich przepisach. Szczególnie jednak ważne są zmiany
zawarte w art.5 ust.6, art.6 i art.6a. Pierwsza z nich polega na wyraźnym stwierdzeniu, że
obowiązki właścicieli nieruchomości mają charakter administracyjny i podlegają egzekucji
administracyjnej, w przypadku zaś nieudokumentowania przez właściciela korzystania przy
wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się odpadów bądź nieczystości z usług
upoważnionej firmy22 powinna je przejąć gmina, poprzez wydanie przez wójta odpowiedniej
decyzji administracyjnej, egzekwowanej następnie w trybie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji z 1966 r.).
Właściciel nieruchomości musi na żądanie wójta udokumentować, że usunął odpady
(nieczystości) w sposób zgodny z prawem. Tym sposobem jest korzystanie z usług
wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie, a dowodem zawarta z takim podmiotem umowa i rachunki z tytułu
świadczenia usług. Nowelizacja z grudnia 2002 r. upoważniła radę gminy do wskazania
ewentualnego innego sposobu wypełniania przez właścicieli nieruchomości tych
obowiązków.
Zgodnie natomiast z art.6a rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie
akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym,
przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki, o których mowa w
20

- przy czym ustawa to określenie traktuje bardzo szeroko - "właścicielem nieruchomości" w jej rozumieniu
jest praktycznie każdy władający nieruchomością, niezależnie od tytułu prawnego takiego władania;
21
- zgodność z Konstytucją tego przepisu (art.5 ust1 pkt.4 ustawy z 1996 r.) była kwestionowana, ale Trybunał
Konstytucyjny orzeczeniem z 5 listopada 1997 r. nr K/22/97 skargę oddalił;
22
- czyli gminnej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych bądź w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
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art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy u.p.cz. Są to następujące obowiązki (według aktualnego
brzmienia art.5) –
 art.5 pkt.1 - wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
 art.5 pkt.3 - zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 4,
oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami
odrębnymi; obowiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku gromadzenia
nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych,
 art.5 pkt.4 - uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika,
na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,.
Przejmując obowiązki rada gminy powinna ustalić opłatę ponoszoną przez właścicieli
nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków, ustaloną w sposób zryczałtowany za
okresowe pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju odpadów komunalnych lub
nieczystości ciekłych. Wysokość opłaty powinna być uzależniona od faktycznych kosztów
ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych.
Przepis ten ma na celu danie gminom możliwości wyboru systemu postępowania z
odpadami komunalnymi, wprowadzając szansę wybrania systemu opartego na tzw. popularnie
„podatku śmieciowym”. Przepis nie pozwala jednak na wprowadzenie nowego podatku, ale
na wprowadzenie innego systemu postępowania z odpadami komunalnymi, w którym gmina
będzie niejako świadczyła określone usługi na rzecz mieszkańców, za które pobierze opłatę.
2.5. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Sprawa kontroli i nadzoru nad wykonywaniem postanowień ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości nie może być analizowana wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy
u.p.cz. Sama ustawa wprost o tego rodzaju obowiązkach obciążających gminę nie wspomina
jednak wydaje się oczywiste, że wykonanie nakładanych przez tę ustawę na gminę zadań nie
jest możliwe bez wykonywania pewnych funkcji kontrolnych lub nadzorczych. Taka kontrola
lub nadzór dotyczyć powinny co najmniej dwóch kwestii • wykonywania przez inne podmioty obowiązków nałożonych na nie przez ustawę,
• przestrzegania warunków wydanego zezwolenia na świadczenie określonych ustawą
usług.
Ustawa o kontroli wykonywania przez inne podmioty obowiązków nałożonych na nie
przez ustawę w sposób pośredni wspomina w art.6 ust.1, zobowiązując właścicieli
nieruchomości do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący
gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez
okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Właściciele nieruchomości mają więc
obowiązek udokumentować wójtowi, na jego żądanie, iż odpady są przez nich usuwane w
sposób legalny (dozwolony ustawą). Wójt pełni w ten sposób funkcję kontrolną i nadzorczą,
bowiem w przypadku, gdy właściciel ze wskazanego obowiązku się nie wywiąże, wójt
powinien złożyć wniosek o ukaranie do kolegium d/s wykroczeń. Zgodnie bowiem z art.10
ust.2 ustawy, niewykonywanie obowiązków nałożonych na właściciela nieruchomości w art.5
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ust.1 jest wykroczeniem23. Wykroczeniem jest także naruszanie postanowień uchwały rady
gminy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Uprawnienia kontrolne daje natomiast wójtowi ustawa P.o.ś. Art.379 i 380 tej ustawy
ustalają bowiem zakres, właściwość i sposób prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów
ochrony środowiska przez wskazane organy administracji publicznej, działające w systemie
samorządu terytorialnego. Zgodnie z art.379 ust.1 marszałek województwa, starosta oraz wójt
(burmistrz lub prezydent miasta) sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o
ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Kontrola powinna
dotyczyć wszystkich przepisów pozostających we właściwości wskazanych organów, przepis
nie ogranicza obowiązku tylko do zadań wynikających z P.o.ś. Odwołanie natomiast do
właściwości oznacza konieczność brania pod uwagę zarówno właściwości miejscowej,
rzeczowej jak i funkcjonalnej oraz ustalania takiej właściwości na podstawie odpowiedniego
przepisu zobowiązującego do wykonania określonego zadania. Na gruncie ustawy P.o.ś.
właściwość rzeczowa starosty oraz wójta określona jest zarówno generalnie, poprzez uznanie
ich za „organy ochrony środowiska”, a także indywidualnie, poprzez nałożenie
odpowiedniego obowiązku konkretnym przepisem, ustawa u.p.cz. ustala właściwość wójta w
zakresie spraw nią regulowanych.
Obowiązek określony w art.379 i 380 P.o.ś. polega na prowadzeniu kontroli, czyli
badania zgodności działania danego podmiotu z założonym wzorcem, którym w tym
przypadku są prawnie określone24 wymagania związane z ochroną środowiska, oraz
dokonania na tej podstawie odpowiedniej oceny (wyciągnięcia wniosków), co należy
odróżnić od uprawnień nadzorczych. Wskazane postanowienia ustawy ustalają tylko
obowiązek przeprowadzenia kontroli i wyposażają zobowiązane organy w instrumenty
umożliwiające wykonanie tego obowiązku, natomiast kwestię ewentualnego zastosowania
środków władczego oddziaływania regulują przepisy odrębne. Obowiązek prowadzenia
kontroli obciąża wskazane organy, które jednak przy wykonywaniu czynności kontrolnych
mogą posługiwać się wspomagającym ich działania aparatem. Uprawnienia kontrolującego
obejmują wówczas prawo –
 wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren
nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren,
 przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
 żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w
zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z
problematyką kontroli.
Wójt, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są także
uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o
wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
Podobnie skonstruowany jest nadzór nad wykonywaniem zezwoleń wydanych na
podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Sprawuje go wójt i w przypadku
stwierdzenia, że przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim
warunków, wójt powinien wezwać go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych
warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, wójt może
decyzją cofnąć zezwolenie bez odszkodowania. Uprawnienia kontrolno-nadzorcze wójta
23

- właściciel ma obowiązek usuwać i unieszkodliwiać odpady komunalne (art.5 ust.1 pkt.3), a dozwolony
sposób takiego usuwania lub unieszkodliwiania określa art.6 ust.1 - tak więc nieudokumentowanie legalnego
usunięcia odpadów należałoby uznać za równoznaczne z niewypełnieniem tego obowiązku;
24
- zarówno normami generalnymi, jak i ewentualnie indywidualnymi, zawartymi w decyzji wydanej przez dany
organ;
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ustala art.8b ustawy u.p.cz., zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest
uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności
wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem. Czynności kontrolne przeprowadzane
są na podstawie upoważnienia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zaś
osoby upoważnione do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren przedsiębiorcy w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być
wykonywana działalność objęta zezwoleniem;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.
Wójt może upoważnić do dokonywania takiej kontroli inny organ administracji
wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.
3. Składowanie odpadów.
Składowanie odpadów jest wciąż jednym z podstawowych sposobów
zagospodarowania odpadów komunalnych, stąd warto krótko zwrócić uwagę na podstawowe
wymagania dotyczące prowadzenia tego rodzaju działań. Przepisy ustawy o odpadach
uwzględniają podstawowe wymagania prawa wspólnotowego, wynikające z dyrektywy Rady
1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów25. Składowiska
odpadów mają charakter obiektów budowlanych, do których lokalizacji, budowy i
eksploatacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym26 i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane27.
Wyznaczenie miejsca składowania odpadów wymaga odpowiednich ustaleń w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego albo uzyskania decyzji lokalizacyjnej28, w trakcie
przyjmowania albo wydawania których powinna być przeprowadzona odpowiednia procedura
oceny oddziaływania na środowisko. Organ wydający decyzję może uzależnić jej wydanie od
przedstawienia przez inwestora ekspertyzy, co do możliwości odzysku odpadów lub innego
niż składowanie ich unieszkodliwiania. W pozwoleniu na budowę składowiska musi się
znaleźć zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwych szkód z
wiązanych z funkcjonowaniem składowiska bądź wynikających z niewykonywania
obowiązków obciążających zarządzającego. I w tej fazie niezbędna będzie ocena
oddziaływania na środowisko. Pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów może być
wydane dopiero po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacyjnej składowiska odpadów. W celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji składowiska odpadów, w tym
przyjmowania na składowisko odpadów określonych rodzajów odpadów, ustawa wprowadza
obowiązek zatwierdzania instrukcji eksploatacyjnej składowiska odpadów w drodze decyzji.
Obok dotychczasowego podziału składowisk odpadów na składowiska odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wprowadzono składowiska odpadów obojętnych,
na których mogą być składowane wyłącznie odpady obojętne. Wymagania, jakim powinny
odpowiadać składowiska poszczególnych typów, dotyczące ich lokalizacji, budowy,
eksploatacji i zamknięcia, określa rozporządzenie wykonawcze29. Z zakwalifikowaniem
składowiska do określonego typu wiążą się także wskazane konsekwencje związane z
ograniczeniami składowania. I tak na składowiskach odpadów obojętnych mogą być
25

- OJ L 182 16.07.99 p.1;
- Dz.U.2003.80.717 z późn.zm.
27
- Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zmian.
28
- w postaci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy dla innego rodzaju inwestycji;
29
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy
składowisk odpadów - Dz.U.03.61.549
26
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składowane wyłącznie odpady obojętne, podobna zasada dotyczy składowisk odpadów
niebezpiecznych. Natomiast na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
mogą składowane stale odpady niebezpieczne, jednak tylko na wydzielonych częściach tych
składowisk, spełniających wymagania przewidziane dla składowisk odpadów
niebezpiecznych. Składowanie takie wymaga uzyskania odrębnej zgody starosty. Zasady
dopuszczenia odpadów do składowania określa rozporządzenie wykonawcze30.
Ustawa wprowadza również określone zakazy związane ze składowaniem wskazanych
odpadów. I tak m.in. zakazane jest składowanie odpadów występujących w postaci ciekłej,
właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub
łatwopalnych, zakaźnych medycznych i weterynaryjnych, określonych typów opon i ich
części. Odpady przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane procesowi
przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu
ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia
ilości lub objętości składowanych odpadów. Ustawa wprowadza zasadę, że składowiska
odpadów podlegają monitorowaniu przed, podczas i po zakończeniu eksploatacji. Szczegóły
dotyczące monitorowania określa rozporządzenie31.
Podobnie jak w przypadku posiadacza odpadów, który zarządza spalarnią odpadów,
zostały również wprowadzone dodatkowe obowiązki dla posiadacza odpadów, który zarządza
składowiskiem odpadów, czyli przede wszystkim obowiązek zatrudnienia jako kierownika
składowiska osoby posiadającej stwierdzone kwalifikacje w zakresie gospodarowania
odpadami. Obowiązki zarządzającego zostały określone podobnie, jak przy spalarniach
odpadów, i obejmują zwłaszcza obowiązek sprawdzenia ilości i zgodności przyjmowanych
odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu, obowiązek odmowy przyjęcia
odpadów, których skład jest niezgodny z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami
lub posiadanym zezwoleniem, zapewnienia zgodnego z wymaganiami funkcjonowania
instalacji.
W rozumieniu natomiast ustawy P.o.ś. składowiska odpadów są instalacjami, w
zdecydowanej większości wymagającymi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z
przepisami rozporządzenia MŚ z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów
do uzyskania pozwolenia zintegrowanego32 składowiska odpadów o zdolności przyjmowania
ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, oddane do
użytku przed dniem 31.10.2000 r. muszą takie pozwolenie uzyskać najpóźniej do dnia
30.04.2007 r., inne składowiska (oddane do użytku po wskazanej dacie) muszą posiadać takie
pozwolenie już w chwili obecnej. Brak pozwolenia zintegrowanego powinien skutkować
wstrzymaniem działalności (decyzja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska).
Należy tu także podkreślić, że zgodnie z postanowieniami art.14 dyrektywy istniejące
legalne składowiska odpadów nie będą mogły być dalej eksploatowane, jeżeli nie zostaną
spełnione następujące wymagania:
 w okresie roku od wejścia w życie dyrektywy zarządzający składowiskiem odpadów
powinien przedstawić właściwemu organowi plan dostosowania składowiska do wymagań
określonych w dyrektywie oraz uzyskać pozwolenie na dalszą eksploatację składowiska,
 w okresie do 2007 r. zarządzający składowiskiem odpadów zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie przedsięwzięcia dostosowawcze (część wymagań powinna zostać
spełniona wcześniej),
30

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu - Dz.U.2005.186.1553
31
- rozporządzenie M.Środ. z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia
monitoringu składowisk odpadów - Dz.U.02.220.1858
32
- Dz.U.2003.177.1736;
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 w sytuacji, gdy operator nie otrzyma zezwolenia na dalszą eksploatację składowiska,
powinien przedstawić kompetentnym władzom plan jego możliwie najszybszego
zamknięcia.
Postanowienia Traktatu o przystąpieniu do Unii dają tu pewne okresy przejściowe.
Wskazanych wymagań wynikających z art.14 dyrektywy nie stosuje się do gminnych
składowisk odpadów w Polsce do 1 stycznia 2012 roku, pod warunkiem że będą
przestrzegane określone cele pośrednie, sprowadzające się do stopniowego corocznego
zmniejszania ilości odpadów składowanych z naruszeniem wymagań dyrektywy (np. do 31
grudnia 2006 r. dopuszczonych zostało 7 900 000 ton odpadów składowanych niezgodnie z
dyrektywą, tj. 59% całości 13 400 000 ton składowanych odpadów).
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Maria Suchy
3. SYSTEMY ZBIERANIA WYBRANYCH RODZAJÓW ODPADÓW
KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
Zasadniczym źródłem informacji na temat planowanych lub wdrożonych w
województwie systemów zbierania i zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów
powinien być przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 23 września
2003r. „Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego.” Jednak upływ czasu, a
przede wszystkim liczne zmiany w obowiązującym prawie, w tym ustawy o odpadach oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach spowodowały, że dokument ten pod
wieloma względami zdezaktualizował się. Dotyczy to szczególnie systemów gospodarki
odpadami komunalnymi. Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla realizacji przyjętych
celów, zakładał:
1) wprowadzenie ponadlokalnego systemu zbiórki odpadów,
2) budowę zakładów zagospodarowania odpadów, w tym sortownie, kompostownie,
obiekty termicznego przekształcania odpadów,
3) wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
4) wdrożenie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze
strumienia odpadów komunalnych,
5) rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i
budowlanych,
6) utworzenie dla specyficznych rodzajów odpadów wojewódzkiego zintegrowanego
systemu zbiórki, powiązanego z systemem krajowym.
Ocena realizacji tych i innych założeń znajdzie się w pierwszym sprawozdaniu z realizacji
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, jakie powinno być przygotowane za okres od
uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do 31 grudnia 2006 r.
Odpady niebezpieczne, takie jak odpady zawierające PCB, odpady zawierające azbest,
pojazdy wycofane z eksploatacji, a ostatnio odpady zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego są zbierane, a następnie kierowane do poddania ich procesom recyklingu,
odzysku lub unieszkodliwienia, w odrębnych systemach.
We wspomnianym już „Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego”
zaproponowano pewne elementy gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujące teren
całego województwa, jak również systemy szczegółowe, ukierunkowane na specyficzne
rodzaje odpadów komunalnych.
Przede wszystkim w planie wojewódzkim zaproponowano zorganizowanie tzw. zakładów
zagospodarowania odpadów (ZZO). Zawarte w „Planie…” zamierzenia zostały ujęte w trzy
grupy:
• cele krótkoterminowe na lata 2003-2006,
• cele średniookresowe na lata 2007-2014,
• cele ogólny długookresowy do roku 2014.
Pierwsza ocena realizacji celów krótkoterminowych na pewno znajdzie się w pierwszym
sprawozdaniu, przygotowywanym wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. Według wstępnej
oceny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dokonanej na podstawie wyników
dwuletniego cyklu kontroli gmin, realizacja celów krótkoterminowych, założonych w planie
wojewódzkim, może być zagrożona. Najważniejsze obszary zagrożeń, to:
• opóźnienia w stosunku do założonych planem terminów zamykania i rekultywacji
składowisk nie spełniających wymogów technicznych,
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brak w większości gmin skutecznych systemów selektywnego zbierania wydzielonych
rodzajów odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
• brak postępów w rozwiązaniu problemów unieszkodliwiania osadów ściekowych,
• brak efektywnego systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w
gospodarstwach domowych,
• brak efektywnego systemu zbierania i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wielkogabarytowych i odpadów budowlanych,
• niewystarczające postępy w tworzeniu centrów odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych z wykorzystaniem już istniejących instalacji do unieszkodliwiania
odpadów.
Wiele z założeń zawartych w celach szczegółowych, przede wszystkim w odniesieniu do
zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) będzie musiało zostać zweryfikowanych wobec
zmiany przepisów, w związku z faktem protestów społecznych czy też z powodu
ujawnionego negatywnego wpływu na środowisko istniejących składowisk odpadów,
przewidzianych w planie jako obiekty do obsługi wytypowanych terenów.
Ujęte w „Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego” systemy
szczegółowe zbierania i odzysku lub unieszkodliwiania wybranych rodzajów odpadów
komunalnych dotyczą:
• odpadów opakowaniowych i poużytkowych, takich jak makulatura, tworzywa, szkło,
złom,
• odpadów niebezpiecznych,
• odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów budowlanych,
• odpadów ulegających biodegradacji.
Zbieranie wymienionych rodzajów odpadów może według „Planu…” odbywać się różnymi
sposobami:
• zbiórka selektywna „u źródła”,
• zbieranie w tzw. centrach zbiórki, wyposażonych w specjalne, oznakowane pojemniki
do selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
• zbieranie w tzw. centrach recyklingu, oznakowanych, strzeżonych, wyposażonych w
specjalistyczne kontenery i pojemniki,
• zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych systemem dwupojemnikowym.
W przypadku odpadów wielkogabarytowych w „Planie…” założono stosowanie
następujących systemów:
• odbiór okresowy bezpośrednio u wytwarzających odpady,
• dostarczanie odpadów przez wytwarzających do centrum recyklingu lub zakładu
przetwarzania,
• bezpośredni odbiór przez producenta,
• system wymienny – bezpośrednio u sprzedawcy.
Zaproponowany w „Planie…” system zbierania odpadów niebezpiecznych jest w części
założeń niezgodny z obecnie obowiązującymi wymogami, szczególnie ustawy o odpadach.
Również nie wszystkie przewidziane w nim rozwiązania praktyczne mogą być zrealizowane.
Niezależnie od wspomnianych wyżej założeń planowych, na terenie województwa
podkarpackiego, w powiązaniu z siecią podobnych systemów w kraju tworzone są lub
rozbudowywane systemy zbierania i odzysku lub unieszkodliwiania, obejmujące przede
wszystkim odpady opakowaniowe i poużytkowe:
• RECYKLING CENTRUM Jarosław, prowadzący odzysk i recykling stłuczki szklanej,
• SZOK System Zbiórki Opakowań Kaucjonowanych obejmujący opakowania po
środkach chemicznych ochrony roślin. Niestety, na terenie województwa
•
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podkarpackiego występują duże zaległości we wdrażaniu systemu. Tylko nieliczne
punkty sprzedaży środków ochrony roślin podjęły współpracę z SZOK,
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Leżajsk, który realizuje kompleksowy system
gospodarki odpadami w rejonie swojego działania,
EKO-MODO Mielec prowadząca recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych,
Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A. Jedlicze,
prowadzące zbiórkę i recykling olejów odpadowych i odpadów opakowaniowych,
MTM Sp. z o.o. w Straszęcinie prowadząca zbiórkę odpadów opakowaniowych z
papieru oraz tektury i przetwarzająca je na papier toaletowy,
EKO-REK Organizacja Odzysku S.A. w Paszczynie, dokonująca zbierania odpadów z
papieru i taktury, tworzyw sztucznych, drewna, szkła, metalu i odpadów tekstylnych,
LOTOS JASŁO S.A. prowadząca recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych i olejów odpadowych,
GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. w Zarzeczu prowadząca odzysk i recykling
odpadów gumowych,
Geyer & Hosaja Sp. Z o.o. – Zakłady gumowe w Mielcu, Przeworsku i Partyni prowadzące odzysk i recykling odpadów gumowych.
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Katarzyna Styś
4. OCENA STANU SKŁADOWISK PRZYJMUJĄCYCH ODPADY
KOMUNALNE
Obecny oraz przyszły stan regulacji prawnej w dziedzinie ochrony środowiska w
Polsce jest i będzie kształtowany przez prawo i politykę Unii Europejskiej. Dotyczy to także
gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczegó1ności ich unieszkod1iwiania poprzez
składowanie. Najważniejsze z zaleceń i wymagań dotyczących składowisk odpadów zawarte
są w obowiązującej od 16 lipca 1999 roku dyrektywie z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
składowania odpadów (1999/31/WE). Zapisy dyrektywy zostały wdrożone do prawa
krajowego.
Do najważniejszych postanowień dyrektywy w sprawie składowania odpadów należy
zaliczyć:
- wprowadzenie obowiązku ograniczenia ilości biologicznie rozkładalnych odpadów
komunalnych usuwanych na składowiska, w celu zmniejszenia ogólnego efektu
cieplarnianego,
- wprowadzenie obowiązku poddawania obróbce przed składowaniem, wszystkich
odpadów w celu zmniejszenia objętości oraz ograniczenia ucią1iwości,
- wprowadzenie obowiązku zakazu składowania zużytych opon,
- urealnienie opłat za składowanie odpadów poprzez uwzględnienie w opłacie, za
unieszkodliwianie odpadów na składowisku, wszystkich składników związanych z
budową, eksploatacją, monitoringiem, zamknięciem i rekultywacją, oraz monitoringiem i
dozorowaniem obiektu przez okres 30 lat po zakończeniu jego eksploatacji,
- urealnienie kosztów składowania - w celu wprowadzenia równowagi pomiędzy kosztami
składowania odpadów (uznanych za zbyt niskie), a kosztami innych metod
zagospodarowania, takimi jak np. recykling materiałowy i energetyczny, kompostowanie,
unieszkodliwianie termiczne (spalanie) itp.
- wprowadzenie zakazu wspólnego składowania odpadów niebezpiecznych z innymi
odpadami,
Według dyrektywy składowiska lokalizować na1eży w miejscach charakteryzujących się
naturalnie korzystnymi warunkami geologicznymi oraz hydrogeologicznymi. W
szczegó1ności chodzi tu o obecność odpowiedniej naturalnej bariery geologicznej. Jeże1i
naturalna bariera geologiczna nie spełnia wymagań powinna zostać uzupełniona o dodatkowe
rozwiązania techniczne zapewniające wymaganą szczelność. Gaz składowiskowy należy
ujmować, poddawać obróbce i wykorzystywać, a w przypadku zbyt małej jego ilości dla
efektywnej produkcji energii, na1eży spalać w pochodni. Monitoring oddziaływania
składowisk na środowisko powinien być prowadzony przed w trakcie i po zakończeniu (do 30
lat) eksploatacji składowiska.
Szczegółowe wymagania techniczno-technologiczne zawarte zostały w trzech
aneksach do dyrektywy:
- Aneks I zawiera ogólne wymagania dla wszystkich klas składowisk, w tym
dotyczące: lokalizacji, kontroli wód i zagospodarowania odcieków, zabezpieczenia
gruntu i wody dla poszczególnych klas składowisk;
- Aneks II zawiera kryteria dopuszczenia odpadów do składowania;
- Aneks III zawiera procedury kontroli i monitoringu składowisk w okresie
eksploatacji i po ich zamknięciu.
Każdy kraj członkowski UE powinien (w ciągu dwóch lat od wejścia w życie dyrektywy,
czyli do 2003 r.) przyjąć własną strategię ograniczania składowania odpadów
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biodegradowalnych, aby spełniać następujące cele:
nie później niż w ciągu 5 lat od wejścia w życie dyrektywy (czyli do 2006 roku) ograniczenie składowania tych odpadów do 75% ich masy w stosunku do i1ości
odpadów biodegradowalnych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych
wytworzonych roku 1995;
nie później niż w ciągu 8 lat od wejścia w życie dyrektywy (czyli do 2009 roku) ograniczenie do 50%;
nie później niż w ciągu 15 lat od wejścia w życie dyrektywy (czyli do 2016 roku )
– ograniczenie do 35%.
Dla Państw Członkowskich, które w 1995 r. unieszkodliwiały poprzez składowanie więcej niż
80 % wytworzonych odpadów komunalnych, w tym dla Polski, przewidziano możliwość
przedłużenia terminów podanych powyżej o okres nie przekraczający czterech lat (do 2010
2013 i 2020 roku).
Ponadto w dyrektywie określono:
- warunki dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach poszczególnych klas,
- zakres procedur kontrolnych i monitoringu składowiska,
- procedury zamknięcia składowiska tub jego wydzielonej części oraz sposób prowadzenia
nadzoru nad obiektem, po zakończeniu jego eksploatacji,
- warunki dalszej eksploatacji istniejących legalnych składowisk odpadów (dostosowanie
składowiska do wymogów dyrektywy lub jego zamknięcie).
Wymagania krajowe odnośnie składowisk odpadów oraz składowania odpadów,
zostały zawarte w ustawie - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn.
zm.), w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627, z późn. zm.), oraz w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628, z późn. zm.) gdzie zagadnienia dotyczące składowania odpadów wynikają m. in. z
rozdziału 7 - Składowanie i magazynowanie odpadów. Wymagania odnośnie składowisk
odpadów zostały również sformułowane w rozporządzeniach wydanych na podstawie
upoważnień zawartych w ww. ustawach, a przede wszystkim w:
• rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia,
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61,
poz. 549) - wydanym na podstawie art. 50 ust. 2, które weszło w życie z dniem 25
kwietnia 2003 r.,
• rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.
U. Nr 220, poz. 1858) - wydanym na podstawie art. 60, które weszło w życie z dniem
3 stycznia 2003 r.,
• rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr
191, poz. 1595) - wydanym na podstawie art. 55 ust. 5, które weszło w życie z dniem
18 listopada 2002 r.,
• rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z poźn. zm.) - wydanym na
podstawie art. 55 ust. 3, które weszło w życie z dniem 13 października 2005 r.
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.
Do czasu wydania ww. rozporządzenia Ministra Środowiska nie było w Polsce aktu
prawnego określającego wymagania techniczno-technologiczne stawiane składowiskom
odpadów. Wyjątkiem było nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
21.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, które określało wymagania stawiane
składowiskom odpadów niebezpiecznych. Innym dokumentem, chociaż nie mającym rangi
aktu prawnego, były wydane w 1993 r. wytyczne Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa: ,,Zbiór zaleceń do programowania, projektowania i eksploatacji wysypisk
odpadów komunalnych”.
Rozporządzenie określa wymagania wobec składowisk odpadów niebezpiecznych,
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odpadów obojętnych na etapie lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów. Szczegó1ną, uwagę poświęca się
warunkom technicznym i wymaganiom ochrony środowiska na etapie lokalizacji i
projektowania nowych składowisk odpadów. Wymagania na etapie eksploatacji i zamknięcia
wraz z reku1tywacją składowiska odpadów dotyczą zarówno nowo budowanych składowisk
odpadów, jak i obiektów już funkcjonujących. Wymagania dotyczące lokalizacji, budowy,
eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów zapewniają, bezpieczne dla zdrowia ludzi
oraz dla środowiska składowanie odpadów. W szczególności zapobiegają zanieczyszczeniu
wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza.
Zgodnie z tym rozporządzeniem, składowiska odpadów niebezpiecznych oraz
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane:
• w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP,
UZWP);
• na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody;
• na obszarach lasów ochronnych;
• w dolinach rzek, w pob1iżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach
źród1iskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach
krawędziowych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia
powodzią w rozumieniu przepisów prawa wodnego;
• w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk
krasowych, oraz zagrożonych lawinami;
• na terenach o nachyleniu powyżej 10o;
• na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych
uskokami, spękanych tub uszczelinowaconych;
• na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych;
• na glebach klas bonitacji I-II;
• na terenach, na których mogą, wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód
górniczych;
• na obszarach ochrony uzdrowiskowej;
• na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych;
• na obszarach okreś1onych w przepisach odrębnych.
Minimalna odległość składowiska odpadów niebezpiecznych lub składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne od budynków mieszkalnych, budynków
zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego, mierzona od krawędzi kwatery składowiska odpadów, ustalana jest
zgodnie z raportem o oddziaływaniu składowiska odpadów na środowisko. Wymagań tych
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nie stosuje się do składowisk odpadów, dla których warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu ustalono przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Składowisko odpadów lokalizuje się tak, aby posiadało naturalną bądź sztuczną barierę
geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne. Uzupełnienie naturalnej lub sztucznej
bariery geologicznej powinna stanowić izolacja syntetyczna, zaprojektowana w sposób
uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania.
Na obszarze planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia przeprowadza się badania
hydrologiczne i geologiczne.
Składowisko odpadów niebezpiecznych oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne powinno być wyposażone w system drenażu wód odciekowych, zaprojektowany w
sposób zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie eksploatacji składowiska
oraz przez co najmniej 30 lat po jego zamknięciu.
W przypadku wydzielenia na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne części przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych, część tę wyposaża
się w odrębny system drenażu. Część przeznaczoną do składowania odpadów
niebezpiecznych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wykonuje się
w sposób uniemoż1iwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami.
Wokół składowiska odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne umieszcza się zewnętrzny system rowów drenażowych uniemoz1iwiający dopływ
wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów.
Wymagania tego nie stosuje się, jeżeli z przeprowadzonych badań hydrologicznych wynika,
że zewnętrzny system rowów drenażowych nie jest konieczny.
Odcieki ze składowisk odpadów niebezpiecznych oraz ze składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne gromadzi się w specjalnych zbiornikach lub bezpośrednio
odprowadza do kanalizacji. Pojemność zbiorników do gromadzenia odcieków oblicza się na
podstawie bilansu hydrologicznego.
Od 1.10.2001 r. (zgodnie z zapisami ustawy - Prawo ochrony środowiska) odcieki
klasyfikowane są jako ścieki, czyli postępowanie z odciekami regulowane jest przez ustawę
Prawo wodne.
Na składowiskach, na których składowane są odpady ulegające biodegradacji, dopuszcza się
wykorzystywanie odcieków do celów technologicznych.
Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających
biodegradacji, wyposaża się w instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego. Gaz
składowiskowy oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to
niemożliwe - spala w pochodni.
Składowisko odpadów wykonuje się w sposób uniemożliwiajmy dostęp osób
nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów, ponadto otacza się pasem zieleni
złożonym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń
powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia
odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się
aerozoli oraz pożarów. Minimalna szerokość pasa zieleni dla składowisk przyjmujących
odpady komunalne wynosi 10 m.
Składowisko wyposaża się także w system umoż1iwiający pomiar masy
przyjmowanych odpadów, w szczegó1ności składowisko odpadów, na które odpady
dostarczane są transportem kołowym, wyposaża się w wagę samochodową.
Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających
biodegradacji, powinno posiadać urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów
opuszczających obiekt.
Eksploatacja składowiska odpadów powinna zapewniać:
1) ograniczenie powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na oddziaływanie
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warunków atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia
powietrza, w tym rozwiewania odpadów;
2) przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów;
3) gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich
przyjęcie na oczyszczalnie ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;
4) stateczność geotechniczną składowanych odpadów.
Na składowisku odpadów wydziela się kwatery o objętości określonej w projekcie
budowlanym składowiska odpadów. Powierzchnia kwater przeznaczonych do składowania
odpadów niebezpiecznych nie powinna przekraczać 2500 m2.
W przypadku składowania odpadów ulegających biodegradacji, eksploatację następnej
kwatery można rozpocząć po uzyskaniu zgody na zamknięcie wydzielonej części składowiska
odpadów.
Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, powstałe z procesów unieszkodliwiana
odpadów, wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27
września 200l r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 112, poz. 1206), zwanym katalogiem
odpadów, w podgrupach 19 01, 19 02, 19 03, 19 04 i 19 10 składuje się w wydzielonej
kwaterze.
W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace
rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym
oddziaływaniem na wody powierzchniowe, podziemne i powietrze oraz integrujący obszar
składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem a także umożliwiający obserwację
wpływu składowiska odpadów na środowisko.
Na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być wykonywane, przez okres 50 lat od dnia
zamknięcia składowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem
instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska. Okres ten może by skrócony, jeżeli z
ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej (pozytywnie zaopiniowanej przez
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego), dołączonej do wniosku o zmianę
decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska wynika, że prowadzenie na składowisku
odpadów innych niebezpieczne i obojętne ww. prac, nie spowoduje zagrożenia dla życia,
zdrowia ludzi lub dla środowiska.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów
Przed wydaniem tego rozporządzenia nie było w Polsce aktu prawnego określającego
wymagania stawiane monitoringowi składowisk odpadów. Wymagania takie mogły być
określane w drodze decyzji wydawanych przez właściwe organy ochrony środowiska w
indywidualnych przypadkach. Rozporządzenie nie stanowi podstawy do uchylenia takiej
decyzji, chociaż każdy podmiot ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o uchylenie tej decyzji
bądź zmianę jej zakresu, motywując to wydaniem rozporządzenia. Ponieważ zakres
monitorowanych wskaźników oraz częstot1iwość ich badań powinny być uzależnione od
bardzo wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju i ilości składowanych odpadów, ich
potencjalnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko, dlatego w rozporządzeniu
zrezygnowano ze szczegółowego określenia zestawu wskaźników, pozostawiając to
zagadnienie w kompetencji organu zatwierdzającego instrukcję eksploatacji składowiska
odpadów. Celem rozporządzenia jest wskazanie wymagań minimalnych oraz określenie listy
parametrów, spośród których mogą być wybierane parametry monitorowane.
Wymagania dotyczące monitoringu stosuje się do wszystkich składowisk odpadów: zarówno
już istniejących, jak i budowanych czy projektowanych.
Monitoring składowiska odpadów obejmuje:
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1) fazę przedeksploatacyjną — do uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska
odpadów;
2) fazę eksploatacji — od uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do
uzyskania zgody na zamknięcie;
3) fazę poeksploatacyjną — przez 30 lat od uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska
odpadów.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny
Generalnie odpady powinny być składowane w sposób selektywny. Jednak dopuszcza
się składowanie nieselektywne, jeżeli nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania
odpadów na środowisko. Wykaz odpadów dozwolonych do nieselektywnego składowania
reguluje ww. rozporządzenie.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu
Rozporządzenie określa:
• procedurę dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów
danego typu;
• kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów:
o niebezpiecznych,
o obojętnych,
o innych niż niebezpieczne i obojętne.
Procedura dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
obejmuje:
1. sporządzenie podstawowej charakterystyki odpadów,
2. przekazanie podstawowej charakterystyki,
3. poddanie odpadów okresowej kontroli, zwanej testem zgodności, w celu weryfikacji
informacji zawartych w podstawowej charakterystyce,
4. okresowe dostarczanie testów zgodności,
5. weryfikację odpadów na miejscu ich składowania,
6. wskazanie odpadów, dla których nie sporządza się podstawowej charakterystyki.
Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów należy przeprowadzenie
weryfikacji dostarczonych odpadów poprzez dokonanie oględzin przed i po rozładunku
odpadów oraz sprawdzenia ich zgodności z podstawowa charakterystyką. Sprawdzenie
zgodności powinno być dokonane na podstawie testu zgodności, ponieważ odpady kierowane
na składowisko odpadów danego typu poddaje się testowi zgodności, podczas którego
sprawdza się dopuszczalne wartości wymywania oraz wybrane parametry charakterystyczne
dla danego rodzaju odpadów. W przypadku stwierdzenia przez zarządzającego niezgodności
składowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce lub
niedostarczenia testów zgodności w wyznaczonym terminie, powinien on odmówić przyjęcia
odpadów na składowisko. Weryfikacja powinna umożliwić zarządzającemu spełnienie
obowiązków, wynikających z prowadzenia składowania odpadów w sposób uwzględniający
wymagania związane z dopuszczeniem odpadów do składowania. Przepisy rozporządzenia
ujmują, w załącznikach, kryteria dopuszczania odpadów do składowania, których
zarządzający składowiskiem musi przestrzegać. W kontekście obowiązku przestrzegania
kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania trzeba jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że
kryteria te uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Badania
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powinny być wykonane przez laboratorium akredytowane lub posiadające certyfikat
wdrożonego systemu jakości lub uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych,
toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11
stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn.
zm.) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 24 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania odpadów na
składowisku odpadów danego typu. Dz. U. Nr 38, poz. 264).
Od omówionych wyżej zasad przepisy rozporządzenia wprowadzają pewne wyjątki,
dotyczące odpadów oznaczonych kodem 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) oraz
19 12 12 (pozostałości z segregacji odpadów komunalnych). Zgodnie z §4 ust. 2
rozporządzenia, podstawową charakterystykę dla tych odpadów, a także odpadów
zawierających azbest, sporządza się bez przeprowadzania badań wymaganych na podstawie
§3 ust. 1 pkt 1 lit. h. Konsekwencją braku konieczności wykonywania badań jest brak
obowiązku sprawdzania zgodności z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania
(załącznik nr 4 do rozporządzenia), a także pobierania i przechowywania próbek odpadów (z
uwagi na nie prowadzenie badań nie stosuje się wymagań §8 ust. 4 rozporządzenia). Zgodnie
z §7 ust. 4 rozporządzenia, dla tych samych rodzajów odpadów nie ma obowiązku
przeprowadzenia testu zgodności. Podstawowa charakterystyka dla tychże odpadów powinna
jednak zawierać:
- nazwę, siedzibę i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na
składowisko odpadów,
- kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
- syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte
surowce i wytworzone produkty,
- oświadczenie o braku w odpadach kierowanych na składowisko odpadów
wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
- opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania lub odzysku, a także opis sposobu
segregowania odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania
nie zostały wykonane,
- opis odpadu podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach,
- oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów.
Obowiązek dostosowania istniejącego składowiska odpadów do wymogów ww.
rozporządzeń spoczywa na zarządzającym składowiskiem odpadów. Sposób dostosowania
został początkowo okreś1ony w art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Artykuł ten został następnie zmieniony przez art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7 poz. 78).
Każdy zarządzający składowiskiem zobowiązany został do przedłożenia w terminie do
dnia 30 czerwca 2002 r. przeglądu ekologicznego. Zakres przeglądu ekologicznego powinien
być zgodny z zapisami art. 238 ustawy z 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska.
Właściwe przygotowanie przeglądu ekologicznego składowiska odpadów okazało się
być zadaniem trudnym, wymagającym wiedzy w zakresie oddziaływania instalacji na
środowisko (w tym dostępu do wyników prowadzonych badań monitoringowych i ich oceny
oraz bardzo często prowadzenia badań własnych), znajomości zagadnień technicznych,
technologicznych i prawnych dot. gospodarki odpadami (w tym w szczegó1ności składowania
odpadów). Natomiast sama ocena stanu technicznego, wykonywana w trakcie przeglądu
ekologicznego, powinna określić, czy składowisko odpadów reprezentuje odpowiedni poziom
zaawansowania technicznego i jest instalacją spełniającą (lub ewentualnie mogącą spełnić)
wymogi prawne, określone w polskim prawie ochrony środowiska.
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W przypadku nie spełniania wymagań przez składowisko, właściwy organ ochrony
środowiska powinien w terminie do 31 grudnia 2003 r określić w drodze decyzji
administracyjnej.:
• program działań dostosowujących (dla składowisk, które mogą po podjęciu określonych
działań spełnić wymagania – wydać tzw. decyzję dostosowawczą) lub
• program zamknięcia i rekultywacji (dla składowisk niespełniających wymagań) – wydać
decyzję o zamknięciu składowiska odpadów, określając termin zamknięcia oraz niezbędne
działania do wykonania w czasie eksploatacji składowiska przed jego zamknięciem.
W przypadku konieczności dostosowania funkcjonowania składowiska do wymogów
przepisów o odpadach, organ mógł wydać dwa rodzaje decyzji ,,dostosowawczych”:
1.
na podstawie ust. 2 pkt 1 (określenie, w drodze decyzji, sposobu dostosowania
składowiska odpadów do wymogów przepisów o odpadach, a w szczególności
określenie niezbędnego wyposażenia składowiska, koniecznego do jego prawidłowego
funkcjonowania np. wykonanie piezometrów, ogrodzenia, podczyszczalni odcieków,
doposażenie w brodzik, wagę lub kompaktor itp.),
2.
na podstawie ust. 2 pkt 2 (zobowiązanie, w drodze decyzji, zarządzającego
składowiskiem do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub jego
zmianę, którego przedmiotem będzie przebudowa składowiska odpadów, okreś1ając
jednocześnie termin złożenia tego wniosku).
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 (doposażenie składowiska) zarządzający
powinien dostosować składowisko najpóźniej w terminie do 31.12.2005 r., natomiast w
przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zarządzający istniejącym składowiskiem odpadów
jest obowiązany do dostosowania jego funkcjonowania, do wymagań określonych w decyzji o
pozwoleniu na budowę lub jego zmianie, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.
Natomiast, jeżeli po dniu 31 grudnia 2009 r. istniejące składowisko odpadów będzie
eksploatowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na zmianę sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, lub w pozwoleniu na budowę, o których
mowa w ust. 2, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyda decyzję o wstrzymaniu
korzystania ze składowiska odpadów.
Ocena składowisk przyjmujących odpady komunalne, funkcjonujących na terenie
województwa podkarpackiego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w oparciu o własne
materiały oraz zweryfikowane dane z przeglądów ekologicznych składowisk dokonał oceny
wszystkich funkcjonujących składowisk odpadów wg stanu na dzień 30.06.2002 r. (ustawowy
termin przedłożenia właściwym organom przeglądów ekologicznych). Dla każdego z nich
sporządzona została "KARTA SKŁADOWISKA". Zawiera ona najistotniejsze dane o
składowisku, między innymi: rodzaj uszczelnienia, zakres i częstotliwość monitoringu, ilość
deponowanych odpadów, wykaz urządzeń technicznych niezbędnych do jego prawidłowego
funkcjonowania. Informacje i dane zostały zagregowane na poziomie województwa w bazie
danych: "KARTY SKŁADOWISKA".
Ocena składowisk wg stanu na dzień 30.06.2002 r. wypadła następująco:
• spełniające wymagania ochrony środowiska – 14%,
• przewidziane do modernizacji – 46%,
• przewidziane do wstrzymania działalności i przeprowadzenia rekultywacji – 40%.
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Składowiska w województwie
podkarpackim - stan na dzień 30.06.2002r.
46%

14%

40%
spełniające wymogi
do modernizacji
do wstrzymania dzialalności/rekultywacji

Dane zawarte w kartach są na bieżąco aktualizowane oraz weryfikowane i na koniec 2005 r.
w bazie danych znajdowały się 62 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
przyjmujące odpady komunalne, zarządzane przez 63 zarządzających. Składowiska te
posiadają całkowitą pojemność prawie 5,8 mln Mg, z czego do wykorzystania pozostaje
jeszcze około 2,6 mln Mg.W województwie 78% składowisk odpadów komunalnych posiada
pozwolenie na budowę, 34% - pozwolenie na użytkowanie. Decyzję zatwierdzającą instrukcję
eksploatacji składowiska uzyskało 86% obiektów, a przegląd ekologiczny wykonano dla
92 % składowisk.
Pozwolenie zintegrowane do końca 2005 r. uzyskało 4 zarządzających składowiskami
odpadów komunalnych: w Kozodrzy, (gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski),
Przemyślu, Sigiełkach (gmina Krzeszów, powiat niżański) i Stalowej Woli. Przewiduje się, że
ze 62 podkarpackich składowisk przyjmujących w 2005 r. odpady komunalne, po 2012 r.
będzie funkcjonować około 27% obiektów. Pozostałe będą zamknięte (63% do 2009 r. i 10%
w latach 2009 - 2012).
Według oceny WIOŚ 45% składowisk w województwie na koniec 2005 r. spełniało
wymagania obowiązującego prawa, 30% wymagało modernizacji, a 25% z nich
kwalifikowało się do zamknięcia.
Składowiska w województwie
podkarpackim - stan na dzień 31.12.2005r.
45%

30%
25%
spełniające wy mogi
do modernizacji
do wstrzy mania dzialalności/rekulty wacji

Spośród 30 składowisk komunalnych kwalifikujących się do wstrzymania działalności i do
rekultywacji - dla 2 obiektów do końca 2004 r. nie określono - w drodze decyzji - terminu
zamknięcia (Wylewa gmina Sieniawa, powiat przeworski i Bóbrka Kańczucka gmina
Kańczuga, powiat przeworski). Według wstępnych informacji posiadanych przez WIOŚ w
Rzeszowie, nie potwierdzonych jeszcze wynikami kontroli, w 2005 r. zaprzestano deponować
odpady na 16 składowiskach. Natomiast 4 składowiska zamknięto w 2004 r. (Ulanów i
Harasiuki powiat niżański, Dachnów gmina Cieszynów, powiat lubaczowski i Werchrata
gmina Horyniec, powiat lubaczowski). Według wydanych decyzji do zamknięcia w 2006 r.
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pozostały 4 składowiska (Jarosław, Sokołów Młp. /stare/, Jeżowe i Rudnik w powiecie
niżańskim) a do zamknięcia w 2007 r. dodatkowo jeszcze 3 (Jasło, Smolnik gmina Lutowiska,
powiat bieszczadzki i Padew Narodowa powiat mielecki). Spośród 19 obiektów, które miały
zostać dostosowane do wymogów do końca 2005r., obowiązek ten wykonano dla 9
składowisk. Natomiast do dostosowania do końca 2006 r. wyznaczono 3 składowiska: w
Pysznicy i Zaklikowie powiat stalowowolski oraz w Krośnie.
Spośród składowisk przyjmujących w 2005 r. odpady komunalne, ponad - 70% - posiadało
uszczelnienie. Kompaktor, którego praca pozwalała znacznie zwiększyć pojemność
składowiska, pracował na 23% obiektów, a spychacz - okresowo na ponad 90%. W brodzik
dezynfekcyjny wyposażonych było 68% składowisk. Masa odpadów przyjmowanych do
składowania była określana w oparciu o faktyczny tonaż tylko na 34%, wyposażonych w
wagę, składowisk. Na koniec 2005 r. w system do ujmowania wód opadowych było
wyposażonych 35% składowisk województwa podkarpackiego, odcieki były ujmowane na
58% obiektów, na 28% - zainstalowano urządzenia do ujmowania gazu składowiskowego. W
2005 r. monitoring gazu składowiskowego był prowadzony na 24% składowisk komunalnych.
Jakość wód powierzchniowych monitorowano w rejonie 36% składowisk. Wody odciekowe
badano na ponad połowie obiektów. Monitoring wód podziemnych prowadzono w 2005 roku
w rejonie 51 składowisk.
Spośród 62 składowisk odpadów komunalnych województwa podkarpackiego, z
których wszystkie były składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, tylko na
dwóch - w miejscowości Młyny w gminie Radymno, powiat jarosławski i Pysznica w
powiecie stalowowolskim - wyznaczono kwatery do składowania odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest. Dodatkowo planowana jest budowa 2 kwater na odpady zawierające
azbest na składowisku w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów, powiat ropczyckosędziszowski, o pojemnościach 2500 m3 każda.
Tabela 1. Wykaz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były prowadzone
(lub powinny być prowadzone) w 2005 r. prace modernizacyjne

Lp.
1

2

3

4

Nazwa
składowiska
Składowisko
odpadów
w Paszczynie

Zarządzający

Dębickie Zakłady
Komunalne DEZAKO
Spółka z o.o.
39-200 Dębica,
ul. Rzeszowska 14
Składowisko
Przedsiębiorstwo
odpadów
Gospodarki Komunalnej
w Giedlarowej w Wierzawicach,
37-300 Leżajsk,
Wierzawice 874
Składowisko
Gminny Zakład
odpadów
Gospodarki Komunalnej
w Jodłowej
w Jodłowej,
39-225 Jodłowa
Składowisko
Zakład Gospodarki
odpadów
Komunalnej
w Woli
w Nowej Sarzynie
Zarczyckiej
37-310 Nowa Sarzyna,
ul. 1-go Maja 4
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Rodzaj prowadzonych prac
dostosowawczych
wyposażenie w system umożliwiający
pomiar masy odpadów przyjmowanych na
składowisko (waga), urządzenie do mycia i
dezynfekcji kół pojazdów opuszczających
obiekt (brodzik), instalację odgazowującą
wyposażenie w instalację odgazowującą,
system umożliwiający pomiar masy
odpadów przyjmowanych na składowisko
(waga), system drenażu
wyposażenie w system umożliwiający
pomiar masy odpadów przyjmowanych na
składowisko (waga) oraz uzupełnienia
sieci monitoringowej wód podziemnych
wyposażenie w system umożliwiający
pomiar masy odpadów przyjmowanych na
składowisko (waga),uzupełnienie sieci
piezometrów

5

Składowisko
odpadów
w Dynowie

6

Składowisko
odpadów
w Lipiu

7

8

9

10

11

12

Zakład Gospodarki
Komunalnej
w Dynowie,
36-065 Dynów,
ul. Świerczewskiego 6
Gmina Czarna,
38-710 Czarna

wyposażenie w system umożliwiający
pomiar masy odpadów przyjmowanych na
składowisko (waga), instalację
odgazowującą

wyposażenie w system drenażu
umożliwiający spływ odcieków,
uzupełnienie pasa zieleni, wykonanie
otworów obserwacyjnych do prowadzenia
pomiaru poziomu wód podziemnych, wagę
Składowisko
Jedlickie
wyposażenie w sieć piezometrów w dwóch
odpadów
Przedsiębiorstwo
wyznaczonych punktach, wyposażenie w
w Jaszczwi
Gospodarki Komunalnej i system umożliwiający pomiar masy
Mieszkaniowej Sp. z o.o. odpadów przyjmowanych na składowisko
w Jedliczu,
(waga)
38-460 Jedlicze,
ul. M. Konopnickiej 10
Składowisko w Gmina Baligród,
wyposażenie w system umożliwiający
Stężnicy
38-606 Baligród,
pomiar masy odpadów przyjmowanych na
ul. Plac Wolności 3
składowisko (waga), w urządzenia do
mycia i dezynfekcji kół, w urządzenia do
monitoringu z wyjątkiem urządzeń do
monitoringu gazu składowiskowego i wód
podziemnych.
Składowisko
Gminne Przedsiębiorstwo wyposażenie w system umożliwiający
odpadów
Gospodarki Komunalnej pomiar masy odpadów przyjmowanych na
w
Sp. z o.o w Komańczy,
składowisko (waga), w urządzenia do
Radoszycach
38-543 Komańcza 166
mycia i dezynfekcji kół, w instalację do
odprowadzania gazu składowiskowego
Składowisko
Gospodarka Komunalna i wykonanie otworów do poboru prób
odpadów
Mieszkaniowa Sp. z o.o.
w Dukli
w Dukli,
38-450 Dukla,
ul. Parkowa 5
Składowisko
Miejskie Przedsiębiorstwo oddzielenie części modernizowanej
odpadów
Gospodarki Komunalnej północnej od części przeznaczonej do
w Krośnie
Sp. z o.o. w Krośnie,
rekultywacji, ujęcie odcieków z
38-400 Krosno,
eksploatowanej środkowej części
ul. Fredry 12
składowiska, wykształcenie południowej
skarpy wydzielonej północnej części
niecki, ukształtowanie dna i skarp
modernizowanej północnej części niecki,
wykonanie drenażu sygnalizacyjnego
położonego w warstwie gruntu rodzimego,
wykonanie przepompowni i
podczyszczalni odcieków, wykonanie
instalacji odgazowującej. Termin
wykonania całości ww. działań
wyznaczono na 31 lipca 2006r.
Składowisko
Zakład Komunalny
przeprowadzenie modernizacji urządzenia
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odpadów
Gminy Jarosław,
w
Wólce ul. Piekarska 5
Pełkińskiej

13

Składowisko
odpadów
w Narolu

14

Składowisko
odpadów
w Futorach

15

Składowisko
odpadów
w Jarocinie

16

Składowisko
odpadów
w Mielcu

17

Składowisko
odpadów
w Grębowie

18

Składowisko
odpadów
w Krzątce

19

Składowisko
odpadów
w Pysznicy

20

Składowisko
odpadów
w Zaklikowie

do mycia i dezynfekcji kół, uzupełnienia
pasa zieleni wokół składowiska odpadów,
rozwiązanie kwestii pomiaru ilości masy
przyjmowanych odpadów, wykorzystanie
powstającego nadmiaru odcieków do
zraszania wypełnionej czaszy składowiska
Miasto i Gmina Narol,
zamontowanie wagi do pomiaru ilości
ul. Rynek 1, 37-610 Narol przyjmowanych odpadów, uzupełnienie
pasa zieleni wokół ogrodzenia
składowiska, zainstalowanie 1-go,
brakującego piezometru do monitorowania
wpływu składowiska na wody podziemne
Zakład Gospodarki
zainstalowanie 3 piezometrów, brodzika
Komunalnej
dezynfekcyjnego, wagi do pomiaru ilości
w Oleszycach,
przyjmowanych odpadów, wykonania pasa
ul. Mickiewicza 10
zieleni, zakupienie kompaktora
Gminny Zakład
wykonanie 3 otworów do poboru prób wód
Komunalny
podziemnych, założenie reperów do
Sp. z o.o. Jarocin,
kontroli osiadania składowiska, wykonanie
37-405 Jarocin 45
systemu rowów opaskowych wokół
składowiska, wyposażenie składowiska w
wagę samochodową
Zakład Utylizacji
wyposażenie składowiska w instalację
Odpadów Komunalnych odgazowującą
Sp. z o. o.
w Mielcu, ul. Wolności
171
39-300 Mielec
Gminny
Zakład wykonanie otworów piezometrycznych do
Komunalny
poboru prób wód podziemnych,
w Grębowie,
wyposażenie składowiska w wagę
39-410 Grębów
samochodową, w instalację do
odprowadzania gazu składowiskowego
Gminny Zakład
wyposażenie w system umożliwiający
Wodociągów, Kanalizacji pomiar masy odpadów przyjmowanych na
i Oczyszczania,
składowisko (waga) oraz repety
ul. Plac Rynek 1A
36-110 Majdan Królewski
Gminny Zakład
wykonanie 2 otworów piezometrycznych
Komunalny
do poboru prób wód podziemnych,
w Pysznicy,
wyposażenie składowiska w repery, w
37-403 Pysznica,
instalację do odprowadzania gazu
ul. Wolności 295
składowiskowego
Zakład
Usług wykonanie otwór do poboru prób wód
Komunalnych
podziemnych, założenie reperów do
w Zaklikowie,
kontroli osiadania składowiska, wykonanie
37-470 Zaklików,
rowu odwadniającego składowisko,
ul. Targowa 2
wyposażenie składowiska w instalację do
odprowadzania gazu składowiskowego
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Wnioski
W najbliższych latach konieczne jest podjęcie przez gminy, odpowiedzialne z
gospodarkę odpadami komunalnymi, nowych zadań związanych z całkowitą przebudową
istniejących nieefektywnych, często ubogich w nowoczesne rozwiązania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, systemów gospodarki odpadami.
Składowiska odpadów komunalnych, przyjmujące obecnie odpady bez przetworzenia
należy przekształcić w obiekty przyjmujące do składowania pozostałości po wcześniejszej
przeróbce odpadów, zwłaszcza biologicznie rozkładalnych. Składowiska te powinny być
końcowymi elementami kompleksowych systemów gospodarki odpadami, a nie jedynymi
obiektami unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jak to ma miejsce dotychczas w
większości gmin. Zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 /projekt/ przyjęte
cele w gospodarce odpadami obejmują zapis dotyczący zamknięcia do końca 2009 r.
wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej.
Do niezbędnych działań, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jakie należy
podjąć w województwie podkarpackim w najbliższych latach należy zaliczyć:
• wdrażanie regionalnych rozwiązań gospodarki odpadami, w oparciu o plany
gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, powiatach i województwie,
• kontynuowanie zamykania lokalnych składowisk odpadów komunalnych,
niespełniających wymogów, ich zabezpieczanie i rekultywacja terenu,
• ograniczanie ilości biologicznie rozkładalnych odpadów usuwanych na składowiska,
• wdrażanie selektywnej zbiórki i biologicznego przetwarzania tych odpadów oraz
zastosowanie technologii unieszkodliwiania termicznego odpadów,
• budowa nowych, regionalnych składowisk odpadów, zlokalizowanych i
wyposażonych zgodnie z wymaganiami prawa krajowego,
• w ramach prac nad aktualizacją wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów
gospodarki odpadami należy w sposób racjonalny przewidzieć dostosowanie i
wyposażenie zarówno eksploatowanych jak i nowo planowanych obiektów tak aby
pełniły one funkcje tzw. Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Istniejące i
planowane składowiska powinny zostać wyposażone w moduły do wstępnej obróbki i
magazynowania wysegregowanych odpadów, surowców wtórnych przeznaczonych do
odzysku, do magazynowania wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych
odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne, a także moduły do prowadzenia
kompostowania wysegregowanej biomasy.
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5. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Obowiązujące akty prawne, w zakresie ochrony wód i oczyszczania ścieków
komunalnych, które stanowią transpozycję zapisów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja
1991 r., w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych do prawa polskiego, ze względu na
swój charakter, w dużej mierze muszą być realizowane przez gminy. Zawarto w nich
podstawy prawne i organizacyjne dotyczące infrastruktury komunalnej, a więc zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków komunalnych.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wypełniając zobowiązania przyjęte w Traktacie Akcesyjnym
Polski do Unii Europejskiej, zobowiązał się w horyzoncie czasowym do 2015 r. wyposażyć
aglomeracje w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków.
Wymagania dotyczące systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczania ścieków komunalnych
określa dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r., w sprawie oczyszczania ścieków
komunalnych.
Głównym celem dyrektywy 91/271/EWG jest zapobieganie na poziomie wspólnotowym,
Państw Członkowskich, niekorzystnym skutkom dla środowiska, spowodowanym
odprowadzaniem niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych.
W wyniku negocjacji, dotyczących wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG, Państwa
Członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały dla Polski następujące przejściowe okresy
dostosowawcze:
- do dnia 31 grudnia 2005 r. ścieki będą oczyszczane zgodnie z wymaganiami
dyrektywy w 674 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń stanowi 69%
ogólnego ładunku substancji ulegających biodegradacji;
- do dnia 31 grudnia 2010 r. ścieki będą oczyszczane zgodnie z wymogami dyrektywy
w 1069 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń stanowi 86,0% ogólnego
ładunku substancji ulegających biodegradacji;
- do dnia 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165
aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91%
całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu, pochodzącego z aglomeracji,
- do dnia 31 grudnia 2015r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta we
wszystkich aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych
stanowi 100% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu, pochodzącego z
aglomeracji.
Przepisy dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych zostały
przetransponowane do prawa krajowego i znalazły swoje odzwierciedlenie w szeregu ustaw i
rozporządzeń związanych z gospodarką wodną.
Najważniejszymi aktami prawnymi, do których przetransponowano wymogi dyrektywy są:
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 115,
poz. 1229, tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747, tekst jednolity:
Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858),

39

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188 poz.
1576),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129 poz. 1108),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841).
Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w celu
pełnej implementacji przepisów dyrektywy, został wprowadzony obowiązek wyznaczania
przez wojewodów obszaru i granic aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM)
powyżej 2000. Z dniem 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Określa ono
sposób wyznaczenia przez wojewodę obszaru i granic aglomeracji w gminie lub na obszarach
gmin. Aglomerację wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków
komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych. Do tej samej
aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których
planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planach
rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.
W celu realizacji zadań w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, wynikających z Traktatu Akcesyjnego (w
części dotyczącej spełnienia przez Polskę wymagań dyrektywy 91/271/EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych), na mocy art. 43 ust. 3 i art. 208 ust. 2 ustawy Prawo
wodne został sporządzony przez Ministra Środowiska „Krajowy program oczyszczania
ścieków komunalnych”. Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia
2003 r. KPOŚK zawiera wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć
polegających na wyposażeniu tych aglomeracji w systemy kanalizacyjne dla ścieków
komunalnych i zapewnienia biologicznego oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich
do wód. Realizacja całego Programu podzielona została na cztery horyzonty czasowe, tj. lata
2003-2005, 2006-2010, 2011-2013, 2014-2015.
Działania inwestycyjne, ujęte w KPOŚK, prowadzone są w pięciu kategoriach:
1. Budowa i modernizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych.
2. Budowa nowych oczyszczalni ścieków.
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków.
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków.
5. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
Realizacja zapisów Traktatu Akcesyjnego, odwołującego się do dyrektywy
91/271/EWG oznacza konieczność osiągnięcia standardów jakości ścieków odprowadzanych
do środowiska wodnego z oczyszczalni ścieków, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków
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do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego.
W dniu 7 czerwca 2005 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdził zaktualizowany
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Aktualizacja KPOŚK polegała na
wprowadzeniu zmian i uzupełnień do zapisów Programu, jakie zostały zaproponowane przez
gminy i urzędy wojewódzkie na podstawie zwiększonej rozpoznawalności problemów
gospodarki ściekowej w gminach. Aktualizacji dokonano w oparciu o materiały uzyskane z
konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, gmin, urzędów
wojewódzkich, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, urzędów
marszałkowskich oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W trakcie tych
spotkań ustalano terminy i zakres niezbędnych inwestycji dotyczących wyposażenia
aglomeracji w kanalizację i oczyszczalnie ścieków komunalnych.
Obowiązujący KPOŚK wykazuje istotne zmiany w stosunku do poprzedniego Programu.
Wzrosła liczba aglomeracji o 199 nowych, w których występuje potrzeba wyposażenia w
komunalne oczyszczalnie ścieków i zbiorcze systemy kanalizacyjne.
Inwestycje zapisane w KPOŚK będą realizowane w 1577 aglomeracjach. Będzie to wymagało
budowy ok. 37 tyś. km sieci kanalizacyjnej, koszt tego zadania to ok. 32 mld zł, oraz budowy,
rozbudowy i modernizacji ok. 1110 oczyszczalni ścieków, koszt tego zadania to ok. 10,6 mld
zł.
Wzrost liczby aglomeracji, a co za tym idzie wzrost długości sieci potrzebnej do
wybudowania i zmodernizowania oraz wzrost liczby modernizowanych, rozbudowywanych i
nowobudowanych oczyszczalni ścieków, wiąże się ze wzrostem nakładów finansowych
potrzebnych na realizację przedsięwzięć umieszczonych w zweryfikowanym KPOŚK z 35
mld zł do 42 mld zł. Na wzrost kosztów aktualizacji KPOŚK wpłynęły nowo wpisane do
programu małe aglomeracje (wielkość 2 000 do 15 000 RLM), w których należy wybudować
bądź rozbudować sieci kanalizacyjne.
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych podlega okresowej aktualizacji, nie
rzadziej niż raz na dwa lata. Kolejna aktualizacja KPOŚK pozwoli na ponowne
zweryfikowanie zapisów Programu.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków wprowadziła kilka istotnych zmian w zakresie zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków.
Nowe uregulowania kwestii zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków dostosowują polskie rozwiązania w tym zakresie do prawa wspólnotowego, a w
szczególności dyrektywy Rady 91/271/ EWG z 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych. Przede wszystkim zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
pozostało nadal zadaniem własnym gminy – a ustawa doprecyzowała odpowiedzialność gmin
w tym zakresie. Zgodnie z wolą ustawodawcy gmina decyduje o kierunkach rozwoju sieci w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto, odnosząc się do formy prowadzenia przedmiotowej działalności, po raz pierwszy
prawnie zdefiniowano pojęcie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Ustawa
wprowadziła nowe zasady ustalania i zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, a także wraz z jej
wejściem w życie jednoznacznie rozstrzygnięty został problem prawnej dopuszczalności
odcinania dostaw wody. Określono organ odpowiedzialny za zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków, ustanowiono przejrzyste i stabilne zasady zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków, jednakowe dla podmiotów o różnych formach organizacyjnych i
stosunkach własnościowych. Nowe zasady sporządzania taryf uwzględniają ochronę

41

interesów odbiorców usług oraz stwarzają możliwość osiągania zysku z zainwestowanego
kapitału. Jednoznacznie określono organ uprawniony do zatwierdzania taryf.
Ustawa określa szczegółowe zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym
zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia
warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego
odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług, z
uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.
Do obowiązków gminy określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków zaliczyć należy przede wszystkim:
•

•
•
•

•
•

•
•

ustalanie kierunków rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (art. 3 ust. 3 );
obowiązek regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (art. 12 ust. 5);
wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 16 ust. 1);
kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w
zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem (art. 18e
ust.1);
uchwalanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków (art. 19 ust. 1);
uchwalanie planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych (art. 21 ust. 4);
zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (art. 24 ust. 1);
wymierzanie kar pieniężnych przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu lub
kierownikowi tego przedsiębiorstwa za nie przestrzeganie obowiązku przedstawienia
taryf radzie gminy do zatwierdzenia, lub za zawyżanie ceny i stawek zatwierdzonych
przez radę gminy (art. 29 ust. 2 i 6).

Obowiązki określone w ustawie doprecyzowały odpowiedzialność gmin za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Po wejściu w życie nowych
uregulowań prawnych, zawierających obowiązki państw członkowskich UE, w zakresie
ochrony wód i oczyszczania ścieków komunalnych, realizacja większości z nich przypadła
gminom. Wynegocjowane przez Rząd, warunki naszego przystąpienia do Unii Europejskiej,
w obszarze „Środowisko”, w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, zapisane zostały
w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Cała odpowiedzialność za
dotrzymanie terminów realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i
oczyszczalni ścieków spoczywa na gminach. Tak więc przy ustalaniu planów i kierunków
rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej samorządy gminne zmuszone są brać pod uwagę
zobowiązania Rządu RP wynikające z wdrożenia zapisów dyrektywy 91/271/EWG.
Rząd nie dysponuje instrumentami prawnymi, uprawniającymi do egzekwowania od
samorządów realizacji obowiązków w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Jedynym
środkiem ekonomicznym, w stosunku do gmin jest możliwość wymierzania opłat i kar za
pobór wody i odprowadzanie ścieków. Istotne jest, aby uświadamiać Radom Gmin wagę
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problemu i konieczność realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z ustaleń Traktatu
Akcesyjnego.
Działania dostosowawcze w zakresie osiągnięcia standardów ochrony środowiska
obowiązujących w Unii wymagają poniesienia przez samorządy gminne znacznych nakładów
finansowych. Gminy mają ograniczoną zdolność do finansowania przedsięwzięć, stąd rolą
Rządu jest zachęcenie gmin do ich realizacji poprzez przedstawienie atrakcyjnych warunków
finansowych, a także możliwości i zasad ich pozyskania. Należy tu podkreślić, że realizacja
Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych stanowi jeden z elementów
Polityki Ekologicznej Państwa i jest zadaniem priorytetowym przy kwalifikowaniu
przedsięwzięć do finansowania ze środków funduszy celowych oraz funduszu spójności.
Powodzenie realizacji założeń rozwoju infrastruktury komunalnej zależy w dużej mierze od
inicjatywy samorządów gminnych oraz umiejętności zdobywania przez nie środków
finansowych.
Zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy Prawo wodne, w sierpniu 2006 r. Minister Środowiska
sporządził i przedłożył Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania pierwszego etapu
Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, w latach 2003-2005(stan na 31 XII
2005 r.). Niniejsze sprawozdanie obejmuje zadania zrealizowane w latach 2003 - 2005.
Opracowanie to zostało przygotowane przez Departament Gospodarki Wodnej Ministerstwa
Środowiska na podstawie przesłanych przez Wojewodów sprawozdań.
Dane uzyskane ze sprawozdań Wojewodów wskazują na pewne opóźnienia i przesunięcia
terminów realizacji zadań w stosunku do lat określonych w KPOŚK. Spowodowane są one w
głównej mierze przez:
- duży zakres modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni ścieków konieczny do
przeprowadzenia do końca roku 2005;
- brak środków finansowych na realizacje zadań zapisach w Programie;
- długotrwałe procedury przetargowe, wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych;
- brak rzetelnego podejścia do procedur przetargowych ze strony przedsiębiorstw
wykonawczych;
- protesty organizacji społecznych i ekologicznych wpływające na opóźnienia w realizacji
inwestycji;
- opóźnienia w przygotowywaniu przez gminy dokumentacji i wniosków o dofinansowanie
inwestycji ze środków krajowych i zagranicznych;
- konieczność realizacji przez gminy wielu innych zadań należących do priorytetowych.
Wyliczony na podstawie danych nadesłanych przez Wojewodów procent redukcji
całkowitego ładunku zanieczyszczeń bidegradowalnych pochodzący z aglomeracji, wynosi
62%. Obliczona wartość redukcji zanieczyszczeń jest niższa od oczekiwanej. Związane jest to
z faktem, iż osiągnięty procent skanalizowania kraju jest niższy (72%) od planowanego
(80%), przy którym możliwym byłoby osiągnięcie 69% stopnia redukcji zanieczyszczeń
bidegradowalnych.
Sytuacja ta bezpośrednio wiąże się ze zbyt małą ilością odprowadzanych do oczyszczalni
ścieków, z powodu braku należytego wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy
kanalizacyjne.
Pomimo wykazania w sprawozdaniu realizacji znacznej długości sieci kanalizacyjnej, nie
udało się doprowadzić do oczyszczalni odpowiedniej ilości ścieków, uniemożliwiając tym
samym osiągnięcie zakładanego stopnia redukcji zanieczyszczeń bidegradowalnych w
ściekach.
Szczegółowa analiza tego problemu wykazała, iż długość wybudowanej w aglomeracjach
sieci zawiera odcinki kanalizacji przesyłowej, odcinki niepodłączone do funkcjonującego
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systemu oraz sieć modernizowaną. Ponadto realizacja niektórych inwestycji dotyczących
oczyszczalni ścieków została przeniesiona na lata następne.
Opóźnienia w budowie, rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz
budowie sieci kanalizacyjnej występują również w województwie podkarpackim. W kwietniu
2006 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził, zgodnie z
wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, kontrolno-inwentaryzacyjną ocenę
efektów ekologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych w województwie podkarpackim,
realizowanych w ramach KPOŚK, które powinny osiągnąć efekt ekologiczny w okresie od
dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.01.2006 r.
Ocena realizacji przedsięwzięć wykazała, że niektóre aglomeracje nie dotrzymały
terminów zakończenia prac określonych KPOŚK. Z dwudziestu aglomeracji poddanych
ocenie, pięć z nich nie zrealizowało przedsięwzięć związanych z budową, rozbudową lub
modernizacją oczyszczalni ścieków. Są to aglomeracje: Myczkowce, Brzozów, Czarna
k/Dębicy, Żurawica, Zarszyn. Przyczyną opóźnień w osiągnięciu efektu ekologicznego,
zgodnego z wymaganiami prawa w 2005 r. był głównie brak środków finansowych.
Aglomeracje: Sieniawa i Wierzawice, pomimo zrealizowania w planowanym terminie
inwestycji związanych z budową oczyszczalni ścieków nie posiadają środków finansowych
na szybką rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, która pozwoliłaby na osiągnięcie
zakładanego stopnia redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych w ściekach.
Ponadto na podstawie sprawozdania o realizacji „Krajowego programu ....”, sporządzonego
przez Wojewodę Podkarpackiego, w marcu 2006 r. stwierdzono, że niektóre aglomeracje
zgłaszają brak środków finansowych, na realizację zadań, związanych z budową oczyszczalni
ścieków i kanalizacji, których termin wykonania upływa w roku 2006 i 2007. Są to
aglomeracje: Sanok, Radomyśl, Żołynia, Przecław, Bachórz, Godowa i Pułanki.

44

Witold Skomra
6.
PODZIAŁ
KOMPETENCJI
POMIĘDZY
ORGANAMI
ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
PODCZAS
ZWALCZANIA
KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Dla pracowników administracji, tak rządowej jak i samorządowej, jest oczywistym że
wszelkie decyzje administracyjne wydaje właściwy organ administracji publicznej. Powstaje
jednak pytanie czy te zasady są zachowywane w czasie zwalczania katastrof i klęsk
żywiołowych oraz kto pełni funkcję organu odpowiedzialnego za wydawanie decyzji.
Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba przeanalizować zasady kierowania działaniami
ratowniczymi i kompetencje poszczególnych rodzajów administracji wynikające z faktu
zaistnienia katastrofy lub klęski żywiołowej.
Wydawać by się mogło, że skoro do zwalczania klęsk żywiołowych i katastrof
powołano Państwową Straż Pożarną, to kierują działaniami odpowiednio komendant
powiatowy, wojewódzki lub Główny PSP. Takie stwierdzenie jest jednak nieprawdziwe.
Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawą o Państwowej Straży Pożarnej
działaniami ratowniczymi dowodzi Kierujący Akcją Ratowniczą. Nie jest to jednak
przypadkowy strażak, któremu przełożeni powierzyli wykonywanie pewnych czynności. Z
uruchomieniem dowodzenia wiąże się cały szereg okoliczności formalno – prawnych:
– po pierwsze - powołanie kierującego odbywa się na zasadach ustalonych ustawą,
– po drugie - zakres jego kompetencji reguluje rozporządzenie Rady Ministrów,
– po trzecie - działanie kierującego jest prowadzone w imieniu i na rachunek skarbu
państwa,
– po czwarte - kierujący ma prawo oddziaływania władczego w formie wydawania decyzji
administracyjnych łącznie z obowiązkiem ich wyegzekwowania.
Porównajmy te okoliczności z kryteriami definiującymi jednoosobowy organ administracji
publicznej:
– powołanie organu musi odbywać się na gruncie prawa;
– organ musi mieć wyraźnie określony prawem zakres kompetencji;
– działanie organu odbywa się w imieniu i na rachunek państwa;
– organ ma prawo działania władczego (w formie stanowienia aktów normatywnych,
sprawowania kontroli, wydawania decyzji lub wyroków) łącznie z możliwością działania
egzekucyjnego.
Jak łatwo zauważyć, wszystkie elementy definiujące jednoosobowy organ
administracji publicznej zostały spełnione. Zostało zatem udowodnione, że akcjami
ratowniczymi dowodzi odrębny organ administracji publicznej.
Oczywiście każdy z komendantów PSP może, a niekiedy wręcz musi przejąć dowodzenie,
ale wówczas zmienia się zasadniczo charakter pełnionej przez niego funkcji (z organu
administracji rządowej staje się organem administracji publicznej), zmienia się zakres jego
kompetencji oraz tryb wydawania i egzekwowania decyzji. Warto przy tej okazji zauważyć,
że tego typu rozwiązanie nie jest czymś wyjątkowym. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym
wymienia cały szereg służb, których przedstawiciele stają się organami administracji
publicznej celem zrealizowania pewnych zadań w imieniu państwa. Treść właściwego
artykułu przedstawia się następująco:
“Ponadto w przypadkach określonych szczególnymi przepisami jako organ egzekucyjny w
zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym działa każdy
organ Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży
Granicznej, organ Państwowej Inspekcji Pracy wydający decyzję w pierwszej instancji, organ
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straży pożarnej kierujący akcją ratowniczą, a także inne organy powołane do ochrony
spokoju, bezpieczeństwa, porządku, zdrowia publicznego lub mienia społecznego.”33
Zrozumienie faktu, że kierujący akcją jest takim samym organem administracji
publicznej jak wójt, starosta czy wojewoda, ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia
podziału zadań pomiędzy nimi. Jeżeli ten fakt nie jest właściwie rozumiany, dochodzi do
sytuacji gdy strażacy próbują przerzucać na przedstawicieli administracji odpowiedzialność
za decyzje które sami powinni podejmować. Bywają też sytuacje odwrotne, gdy starostowie
mylnie przyjmują, że są odpowiedzialni za skuteczność działań ratowniczych. W literaturze
szeroko opisywany jest przypadek starosty warszawskiego, który podczas ćwiczeń w metrze
postanowił kierować podległymi sobie służbami bezpośrednio ze strefy działań ratowniczych.
Szybko okazało się, że telefon komórkowy i radiostacja to niewystarczające narzędzia do
kierowania podległymi służbami. W efekcie doszło do całkowitego paraliżu decyzyjnego.
Inny przykład niewłaściwego rozumienia swojej roli, to przypadek z województwa
podkarpackiego. Kilka lat temu strażacy uratowali, jeśli nie życie to na pewno zdrowie,
staroście który próbował wtargnąć bezpośrednio do strefy skażonej amoniakiem.
Niestety problem jest znacznie szerszy. W planach reagowania kryzysowego
większości powiatów pominięto istnienie organu jakim jest kierujący akcją ratowniczą, zaś
jego zadania przypisano mylnie starostom.
Prześledźmy teraz na przykładzie jak przebiega podziała zadań pomiędzy
poszczególnymi organami. Z chwilą przyjęcia zgłoszenia o dużym zdarzeniu np. o katastrofie
budowlanej zostaje powołany kierujący akcją. Do jego zadań należy wyodrębnienie strefy
zero, gdzie mogą pracować wyłącznie osoby specjalnie wyposażone, strefę działań, gdzie
następuje przygotowanie sił i środków do likwidacji zagrożeń w strefie “0” oraz strefę
izolacji, gdzie organizuje się punkt przyjęcia przybywających jednostek, punkt segregacji
rannych oraz sztab dowodzenia taktycznego. W sumie powstaje pewna strefa zwana strefą
działań ratowniczych. Niekiedy strefę tę nazywa się strefą reagowania kryzysowego, ale
ponieważ często mylone są pojęcia reagowanie kryzysowe i zarządzanie kryzysowe, osobiście
preferuję nazwę strefa działań ratowniczych. Poza tą strefą kompetencje kierującego się
kończą, a zaczynają się kompetencje organów administracji ogólnej. Ta strefa w literaturze
nazywana jest obszarem zarządzania kryzysowego i tej strefie chciałbym poświęcić kilka
słów. Obszar działania ratowniczego, oraz obszar zarządzania kryzysowego wraz z
podstawowymi zadaniami realizowanymi w tych obszarach przedstawiono na załączniku nr 2.
Przykład katastrofy w Chorzowie dobitnie pokazuje, że uwolnienie i ewakuacja osób
poszkodowanych i zagrożonych wcale nie oznacza, że kończą się skutki zdarzenia. Osoby z
obszaru zagrożonego muszą być umieszczone w warunkach pozwalających na ich
przetrwanie. Przy temperaturze otoczenia –15 stopni ma to niezwykle istotne znaczenie. Jeżeli
poszkodowani zostali poddani dekontaminacji (jest to konieczne przy zdarzeniach z udziałem
środków toksycznych), muszą być wyposażeni w odzież. Zapewnienie warunków przetrwania
oraz dostarczenie odzieży to zadania, które ustawa o pomocy socjalnej przypisuje gminom
jako zadania własne. Zatem kierujący musi bezwzględnie współdziałać z wójtem i
podlegającymi mu służbami.
Osoby ranne należy rozwieźć do szpitali korzystając ze zwiększonych obsad karetek
pogotowia. Ranni nie mogą być przewożeni do najbliższego szpitala, lecz do takiego w
którym jest możliwość udzielenia właściwej pomocy. Karetkom i innym pojazdom biorącym
udział w działaniach należy zapewnić sprawny dojazd, co oznacza konieczność
wprowadzenia innej organizacji ruchu drogowego. Cały ten obszar działań przypisany jest
staroście, choć ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym ciągle jeszcze nie jest w
całości wdrożona.
33

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( DzU 2002 r. Nr 110,
poz. 956 z późn. zm.), art.20 par.2.
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Część działań zarówno na obszarze działań ratowniczych jak i na obszarze zarządzania
kryzysowego jest realizowana przez administrację niezespoloną lub zespoloną, ale
występującą wyłącznie na szczeblu wojewódzkim. W tych przypadkach działania koordynuje
wojewoda. Wojewoda w sytuacjach nadzwyczajnych może również koordynować działania
służb podległych samorządowi województwa. Wśród działań, gdzie bez koordynacji ze strony
wojewody się nie obejdzie należy wymienić akcje przeciwpowodziowe, badanie stanu i
zwalczanie zagrożeń dla środowiska, zagrożenia weterynaryjne, zagrożenia związane z
epidemiami oraz wszelkie sytuacje gdzie niezbędny jest udział straży granicznej lub wojska.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że siły kierowane do działań przez wojewodę mogą
realizować zadania zarówno w strefie działań ratowniczych jak i w strefie zarządzania
kryzysowego. Dotyczy to zarówno Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, którym to
systemem w sytuacjach nadzwyczajnych kieruje wojewoda, ale również jednostek
wojskowych. Jednostki wojska mogą bowiem zarówno wykonywać czynności ratownicze pod
kierownictwem kierującego akcją, wspierać zadania z zakresu pomocy socjalnej oraz
rozdziału pomocy humanitarnej wykonywane przez szczebel gminny, czy wreszcie włączyć
się do izolowania terenu celem zapobiegania grabieżom i niepokojom społecznym. Zarówno
doświadczenia województwa podkarpackiego z powodzi w 2001r kiedy to w miejscowości
Witkowice doszło do niepokojów społecznych, jak i informacje o podejrzeniu dokonywania
grabieży podczas akcji w Chorzowie, wskazują, że konieczność izolacji terenu nie może być
bagatelizowana, niezależnie od tego jakim czynnik wywołał zagrożenie.
Jak widzimy, w czasie prowadzenia działań ratowniczych mamy cztery zasadnicze
organy administracji publicznej. Są to:
– kierujący akcją ratowniczą;
– wójt;
– starosta;
– wojewoda.
Oczywiście te cztery osoby nie działają w osamotnieniu. Każda z nich ma organ
wspierający. Są to dla kierującego - Sztab Kierującego Działaniami, zaś dla pozostałych
organów - zespoły reagowania kryzysowego odpowiedniego szczebla. Przy tym jedna uwaga.
W przypadku administracji ogólnej można mówić jedynie o strukturze quasi -sztabowej, gdyż
poszczególne służby w ramach zespołu reagowania kryzysowego podlegają swoim
przełożonym, a nie przedstawicielowi administracji ogólnej. Natomiast KAR podejmuje
decyzje jednoosobowo i na podległym mu obszarze struktura dowodzenia jest typową
strukturą dowódczo - sztabową. Polega to na tym, że wszystkie siły podlegają dowódcy, zaś
sztab jedynie przygotowuje warianty decyzyjne. Z funkcjonowaniem tego sztabu kierującego
akcją wiąże się jednak jeden zasadniczy problem. Kierujący nie jest w stanie samodzielnie
przygotować sobie sztabu ani pod względem technicznym, ani szkoleniowym, gdyż obejmuje
swoją funkcję dopiero po uruchomieniu działań. Dlatego za przygotowanie sztabów
odpowiadają poszczególni komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Ponieważ w skład
sztabu powinni wchodzić nie tylko strażacy lecz przedstawiciele innych służb, realizacja tego
zadania musi się odbywać przy wykorzystaniu kompetencji odpowiednio starosty i wojewody
po zaopiniowaniu przez właściwy zespół reagowania kryzysowego. Do tego zagadnienia
pozwolę sobie wrócić w podsumowaniu.
Skoro udało się stwierdzić, że podczas działań funkcjonują równocześnie cztery
zasadnicze organy administracji publicznej, to można postawić drugie pytanie:
“Jakie relacje występują pomiędzy tymi organami i czy zmieniają się one po wprowadzeniu
stanu klęski żywiołowej?”
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego poszczególne organy są
zobowiązane do przestrzegania właściwości rzeczowej i miejscowej. W efekcie każdy organ
powinien mieć własne, ściśle i jednoznacznie wyodrębnione zadania. Zastosowanie tego
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zapisu do działań ratowniczych jest nierealne. W załączniku nr 1 przedstawiono przykłady
zadań które muszą być realizowane wspólnie przez różne organy. Szczególnie jaskrawym
przykładem zadań, które powinny być realizowane wspólnie są zadania z zakresu pomocy
socjalnej osobom poszkodowanym. Możliwości przeciętnej gminy w w tym zakresie szybko
się wyczerpują. Powiat ma ustawowo zakaz realizowania zadań przypisanych gminie jako
zadania własne. Wojewoda nie ma własnego budżetu i może jedynie wnioskować o
uruchomienie rezerwy rady ministrów, a następnie otrzymane środki rozdzielić. Brak
rozwiązania systemowego w zakresie wsparcia gminy na wypadek wyczerpania się jej
możliwości jest ogromną bolączką dotychczasowej organizacji działań z zakresu ochrony
ludności. Takim przykładem może być sytuacja z 2001r., gdy podczas powodzi starosta
tarnobrzeski zaangażował środki powiatu w pomoc gminie Gorzyce. Tłumaczenie się przed
prokuratorem z faktu udzielania pomocy, może i wbrew prawu, ale zgodnie ze zdrowym
rozsądkiem, każdego może zniechęcić do podejmowania podobnych działań w przyszłości.
Niestety, bez ustawowego powołania wielopodmiotowej i wieloszczeblowej struktury
wspomagania działań z zakresu ochrony ludności trudno spodziewać się zmiany istniejącej
sytuacji. Natomiast działania ratownicze mają już odpowiednią strukturę w postaci
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Istnieje też szansa, że wkrótce podobnego
rozwiązania systemowego doczeka się ratownictwo medyczne.
Poza brakiem właściwych rozwiązań prawnych, zdarzają się przepisy, które zamiast
działania ułatwiać, znacznie je utrudniają. Do takich przykładów można zaliczyć zasady
tworzenia planów przeciwpowodziowych, które tworzone są przez wójtów, starostów oraz
wojewodę, bez jakiejkolwiek koordynacji pomiędzy nimi. Można sobie wyobrazić zatem
sytuację, gdy plan gminny będzie całkowicie sprzeczny z planem wojewódzkim. Problem
braku
jednoznaczności
przypisanych
zadań
dotyczy
również
magazynów
przeciwpowodziowych. Na potrzeby zabezpieczenia tego samego obszaru działań magazyn z
niezbędnym sprzętem są zobowiązani zorganizować samorząd gminny, powiatowy i
wojewódzki. W sytuacji gdy trzy różne podmioty odpowiadają za to samo zadanie, z góry
można przypuszczać że nikt do końca nie poczuwa się do obowiązku właściwego
wyposażenia w sprzęt.
Utrudniona możliwość wsparcia działań prowadzonych na niższym szczeblu, to nie
jedyna okoliczność jaka musi być prana pod uwagę na etapie planowania. Kolejny problem na
jaki chciałem zwrócić uwagę, to konieczność zachowania relacji pomiędzy poszczególnymi
organami. Organ administracji może ingerować w działalność innego organu wyłącznie
wówczas, gdy wynika to z zapisu ustawowego. Zacznijmy zatem od kierującego akcją.
Relacje między nim a organami administracji ogólnej nie są nigdzie zdefiniowane. W efekcie
jest to organ całkowicie niezależny, choć nie pozbawiony nadzoru i kontroli. W razie
stwierdzenia, że działania są prowadzone nieskutecznie lub skala zdarzenia przerasta
możliwości osoby kierującej działaniami, właściwy przełożony może w każdej chwili zmienić
osobę sprawującą funkcję kierującego lub przejąć tę funkcję osobiście. Jednak w tym
przypadku nie będzie już realizował zadań jako organ administracji rządowej właściwy do
spraw związanych z funkcjonowaniem PSP, lecz jako organ administracji publicznej
powołany celem dowodzenia działaniem ratowniczym. Niezależności kierującego od innych
organów nie zmienia nawet wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Zgodnie bowiem z art.7
ustawy o stanie klęski żywiołowej „W czasie stanu klęski żywiołowej organy władzy
publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach
przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy”. A skoro
ustawa nie zmienia kompetencji kierującego, to pozostają one niezmienione. Czy takie
rozwiązanie jest dobre? Na ogół tak. Dzięki niemu nikt nie może nakazać policjantowi czy
strażakowi jakimi działaniami mają osiągnąć zamierzony cel. Wydaje się jednak, że w
pewnych sytuacjach odpowiedzialność powinna jednak przechodzić na organy administracji
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ogólnej. Kilka przykładów. Kto wyznaczy kierującego, gdy żadna ze służb nie jest wiodącą
przy danym zdarzeniu (do takiej sytuacji doszło przy próbie schwytania tygrysa biegającego
w Warszawie po dzielnicy Tarchomin). Kto ma rozstrzygnąć spór pomiędzy dwoma legalnie
powołanymi organami kierującymi akcją (podczas pożaru odwiertu gazowego w
Wierzchowicach zarówno ratownictwo górnicze jak i PSP powołały legalnie dwóch
odrębnych kierujących akcją ratowniczą). Kto ma podjąć decyzję, gdy mamy zbyt mają ilość
środków i z tego faktu wynika konieczność skupienia się tylko na niektórych celach? Choćby
klasyczny dylemat – gasimy las czy ochraniamy budynki zlokalizowane w lesie? Bronimy
wałów, czy zalewamy nieużytki?
Dalej, kto ma wybrać wariant działania, jeśli mamy do wyboru warianty tylko złe, ale
o różnej uciążliwości dla ludzi lub środowiska? Na przykład konieczność zorganizowania
prowizorycznej spalarni substancji toksycznej po to by uniknąć niezwykle niebezpiecznego
procesu przetłaczania i przewożenia. Pogląd, że w takich sytuacjach głos decydujący
powinien należeć do starosty lub wojewody jest jednak osobistym poglądem autora nie
wynikającym z aktualnego stanu prawnego.
Jeszcze bardziej skomplikowana jest zależność pomiędzy organami administracji
ogólnej. Starosta i wójt pełnią bowiem jednocześnie funkcje trzech różnych organów:
– organu wykonawczego w ramach administracji samorządowej odpowiedniego szczebla
(głównie wójtowie, bo starostowie tylko w jednym przypadku mogą podejmować decyzje
samodzielnie w imieniu zarządu);
– organu administracji rządowej (w odniesieniu do zadań powierzonych przez wojewodę lub
zleconych ustawowo samorządom do wykonania w ramach administracji rządowej);
– organu administracji publicznej (dotyczy to przypadków gdy ustawa wprost zobowiązuje
starostę lub wójta do wydawania decyzji we własnym imieniu).
Jak zatem wygląda podległość wójta i starosty. Jako organy administracji
samorządowej podlegają właściwym radom, a nie wojewodzie czy sobie nawzajem. Jako
przedstawiciele administracji publicznej podlegają jedynie nadzorowi w zakresie legalności
działania. Pozostają jeszcze zadania realizowane w ramach administracji rządowej. Te
podlegają nadzorowi sprawowanemu w różnych formach przez wojewodę. Wprawdzie
ustawa o powszechnym obowiązku obrony sugeruje, że wójt jako szef OC gminy podlega
staroście, ale ponieważ za tym zapisem nie idą żadne możliwości w zakresie kontroli i
egzekwowania nałożonych obowiązków, ani rozwiązania finansowe, zapis ten można
traktować jako przypadek martwej litery prawa. Przynajmniej do chwili wprowadzenia stanu
wojennego. Podobną formę podporządkowania wójtów starostom zawiera ustawa o stanie
klęski żywiołowej. Jednak i tu w ślad za podporządkowaniem wójta staroście nie idzie
podporządkowanie rady, zatem w praktyce możliwość korzystania przez starostę z zasobów
finansowych czy magazynowych gminy pozostaje jedynie teoretyczna. Podobna sytuacja
dotyczy relacji starosta – wojewoda. W sumie najbardziej słusznym jest przyjęcie założenia,
że zarówno starosta jak i wójt w zakresie realizacji zadań zleconych i powierzonych podlegają
jedynie nadzorowi ze strony wojewody.
Pozostaje do rozstrzygnięcia czym jest podległość wójta staroście oraz starosty
wojewodzie po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Skoro ten mechanizm nie dotyczy
podległości organów samorządu terytorialnego, można domniemywać że nadzorowi
podlegają zadania realizowane w ramach administracji rządowej. Stąd można wyciągnąć
wniosek, że zakres kompetencji jakie posiada starosta wobec wójta musi być wcześniej
określony przez wojewodę.
Przedstawione przykłady rozwiązań utrudniających prowadzenie działań zarówno na
obszarze działań ratowniczych, jak i na obszarze zarządzania kryzysowego, mogą sugerować,
że prawidłowo prowadzić działań się nie da. Pogląd taki jest całkowicie mylny. Po pierwsze
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brak rozwiązań prawnych nie zwalnia ani administracji ogólnej, ani służb ratowniczych z
obowiązku zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa obywatelom. Ponadto
przykłady prowadzenia dużych akcji, jak choćby ta prowadzona w związku z katastrofą
budowlaną w Chorzowie, pokazują że takie działania da się przygotować i poprawnie
przeprowadzić. Natomiast ze względu brak właściwych rozwiązań prawnych wymaga to
szczególnego zaangażowania ze strony osób uczestniczących w przygotowaniu działań. W
sytuacji braku przejrzystego prawa poprawne planowanie i przygotowania działań jest wręcz
podstawą sukcesu. Dlatego kilka słów należy poświęcić temu zagadnieniu.
Jednym z pierwszych, który zauważył, że proces planowania bywa ważniejszy od
samego planu, był generał Dwight D. Eisenhower. Według jego słów: „Plany są niczym,
planowanie jest wszystkim”. Konieczność wdrożenia zintegrowanego (czyli
wielopodmiotowego i wielopoziomowego) planowania operacyjnego można zamknąć w
stwierdzeniu, że wszystkie działania wspólne powinny być wspólnie przygotowane,
wdrożone, przetestowane i zrealizowane.
Zanim omówię jak prawidłowo planować działania, powiem kilka słów na temat tego
jak w żadnym wypadku planować działań nie należy. W literaturze przedmiotu przypadki,
gdy planowanie nie przynosi żadnych pozytywnych efektów nazywa się syndromem
papierowego planu. Występuje on wówczas gdy:
– celem planowania jest jedynie sporządzenie dokumentu planistycznego bez jego
wdrożenia;
– uczestnicy przyszłych działań nie angażują się w powstanie planu, a w skrajnych
przypadkach mogą nawet nie wiedzieć o zadaniach jakie plan na nich nakłada;
– planowanie nie zostało zintegrowane wokół dokumentu zasadniczego w efekcie czego w
różnych planach występują te same siły i środki;
– planowanie jest tak szczegółowe, że czytający nie jest w stanie ogarnąć całości;
– decydent założył, że wraz z powstaniem planu albo zagrożenie przestało istnieć, albo
przynajmniej przestał istnieć problem likwidacji zagrożenia.
Efektem omawianego syndromu jest tzw. zespół apatii urzędniczej w
przygotowywaniu się na przyszłe katastrofy. No bo skoro mamy plan, plan zabezpieczony w
szafie (dobrze byłoby gdyby to była szafa pancerna), zaś grubość opracowanego dokumentu
budzi respekt (co najmniej 200 stron), to po co wydawać środki na szkolenia, wyposażenie
techniczne itp. Sytuacja w dziedzinie planowania w naszym kraju przypomina omawiany
syndrom. Na szczeblu województwa zamiast jednego planu zasadniczego i załączników
branżowych opracowuje się kilkanaście niezależnych dokumentów. Plany te są niesłychanie
rozbudowane. O ile plan ratowniczy dla stanu Kalifornia liczy 101 stron34, zaś dla Londynu
54, to przeciętny gminny plan przeciwpowodziowy w Polsce liczy150 do 250 stron.
Dodatkowo przepisy nakładające obowiązek planowania nie wymagają ani aktywnego
udziału wszystkich potencjalnych uczestników działań, ani nie przewidują cyklu wdrażania i
weryfikacji. Ponadto ciągle borykamy się z problemem utajniania wszystkiego, przed
wszystkimi. O ile ratownicze plany działań angielskie, amerykańskie czy kanadyjskie łatwo
znaleźć w internecie, to w naszym kraju plany są często nieznane nawet osobom, które mają
je realizować.
Po tym wstępie chciałbym przedstawić kilka podstawowych zasad nowoczesnego
planowania:
– Po pierwsze – plan musi być maksymalnie krótki, tak by czytający był w stanie ogarnąć
całość zawartej w nim treści;
– Po drugie - powinien się skupiać na zadaniach do wykonania i jednoznacznie
34
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–

–

przyporządkować osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, natomiast wykazy sił i
środków powinny się znaleźć w załącznikach branżowych;
Po trzecie - plany powinny szczegółowo opisywać tylko zadania wykonywane wspólnie
przez różne podmioty lub osoby (wewnętrzne procedury poszczególnych służb nie są
przecież elementem wspólnego planowania);
Po czwarte plany szczegółowo powinny opisywać te elementy struktury organizacyjnej
tworzonej w czasie działań, które wymagają technicznego lub osobowego zaangażowania
różnych służb (np. wspólne sztaby dowodzenia, ich obsada i wyposażenie techniczne).

Jednak samo sporządzenie dokumentu planistycznego, to jeszcze nie koniec
nowoczesnego planowania. Przygotowywanie struktur do podjęcia działań to nie
sporządzenie dokumentu lecz cykl działania zorganizowanego. Cykl, który nigdy nie
powinien się kończyć. W największym uproszczeniu na cykl planowania składają się
następujące etapy:
ustalenie celów;
analiza (siły, środki, zagrożenia, ale również efekty stosowania planu);
sporządzenie planu (lub korekta);
wdrożenie planu (przeszkolenie ludzi, wprowadzenie zmian technicznych i
organizacyjnych itp.);
wykonanie (lub testowanie w ramach ćwiczeń);
ponowna analiza lub korekta celu itd.
Skoro powstawanie planu jest niekończącym się cyklem, to staje się oczywistym, że
celem planowania nie jest sporządzenie dokumentu, lecz wyposażenie i wyszkolenie grupy
osób, która plan zdoła opracować, dostosować do warunków jakie rzeczywiście zaistnieją
oraz wdrożyć go w życie. Paradoksalnie, do dobrze sporządzonego planu zespół sztabowy nie
musi sięgać, bo zna go na wylot z okresu treningu. Teraz staje się zrozumiałym dlaczego dla
gen. Eisenhower'a plany były bezwartościowe.
Zanim przejdę do wniosków pozwolę sobie przypomnieć podstawowe tezy
niniejszego opracowania:
1. Kierujący akcją ratowniczą to organ administracji ogólnej taki sam jak wójt, starosta czy
wojewoda, choć oczywiście realizujący inne zadania i na odmiennych zasadach.
2. Warunkiem powodzenia działań ratowniczych w czasie katastrof z udziałem wielu
poszkodowanych jest dobre współdziałanie wszystkich czterech zasadniczych organów
administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie działań w
podległych sobie obszarach.
3. Nowoczesne planowanie działań to nie sporządzenie papierowego planu, lecz techniczne i
organizacyjne przygotowanie zespołów, które będą wspierać decydentów wydających
decyzje.
I na koniec krótkie podsumowanie. Dla poprawy skuteczności działań prowadzonych
jednocześnie przez wiele podmiotów z udziałem kilku różnych organów administracji
publicznej koniecznym jest uzyskanie 5 zasadniczych celów:
1. Zespoły reagowania kryzysowego są niezmiernie istotnymi elementami wspomagającymi
działania uprawnionych organów administracji publicznej nie tylko w odniesieniu do
działań prowadzonych na obszarze zarządzania kryzysowego, ale również w zakresie
przygotowania i wsparcia działań prowadzonych przez kierującego akcją ratowniczą;
2. Zakresy działania poszczególnych zespołów reagowania kryzysowego powinny
uwzględniać nie tylko zadania wynikające z ustawy o stanie klęski żywiołowej i
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rozporządzenia wydanego na jej podstawie, ale również zadania ustawowe wynikające z
ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
3. W planach reagowania kryzysowego należy wyeliminować przypadki, gdy organom
administracji ogólnej przypisano zadania dowódcze związane z prowadzeniem działań
ratowniczych;
4. Należy zdecydowanie ograniczyć ilość i obszerność poszczególnych planów
wojewódzkich na rzecz planów wspólnych maksymalnie uogólnionych;
5. Stale należy doskonalić zarówno zespoły sztabowe przygotowywane na potrzeby
kierującego akcją ratowniczą, jak i obsady zespołów reagowania kryzysowego.
Załącznik nr 1
Ogólne zadania organów administracji publicznej

Szczegółowe zadania organów administracji publicznej
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Załącznik nr 2
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Maria Suchy
7. ZADANIA GMINY W DZIEDZINIE OCHRONY PRZYRODY
Zagadnienia prawnej ochrony przyrody mają blisko dwustuletnią historię, przy czym
początkowo ochrona dotyczyła tylko szczególnie cennych terenów i obiektów przyrodniczych.
W Polsce pierwsze regulacje pochodzą z lat trzydziestych ubiegłego wieku, ale nie była to
ochrona przyrody w dzisiejszym znaczeniu tego pojęcia. Natomiast ochrona drzew i krzewów w
formie zbliżonej do obecnie obowiązujących uregulowań to lata pięćdziesiąte. Pierwsza
powojenna ustawa o ochronie przyrody nigdy nie doczekała się rozporządzeń wykonawczych i
dopiero ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska zapewniła
wystarczające mechanizmy prawnej ochrony drzew i krzewów.
Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2004r. Nr 92 poz. 880, z późn. zm.) weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r., czyli jednocześnie z
dniem przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym Polska jest
zobowiązana do przestrzegania także europejskiego prawa ochrony przyrody. W zakresie
ochrony przyrody najważniejsze znaczenie mają dwie dyrektywy:
1. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych
oraz dzikiej fauny i flory, zwana „dyrektywą siedliskową” lub „dyrektywą habitatową”,
2. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków,
zwana „dyrektywą ptasią”.
Dyrektywy te zostały wdrożone do prawa polskiego za pomocą przepisów ustawy o ochronie
przyrody oraz znowelizowanej 18 maja 2005 r. ustawy – Prawo ochrony środowiska. Wdrożenie
wymienionych dyrektyw wiąże się ze stworzeniem warunków do realizacji Europejskiej Sieci
Ekologicznej specjalnych obszarów ochrony Natura 2000. O ile dyrektywy wymagają
implementacji do prawa krajowego, o tyle rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady
obowiązują wprost w krajach członkowskich. Do takich rozporządzeń z zakresu ochrony
przyrody należy rozporządzenie Rady 338/97 z 9 grudnia 1996 r. o ochronie dziko żyjących
gatunków zwierząt i roślin przez nadzór nad handlem nimi.
Zagadnienia z zakresu obowiązku ochrony przyrody przez gminę wynikają wprost z
rozdziału IV Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Zagadnienia ochrony przyrody w odniesieniu do gmin wynikają także z ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która do zadań własnych gminy zalicza sprawy zieleni
gminnej i zadrzewień (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst pierwotny:
Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95; tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 13 poz. 74; tekst jednolity: Dz.
U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591).
Obecne zapisy ustawy o ochronie przyrody w odniesieniu do gmin zachowują
dotychczasowe instrumenty prawne poprzez upoważnienie gminy do:
1) wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
2) nakładania opłat za usuwanie drzew i krzewów na podstawie zezwolenia,
3) wymierzania kar pieniężnych za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia oraz za
niszczenie drzew, krzewów i zieleni.
Już wstępny przepis rozdziału dotyczącego obowiązków samorządu gminnego zawiera
zobowiązanie rady gminy do zakładania i utrzymywania w należytym stanie terenów zieleni i
zadrzewień, gdzie użyte pojęcia oznaczają:
• tereny zieleni jako tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi
związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub
miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności
parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i
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zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i
przemysłowym,
• zadrzewienie jako drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub
krzewy albo ich skupiska nie będące lasem w rozumieniu ustawy o lasach, wraz z terenem,
na którym występują i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele
ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe.
Rada gminy może także stanowić o zakładaniu zadrzewień poza obszarami o zwartej zabudowie
miast i wsi, pod warunkiem zgody właściciela gruntu.
Warunki techniczno-przyrodnicze zakładania zadrzewień określa minister właściwy do
spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, natomiast
minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska określa warunki techniczno-przyrodnicze zakładania zadrzewień w granicach pasa
drogowego. Zawarte w ustawie o ochronie przyrody delegacje nie zostały dotychczas
zrealizowane; utraciło także moc rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o drogach
publicznych.
W nowej ustawie o ochronie przyrody rada gminy uzyskała uprawnienie do tworzenia, w
drodze uchwały, parków gminnych. Warunkiem uznania terenu za park gminny jest:
• położenie terenu poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie,
• pokrycie terenu drzewostanem,
• nieobjęcie tego terenu przepisami ustawy o ochronie zabytków; co do zasady teren
powinien stanowić własność gminy, a w przypadku własności innego podmiotu –
niezbędna jest zgoda właściciela.
Ustawa nie precyzuje, na czym ma polegać ochrona parku gminnego. Park gminny nie jest
odrębną formą ochrony przyrody.
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia. Co do
zasady organem właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. W przypadku drzew lub
krzewów znajdujących się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje
wojewódzki konserwator zabytków, natomiast dla nieruchomości stanowiącej własność gminy
zezwolenie wydaje starosta. Zezwolenie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego. Z wnioskiem o jego wydanie może wystąpić wyłącznie
posiadacz nieruchomości. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów zawsze ma
charakter uznaniowy. Decyzja może być wydana jako:
• odmowa udzielenia zezwolenia,
• zezwolenie proste (bezwarunkowe),
• zezwolenie warunkowe, nakazujące równocześnie przesadzenie drzew lub krzewów, albo
zastąpienie innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej, niż usuwane.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, od decyzji zezwalającej lub
zawierającej odmowę na usunięcie drzew lub krzewów wydanej przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba, że
przepis szczególny stanowi inaczej.
Od obowiązku uzyskania zezwolenia istnieje wiele wyjątków:
1) drzewa i krzewy w lasach,
2) drzewa i krzewy owocowe,
3) drzewa i krzewy na plantacjach drzew i krzewów,
4) drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 5 lat, nawet jeżeli rosną na nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków,
5) drzewa i krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych,
6) drzewa i krzewy usuwane w związku z ochroną przeciwpowodziową,
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7) drzewa i krzewy zagrażające płynności i bezpieczeństwu ruchu kolejowego, a w
szczególności:
a) utrudniające widoczność sygnalizatorów,
b) utrudniające widoczność pociągów,
c) utrudniające eksploatację urządzeń kolejowych,
d) powodujące tworzenie się na torowiskach zasp śnieżnych,
8) drzewa i krzewy stanowiące przeszkody lotnicze.
Za usunięcie drzewa lub krzewu ponoszona jest opłata, której wysokość określa organ w
wydanym zezwoleniu. Zawsze wydawana jest jedna decyzja, w której jednocześnie udziela się
zezwolenia na usunięcie oraz ustala się opłatę. Jeżeli zezwolenie miało charakter warunkowy,
termin uiszczenia opłaty odraczany jest na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia. Jeżeli
przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność, lub nie
zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, wówczas opłata
podlega umorzeniu. W przypadku, gdy tylko część drzew zachowała żywotność, a pozostałe
utraciły ją ze względu na nienależytą pielęgnację, wówczas pierwotnie naliczona opłata
pobierana jest w odpowiedniej proporcji, pozostała zaś ulega umorzeniu. Umorzenia dokonuje
organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.
Ustawa w art. 85 określa górne granice stawek opłat, w zależności od obwodu pnia, oraz
rodzaju i gatunku drzewa. Opłata za usunięcie 1 m2 powierzchni porośniętej krzewami wynosi
200 zł i jest waloryzowana, odpowiednio do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Opłaty za usuwanie drzew zależą od:
• obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm,
• w przypadku, jeżeli drzewo rozwidla się poniżej 130 cm, to każdy pień jest traktowany
jak odrębne drzewo,
• rodzaju i gatunku drzewa,
• regulacji rozporządzenia szczegółowego wydanego przez ministra właściwego do spraw
środowiska.
W rozporządzeniu drzewa podzielono na cztery grupy, w zależności od rodzaju, gatunku i
odmiany. Dla każdej z grup ustalona została stawka za 1cm obwodu pnia drzewa oraz
współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia drzewa na wysokości 130cm.
Ustawa przewiduje podwajanie stawek opłatowych w przypadku terenów:
• uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej,
• nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
• terenów zieleni, których definicję w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody,
przytoczono na wstępie.
Ustawa w art. 86 określa przypadki, w których następuje zwolnienie z obowiązku poniesienia
opłaty z usunięcie drzew lub krzewów. Wyłączeniu z obowiązku opłatowego podlegają:
1) drzewa i krzewy, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia,
2) drzewa i krzewy, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele nie
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) drzewa i krzewy usuwane z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków w związku z
odnową i pielęgnacją (zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków),
4) drzewa i krzewy zagrażające bezpieczeństwu w istniejących obiektach budowlanych,
5) drzewa i krzewy zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, kolejowego, albo
bezpieczeństwu żeglugi,
6) drzewa i krzewy usuwane w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
7) drzewa i krzewy usuwane z nieruchomości po przeznaczeniu jej na cele budowlane,
8) drzewa i krzewy usuwane w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi, ale tylko z czterech
kategorii terenów:
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a) zieleni komunalnej,
b) parków gminnych,
c) ogrodów działkowych,
d) zadrzewień,
9) drzewa i krzewy obumarłe lub nie rokujące szansy na przeżycie,
10) topole,
11) drzewa i krzewy usuwane ze względu na potrzeby ochrony gatunkowej roślin, zwierząt,
grzybów albo ze względu na ochronę siedlisk przyrodniczych,
12) drzewa i krzewy usuwane z grobli stawów rybnych,
13) drzewa i krzewy usuwane w związku z regulacją i utrzymaniem koryt cieków
naturalnych oraz wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych w zakresie,
określonym w ustawie.
Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w
którym upłynął termin uiszczenia opłaty. Jeżeli od końca roku, w którym usunięto drzewa lub
krzewy upłynęło 5 lat, nie można wydać decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty. Od
decyzji o wymierzeniu opłaty służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość
opłaty stała się ostateczna. Nie ma znaczenia, kiedy drzewo zostało lub zostanie usunięte i czy w
ogóle ten fakt miał lub będzie miał miejsce. Opłatę trzeba uiścić pod rygorem odsetek za zwłokę
lub przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucyjnym. Natomiast możliwe jest rozłożenie
opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności.
Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.
Działania bezprawne, w efekcie których następuje zniszczenie zasobów przyrody, podlegają
odpowiedzialności administracyjno-karnej.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną w przypadku:
1) zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów, spowodowane niewłaściwym:
a) wykonywaniem robót ziemnych,
b) wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych,
c) zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
2) usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
3) zniszczenia spowodowanego niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew
lub krzewów.
Przy ustalaniu kary ważące są dwa kryteria zniszczenia:
• utrata żywotności,
• niemożność odtworzenia korony drzewa.
Administracyjną karę pieniężną zawsze wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
nawet, jeżeli organem właściwym do wydania zezwolenia był wojewódzki konserwator
zabytków. Karę wymierza się zawsze posiadaczowi nieruchomości. Jeżeli na przykład w trakcie
robót budowlanych faktycznym sprawcą zniszczenia zieleni był kto inny, wówczas karę
wymierza się właścicielowi nieruchomości, a on dochodzi od faktycznego sprawcy zniszczenia
odszkodowania na drodze cywilno-prawnej. Od decyzji o wymierzeniu kary za zniszczenie
zasobów przyrody służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
Kara podlega umorzeniu, jeżeli właściciel nieruchomości odtworzył zniszczony teren
zieleni w najbliższym sezonie wegetacyjnym.
Jeżeli w przypadku ogłowienia drzewa jego korona zostanie zniszczona i nie nastąpi jej
odtworzenie, wówczas takie działanie także podlega karze.
Ustawa w art. 89 określa stawki karne za usunięcie drzew lub krzewów. Co do zasady
stawki kar za usuwanie lub zniszczenie drzew stanowią trzykrotność opłat ustalonych w
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rozporządzeniu Ministra Środowiska. Stawka za usuwanie lub zniszczenie krzewów wynosi 600
zł za metr kwadratowy powierzchni, za trawniki 46 zł, za kwietniki 395 zł.
W odniesieniu do czynności wykonywanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w
stosunku do nieruchomości, będących własnością gminy, organem właściwym jest starosta.
Uprawnienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w odniesieniu do zagadnień
ochrony przyrody zostały określone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.). Nie są to uprawnienia
wyraźnie określone, tak jak w przypadku innych zagadnień, gdzie zadania kontrolne Inspekcji są
szczegółowo sprecyzowane. Zgodnie z ustawą do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy
między innymi kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym
użytkowaniu zasobów przyrody. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą zwrócić się do
każdego organu administracji państwowej i rządowej oraz organu samorządu terytorialnego o
udzielenie informacji lub udostępnienie dokumentów i danych związanych z ochroną
środowiska. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska w
działalności tych organów, organy Inspekcji Ochrony Środowiska kierują wystąpienie, którego
treścią może być w szczególności wniosek o:
1) wszczęcie postępowania administracyjnego,
2) dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu.
Tak sprecyzowane uprawnienia nie dają wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska uprawnień strony, jeżeli nie zgłosił wcześniej swojego udziału w toczącym się
postępowaniu administracyjnym, związanym np. z wydaniem zezwolenia na wycinkę drzew.
W szczególności możliwość podejmowania skutecznych interwencji po zgłoszeniu przez
mieszkańców wycięcia lub całkowitego ogłowienia drzew, jest bardzo ograniczona.
Podstawą rozdziału jest „Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz” autorstwa Wojciecha
Radeckiego.
Omawiane w rozdziale zagadnienia są regulowane w następujących rozporządzeniach
wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody:
1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004 nr 228 poz. 2306),
2) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2004 r. w sprawie stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2005 (M.P.
2004 nr 44 poz. 779),
3) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (M.P.
2005 nr 62 poz. 861),
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu
nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub
krzewów (Dz. U. 2004 nr 219 poz. 2229),
5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz
ulicach i placach (Dz. U. 2005 nr 230 poz. 1960).
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Jarosław Reczek
8. DOSTĘPNE ŚRODKI DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
REALIZACJĘ INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG
Norweski Mechanizm Finansowy
Głównym celem ww. instrumentów finansowych jest realizacja przedsięwzięć
prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych
w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Oba Mechanizmy Finansowe objęte są jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają
jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce.
Łączna wysokość środków na lata 2004 – 2009: 533,51 mln euro
Priorytety Mechanizmów Finansowych wspierających działania na rzecz ochrony środowiska:
a) Priorytety Mechanizmu Finansowego EOG
Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii
Cel : zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, poprzez m.in. ochronę powietrza,
ochronę wód powierzchniowych oraz racjonalną gospodarkę odpadami.
Rodzaje kwalifikujących się projektów:
a) ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia do
zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych,
Projekty powinny dotyczyć uciepłownienia centralnych części miast (ze zwartą zabudową
wielorodzinną), nadal opalanych przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe,
w szczególności dla obszarów, gdzie notowane są przekroczenia dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń atmosfery.
b) zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi, energooszczędnymi
i ekologicznymi źródłami energii,
Projekty powinny dotyczyć likwidacji przestarzałych kotłowni węglowych o mocy 1 - 20
MW i zastąpienia ich przez nowoczesne kotłownie z preferencją dla układów skojarzonych.
c) prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej,
Projekty powinny dotyczyć termomodernizacji (docieplania ścian i przegród, wymiany drzwi
wejściowych i okien, modernizacji źródła ciepła i instalacji ciepłowniczych w budynku
z preferencją dla przedsięwzięć kompleksowych) budynków użyteczności publicznej i ich
kompleksów będących własnością jednego beneficjenta (także zlokalizowanych w różnych
miejscach).
d) inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. wykorzystania energii wodnej (małe
elektrownie wodne do 5 MW), energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych
systemach grzewczych,
Projekty powinny dotyczyć następujących typów inwestycji:
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- budowy małych elektrowni wodnych na istniejących stopniach wodnych o mocy od 50 kW
do 5 MW (na obszarach nie objętych programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi
przepławkami dla ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich
stanach rzek;
- budowy instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni ponad 100 m2 i układów
fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych;
- budowy kotłowni na biomasę 1 - 10 MW, wykorzystujących lokalne zasoby paliwa.
e) budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów
kanalizacji zbiorczej,
Projekty powinny dotyczyć budowy lub modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz
oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 2 000 - 15 000 RLM oraz w uzasadnionych
przypadkach budowy, rozbudowy lub modernizacji systemów oczyszczania ścieków na
terenach o zabudowie rozproszonej tj. w aglomeracjach poniżej 2 000 RLM.
f) organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowywanie ich poprzez
odzysk.
Projekty powinny dotyczyć uzupełnienia systemów gospodarowania odpadami komunalnymi
przez zbiórkę i recykling odpadów z urządzeń elektronicznych, sprzętu AGD, odpadów
opakowaniowych oraz zagospodarowanie odpadów z remontów obiektów budowlanych i z
przebudowy infrastruktury drogowej. Możliwe jest zgłaszanie przedsięwzięć dotyczących
innych rodzajów odpadów stałych.
Dofinansowanie w ramach ww. Priorytetu mogą uzyskać wszystkie instytucje sektora
publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób
w państwie beneficjencie i działające w interesie publicznym.
Priorytet: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie
zasobami
Cel: promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród władz
i społeczeństwa
Rodzaje kwalifikujących się projektów:
a) zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę
efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych,
Projekty powinny dotyczyć:
- opracowania programów dla konkretnych zakładów produkcyjnych i usługowych
dotyczących ich modernizacji pod kątem zmniejszenia zużycia energii, wody i surowców oraz
minimalizacji wytwarzania odpadów,
- kampanii konsumenckich dotyczących zakupów produktów proekologicznych.
b) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
Projekty powinny dotyczyć opracowania strategii zaopatrzenia w energię ze źródeł
odnawialnych jako części planów energetycznych gmin, wymaganych przez prawo
energetyczne.
c) wspieranie procesu tworzenia „zielonych” miejsc pracy i „zielonych zamówień”,
Projekty powinny dotyczyć szkoleń w zakresie tworzenia „zielonych” miejsc pracy oraz
„zielonych zamówień i zakupów” dokonywanych przez urzędy i podmioty gospodarcze.
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d) działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci
nauczania na rzecz środowiska,
Projekty powinny dotyczyć akcji edukacyjnych (w tym seminariów, warsztatów, konkursów,
kampanii informacyjnych, platform e-learningowych) organizowanych na zasadach stałej
współpracy organizacji pozarządowych z lokalnymi władzami w zakresie wyrabiania postaw
proekologicznych oraz zrównoważonej konsumpcji.
e) działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej,
w tym zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci Natura 2000,
Projekty powinny dotyczyć działań na rzecz czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt
zagrożonych wyginięciem oraz ekosystemów zagrożonych przez działalność człowieka,
w tym w szczególności na obszarach wytypowanych do sieci NATURA 2000 oraz na
obszarach morskich.
f) działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej.
Projekty powinny dotyczyć działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, wspierające jej udział w rozwoju obszarów wiejskich oraz
trwałość lasów i zachowanie różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych.
Dofinansowanie w ramach ww. Priorytetu mogą uzyskać wszystkie instytucje sektora
publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób
w państwie beneficjencie i działające w interesie publicznym.
b) Priorytet Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Priorytet: Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności
administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji
projektów inwestycyjnych
Cel: wzmocnienie umiejętności i możliwości działania administracji szczebla centralnego,
regionalnego i lokalnego oraz innych jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie
i egzekwowanie prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.
Rodzaje kwalifikujących się projektów:
a) usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska,
Projekty powinny dotyczyć:
- pomocy formalno-prawnej przy tworzeniu nowych aktów prawnych i nowelizacji
istniejących aktów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tak, aby polskie
ustawodawstwo było w pełni zgodne z ustawodawstwem Unii Europejskiej (także w zakresie
rozporządzeń wykonawczych),
- usprawnienie metod i form pracy oraz doposażenie inspekcji ochrony środowiska
w nowoczesną aparaturę kontrolno - pomiarową w celu skutecznej kontroli przestrzegania
prawa,
- rozwijanie narzędzi do oceny stanu ekologicznego środowiska zwłaszcza wodnego na
potrzeby tworzenia, wdrażania i kontroli przestrzegania prawa.
b) wspieranie budowy zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedzialnej za ochronę
środowiska,
Projekty powinny dotyczyć szkoleń pracowników administracji państwowej i samorządowej
wszystkich szczebli w zakresie prawa ochrony środowiska, w celu usprawnienia i poprawy
jakości prowadzonych prac legislacyjnych.
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c) gromadzenia i upowszechniania informacji, np. o najlepszych dostępnych technikach
(zgodnie z Dyrektywą 96/61/EC) i o „czystej produkcji”,
Projekty powinny dotyczyć przygotowania raportów o najlepszych dostępnych technikach
z różnych branż oraz o przykładach „czystej produkcji” zamieszczanych następnie na stronie
internetowej i w biuletynie zamawiającego.
d) rozwoju systemów zarządzania środowiskowego.
Projekty powinny dotyczyć szkoleń w zakresie wymogów stawianych przedsiębiorstwom
starającym się o uzyskanie zintegrowanego pozwolenia na emisje do środowiska.
Dofinansowanie w ramach ww. Priorytetu mogą uzyskać wszystkie instytucje sektora
publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób
w państwie beneficjencie i działające w interesie publicznym.
Szczegółowe informacje dotyczące Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego znajdują się na stronie internetowej: www.eog.gov.pl
Rozdział opracowano w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi, Podkarpacki
UW w Rzeszowie na podstawie Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków
finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
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Hubert Sauermann
9. WOJEWÓDZKI CYKL KONTROLNY „OCENA WYPEŁNIANIA
USTAWOWYCH ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA PRZEZ ORGANY GMINY”
Wojewódzki cykl kontrolny w zakresie oceny przestrzegania wymagań ochrony
środowiska przez organy gminy został przeprowadzony z uwagi na:
- wzrastającą z roku na rok ilość wniosków obywateli o podjęcie interwencji w sprawach
uzasadnionego (lub nie) zanieczyszczenia środowiska we wszystkich jego elementach, do
załatwienia których organem kompetentnym jest gmina,
- ogromną odpowiedzialność organów samorządowych za terminowe wykonanie zobowiązań
wynikających dla Polski z Traktatu Akcesyjnego.
Cykl kontroli organów samorządu gminnego przewidziano do realizacji w okresie od
pierwszego półrocza 2004 do pierwszego półrocza 2006 roku. Opracowany został specjalny
formularz, który przesłano do wszystkich gmin województwa podkarpackiego w celu
właściwego przygotowania się do kontroli. Formularz zawierał szczegółowy wykaz przepisów
określających kompetencje gminy w sprawach ochrony środowiska.
Formularz kontroli gminy został rozesłany organom gminy na początku 2004 r. w celu
wypełnienia i odesłania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w
terminie do końca czerwca 2004 r. Duża część gmin nie odesłała formularzy lub przesłała
formularze wypełnione w sposób nie dający się zweryfikować. Dlatego częstym przypadkiem
było uzupełnianie formularza podczas kontroli, zamiast prowadzenia tylko jego weryfikacji.
Prowadzenie kontroli rozpoczęto w lipcu 2004 r. W celu sprawdzenia danych zawartych w
formularzach kontroli gminy, konieczne było przeprowadzenie kontroli w niektórych gminnych
zakładach gospodarki komunalnej.
Łącznie w czasie trwania cyklu kontrolnego, przeprowadzono 254 kontrole, w tym
kontrole 159 gmin oraz kontrole 95 zakładów gospodarki komunalnej. Dla potrzeb oceny
dokonano umownego podziału na:
− duże miasta
7
− pozostałe miasta i gminy miejsko-wiejskie
38
− gminy wiejskie
114
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa
zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i
porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie
objętym regulacją ustawy. Szczegółowo, zadania gmin zostały określone w art.3 ustawy.
Zadania te zostały ujęte w formularzu kontroli gminy, po czym zweryfikowane podczas
czynności kontrolnych. Poniżej zostaną przedstawione poszczególne zadania oraz sposób ich
realizacji, przedstawiony w formularzach.
Gminy mają obowiązek tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z
utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac
przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.
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Na podstawie analizy wypełnionych formularzy kontroli gminy, ustalono, że na terenie
województwa nie wszystkie gminy realizują to zadanie, a tam gdzie obowiązek jest realizowany
wybrano różne sposoby jego wypełnienia.
Gminy:
- utworzyły zakłady budżetowe do realizacji całości zadań wynikających z ustawy, lub do
realizacji wybranych zadań,
- korzystają z usług spółek prawa handlowego, w których posiadają 100% udziałów do
realizacji zadań
- korzystają z usług spółek i zakładów innych gmin do realizacji określonych zadań.
W tabeli nr 1. przedstawiono, wybrane przez gminy, sposoby realizacji obowiązku tworzenia
warunków do wykonywania prac przez tworzenie odpowiednich jednostek, według przyjętego
podziału na miasta duże w skali województwa, pozostałe miasta z gminami miejsko-wiejskimi
oraz gminy wiejskie.
Tabela 1. Wybrane przez gminy województwa podkarpackiego sposoby realizacji obowiązku tworzenia
warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku lub zapewnienia
wykonywania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

Sposób
realizacji
obowiązku
Zakład
budżetowy
Spółka prawa
handlowego
Tylko podmiot
spoza gminy

Duże miasta
[7]

Pozostałe miasta i
gminy miejskowiejskie
[38]

Gminy
wiejskie
[114]

Razem

2

17

67

86

5

19

17

41

0

2

30

32

W 5 dużych miastach zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku realizowane są
przez więcej niż jeden podmiot, na przykład zakład budżetowy i spółkę prawa handlowego lub
spółkę prawa handlowego i podmioty spoza gminy, czasem na zasadach konkurencji.
W 16 jednostkach (pozostałe miasta, gminy miejsko-wiejskie) zadania w zakresie utrzymania
czystości i porządku realizowane są przez więcej niż jeden podmiot. W gminach wiejskich
przypadków takich stwierdzono 60.
Wobec powyższego można stwierdzić, że obowiązek określony w art. 3 ust. 2 pkt 1 ppkt1
relizowany jest w sposób zadowalający.
W tabeli zestawiono realizację obowiązku przez gminy:
Obowiązek gminy
Zapewnienie budowy, utrzymania i
eksploatacji własnych lub wspólnych z
innymi gminami instalacji i urządzeń do
odzysku lub unieszkodliwienia odpadów

Ustalenia kontroli Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
Przeprowadzone kontrole wykazały, że
realizacja tego obowiązku była dla gmin
sporym problemem. Realizowany był przez
te
gminy,
które
posiadają
własne
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komunalnych

Zapewnienie budowy, utrzymania i
eksploatacji własnych lub wspólnych z
innymi gminami stacji zlewnych, w
przypadku gdy podłączenie wszystkich
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest
niemożliwe lub powoduje nadmierne
koszty

Zapewnienie budowy, utrzymania i
eksploatacji własnych lub wspólnych z
innymi gminami instalacji i urządzeń do
zbierania, transportu i unieszkodliwiania
zwłok zwierzęcych, lub ich części

Zapewnienie budowy, utrzymania i
eksploatacji własnych lub wspólnych z
innymi gminami szaletów publicznych

Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic,
placów i terenów otwartych, w
szczególności
przez:
zbieranie
i
pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz
innych zanieczyszczeń uprzątniętych z
chodników
przez
właścicieli
nieruchomości
oraz
odpadów
zgromadzonych w przeznaczonych do
tego celu urządzeniach ustawionych na
chodnikach

Określenie

wymagań

wobec

osób

składowiska odpadów komunalnych na
swoim terenie lub podpisane umowy na
przyjmowanie odpadów z terenu swojej
gminy, z zarządzającym składowiskiem
zlokalizowanym w innej gminie. Pozostałe
gminy obowiązku nie realizowały lub
poszukiwały sposobu jego realizacji, na
przykład w ramach tworzonych gminnych
planów gospodarki odpadami
Kontrole wykazały, że realizacja tego
obowiązku odbywała się w tych gminach, w
których
eksploatowano
oczyszczalnie
ścieków
komunalnych,
ponieważ
wyposażono je w stacje zlewne ścieków
dowożonych. Stwierdzono, że tylko w
gminach, które osiągnęły wysoki stopień
skanalizowania mieszkańców, stacje zlewne
służą przypadkom, kiedy nieruchomości nie
można podłączyć do sieci kanalizacyjnej lub
jej wybudowanie powoduje nadmierne
koszty
Generalnie, obowiązek ten nie jest
realizowany. Gminy posiadały podpisane
umowy z zakładem utylizacyjnym, który
przyjmuje zwłoki zwierząt (gospodarskich)
do unieszkodliwienia. Zakłady gospodarki
komunalnej nie były wyposażone na
przykład w chłodnie do przechowywania
padłych, z różnych przyczyn, zwierząt
domowych
Kontrole
informacji
zawartych
w
formularzach kontroli gminy, wykazują, że
obowiązek ten był realizowany w miarę
wynikających w gminie potrzeb w tym
zakresie
Obowiązek zbierania i pozbywania się błota,
śniegu, lodu, oraz innych zanieczyszczeń
uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości nie był przez gminy
realizowany. Wyjątkiem były akcje usuwania
śniegu w przypadku bardzo obfitych opadów.
Usuwanie śniegu odbywało się także
niezgodnie
z
przepisami,
ponieważ
dokonywano tego w miejsca doraźnie
wyznaczone. W żadnym regulaminie
utrzymania czystości i porządku nie było
określonego miejsca, przeznaczonego do
gromadzenia zanieczyszczeń uprzątniętych
przez właścicieli nieruchomości
Wymagania wobec osób utrzymujących
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utrzymujących zwierzęta domowe w
zakresie bezpieczeństwa i czystości w
miejscach publicznych
Określenie przez gminę wymagań
dotyczących ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami

zwierzęta domowe były zawarte w
regulaminach utrzymania czystości i
porządku
Gminy miejskie, zwłaszcza posiadające straż
miejską, są przygotowane do wyłapywania
bezdomnych zwierząt. Ponadto gminy te
posiadają podpisane umowy ze schroniskami
zwierząt. Na terenach wiejskich problem
bezdomnych zwierząt nie jest rozwiązany.
Gminy nie zajmują się także zbieraniem,
transportem i unieszkodliwianiem zwłok
bezdomnych zwierząt
Udostępnianie mieszkańcom na stronie Sposób realizacji tego obowiązku nie był
internetowej oraz w sposób zwyczajowo przedmiotem kontroli, ponieważ wszedł w
przyjęty, informacji o znajdujących się na życie już po zakończeniu cyklu kontrolnego
terminie gminy zbierających zużyty sprzęt
elektryczny pochodzący z gospodarstw
domowych - zgodnie z zapisami
zawartymi w ustawie z 29 lipca 2005r. o
zużytym
sprzęcie
elektrycznym
i
elektronicznym
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach.
Obowiązek opracowania i wdrożenia regulaminów utrzymania czystości i porządku w
gminach wynika z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Z ustaleń
dokonanych podczas kontroli wynika, że regulaminy w dużej części nie uwzględniały zmian
wprowadzanych w ustawie. Stwierdzono regulaminy uchwalone na podstawie pierwotnego
tekstu ustawy z 1996 r., nie uwzględniające zmian wprowadzonych w 2001 r. Ustawa z 27 lipca
2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw. Stwierdzono ponadto, że regulaminy (uchwalone na podstawie tekstu z 1996r.,
lub zmienionego w 2001r.) nie zawierają wszystkich zagadnień wymaganych na podstawie
kolejnych zmian w ustawie.
Brak określonych przez ustawę zagadnień w regulaminie był podmiotem wystąpień
pokontrolnych do rad gmin w celu podjęcia działań zmierzających do uchwalenia regulaminów
zgodnych z obowiązującymi przepisami. W tabeli nr 2. zestawiono regulaminy utrzymania
czystości i porządku w gminach, uchwalone na podstawie tekstu z Dz. U. Nr 132 poz. 622 z
1996r., z Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001r., oraz Dz. U. Nr 175 poz.1458 z 2005r., w rozbiciu na
duże miasta w skali województwa, pozostałe miasta i gminy miejsko – wiejskie, gminy wiejskie.
Przedstawiona liczba regulaminów, uchwalonych według obowiązujących od 2005r. przepisów
jest niepełna, ponieważ przedstawia tylko te gminy, które odesłały II wersję formularza kontroli
gminy, oraz uchwaliły regulamin do 31 maja 2006r.
Tabela 2. Zestawienie uchwalonych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach w zależności od
roku uchwalenia.

Pozostałe miasta
Regulaminy dotyczące
Duże miasta w
i gminy miejskoczystości i porządku skali województwa
wiejskie
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Gminy
wiejskie

Razem

Dz. U. Nr 132
poz. 622 z 1996r
Dz. U. Nr 100
poz. 1085 z 2001r.
Dz. U. Nr 175
poz.1458 z 2005r.

3

23

32

58

4

14

46

64

4

16

36

56

W trakcie kontroli ustalono, że tylko 1 gmina miejsko-wiejska nie posiadała uchwalonego
regulaminu utrzymania czystości i porządku.
W 2006 r. przesłano ponownie formularze kontroli gminy z prośbą o wypełnienie, w celu
uzyskania informacji, czy gminy podjęły działania zmieniające do wyeliminowania
stwierdzonych uchyleń. Formularze wypełniły i odesłały 84 gminy. Na podstawie analizy
formularzy stwierdzono, że do końca maja 2006r., regulaminy utrzymania czystości i porządku
w oparciu o obowiązujące przepisy, uchwaliło 60 gmin.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
Podczas trwania cyklu kontrolnego, obowiązek organizowania selektywnej zbiórki,
segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, wynikał z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 2 pkt 2 tiret a) obowiązek ten
został uchwalony i wprowadzony jako art.16a pkt 2 w ustawie o odpadach. W formularzu
kontroli gminy, jednostki samorządowe określały, czy obowiązek prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych został zawarty w regulaminie utrzymania czystości i porządku,
czy selektywna zbiórka posiada charakter systemowy, oraz jakie rodzaje frakcji odpadów
komunalnych poddane są selektywnej zbiórce.
Jako kryterium przyjęcia warunku dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
uznawano co najmniej zapis o obowiązku prowadzenia przez właścicieli nieruchomości
selektywnego gromadzenia odpadów z wyszczególnieniem co najmniej dwóch rodzajów
odpadów.
Jako kryterium spełnienia warunku posiadania systemu selektywnej zbiórki uznawano
gromadzenie i zbiórkę w sposób regularny i uporządkowany, co najmniej dwóch rodzajów
odpadów. W tabeli nr 3. i nr 4. przedstawiono gminy, które uwzględniły obowiązek
selektywnego gromadzenia i zbiórki odpadów, gminy gdzie selektywna zbiórka prowadzona jest
na zasadzie systemu, oraz jakie frakcje odpadów podlegają segregacji w zależności od
przyjętego kryterium rodzaju gminy.
Tabela 3. Charakterystyka ilościowa gmin posiadających wprowadzony do regulaminu utrzymania czystości
i porządku obowiązek prowadzenia selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, oraz prowadzących
selektywną zbiórkę odpadów na zasadzie systemu.

Selektywna zbiórka
odpadów

Duże miasta w
skali
województwa

Obowiązek prowadzenia
selektywnego gromadzenia
zawarty w regulaminie

6

Pozostałe miasta
i gminy miejsko- Gminy Razem
wiejskie
wiejskie

25

67

86

117

Obowiązek prowadzenia
selektywnego gromadzenia
nie zawarty w regulaminie

1

13

18

32

Selektywna zbiórka
odpadów komunalnych
prowadzona na zasadzie
systemu

6

23

66

96

Brak systemu selektywnej
zbiórki

1

15

48

64

Tabela 4. Frakcje odpadów podlegające segregacji.

Odpady

Duże miasta w
skali
województwa

Pozostałe miasta i
gminy miejskowiejskie

Gminy
wiejskie

Razem

makulatura

7

20

62

89

tworzywa
sztuczne

7

24

75

106

szkło

7

31

114

metale

7

15

76
41

odpady
niebezpieczne

0

0

0

0
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W formularzach kontroli gminy, jednostki samorządowe przedstawiały sposoby
eliminowania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady
niebezpieczne podlegające wydzieleniu, to: baterie, akumulatory ołowiowe oraz
przeterminowane leki. Baterie zbierane były na zasadzie akcji prowadzonych w szkołach, lub w
nielicznych przypadkach na zasadzie wprowadzania pojemników do sklepów. Akumulatory
ołowiowe zbierane były z mocy prawa przez punkty sprzedaży akumulatorów, lub wydzielane na
składowiskach ze strumienia odpadów komunalnych. Przeterminowane leki zbierane były
sporadycznie w kilku gminach, poprzez wystawienie w aptekach odpowiednich pojemników.
Nie zbierano odpadów farb, lakierów, rozpuszczalników, opakowań po środkach chemicznych
ochrony roślin itd. Dlatego przyjęto, że w żadnej gminie zbieranie odpadów niebezpiecznych nie
było prowadzone na zasadzie selektywnej zbiórki.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach określa zadania gminy w zakresie
gospodarowania odpadami. Główne zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
zostały określone już po zakończeniu cyklu kontrolnego, w ustawie z 28 lipca 2005r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr.175, poz. 1458). Podczas
cyklu kontrolnego ustalono, czy gminy:
- opracowały i uchwaliły gminne plany gospodarki odpadami,
- opiniowały projekty decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, oraz decyzji zezwalających na prowadzenie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,

68

-

wydawały decyzje na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania, oraz czy prowadziły kontrole realizacji tych decyzji.
Wyniki tych ustaleń przedstawiono w tabeli nr 5, 6 i 7.
Tabela 5. Uchwały zatwierdzające gminne plany gospodarki odpadami i gminne programy ochrony
środowiska w rozbiciu na termin przyjęcia uchwały oraz rodzaj gminy.

GPOS wraz z GPGO

Pozostałe miasta
Duże miasta w skali
i gminy miejskowojewództwa
wiejskie

Uchwalone do
2004.06.30
Uchwalone po
2004.06.30

Gminy
wiejskie

Razem

2

3

12

17

3

16

24

43

Tabela 6. Wydawane przez organu gminy opinie w zakresie gospodarowania odpadami w rozbiciu na rodzaj
gminy.

Pozostałe
Duże miasta
miasta i gminy Gminy
Razem
w skali
miejskowiejskie
województwa
wiejskie

Opiniowanie gospodarki
odpadami
Ilość gmin, które wdawały
opinie do programu gospodarki
opadami niebezpiecznymi (w tym
opinie negatywne)
Opinie w sprawie prowadzenia
działalności w zakresie odzysku
i unieszkodliwienia odpadów na
terenie gminy
Opinie dla podmiotów
prowadzących odzysk,
unieszkodliwianie lub zbieranie
odpadów w innym miejscu niż
ich wytwarzanie

4

38

102

144

3

31

47

81

2

23

47

72

Tabela 7. Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych
do ich składowania lub magazynowania

Decyzje dotyczące
odpadów
Ilość gmin, które decyzje
wydawały
Ilość wydanych decyzji
Ilość gmin, które
prowadziły kontrole

Duże miasta w
skali
województwa

Pozostałe
miasta i gminy Gminy
Razem
miejskowiejskie
wiejskie

3

6

15

24

4

11

33

48

2

6

15

23
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realizacji decyzji
Ilość przeprowadzonych
kontroli

3

7

25

35

Dane zawarte w tabeli nr 5. wskazują, że jedynie 17 organów samorządowych uchwaliło gminny
plan gospodarki w terminie określonym ustawowo, co stanowi 10,7% ogółu gmin, 99 gmin nie
posiadało uchwalonych planów podczas trwania cyklu kontrolnego, co stanowi 62,3% ogółu
gmin. Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że na dzień 31 sierpień
2006r. wszystkie gminy województwa podkarpackiego posiadają uchwalone gminne plany
gospodarki odpadami. Dane z tabeli nr 6. wskazują, że gminy opiniują programy gospodarki
odpadami niebezpiecznymi. Opinii takich nie wydają organy ochrony środowiska w miastach na
prawach powiatu. W okresie objętym cyklem kontrolnym (lata 2002-2004) wydano jedynie 6
opinii negatywnych. Opinie wydawane są także dla podmiotów prowadzących działalność w
zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów na terenie gminy, oraz opinie dla podmiotów
prowadzących odzysk, unieszkodliwienie lub zbieranie odpadów, w innym miejscu niż ich
wytwarzanie. W sprawie prowadzenia działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, wydano w okresie objętym cyklem kontrolnym 43 opinie negatywne.
Dane zawarte w tabeli nr 7. wskazują, że gminy wydają decyzje nakazujące posiadaczowi
odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
lecz takich przypadków jest niewiele. Nie w każdym przypadku gmina prowadzi kontrole
wykonania obowiązków nałożonych w decyzjach.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, nakłada na gminę:
obowiązek ustalenia kierunku rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi
obowiązek uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, oraz taryfy cen za
dostarczoną wodę i przyjmowane ścieki.
Ponadto wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem właściwym do wydania
zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania
ścieków, dla innych jednostek niż te, dla których wójt burmistrz lub prezydent miasta jest
organem założycielskim. W tabeli nr 8. przedstawiono w sposób ilościowy, ile gmin uchwaliło
regulamin dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w terminie określonym przez ustawę,
oraz ile gmin uchwaliło plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych dokładnie według wymagań ustawowych.
Tabela 8. Wykaz ilościowy uchwał zatwierdzających regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
oraz zatwierdzających plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozbiciu na
przyjęte rodzaje gmin.

Uchwały dotyczące
regulaminu

Duże miasta w
skali
województwa

70

Pozostałe
miasta i gminy
miejsko-

Gminy
wiejskie

Razem

wiejskie
Regulaminy
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków
uchwalone w terminie
ustawowym
Regulaminy
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków
uchwalone w terminie
późniejszym, niż
określony w ustawie
Plany rozwoju i
modernizacji urządzeń
wodociągowych i
urządzeń
kanalizacyjnych według
wymagań ustawowych
Taryfy cen wody i
ścieków przyjęte w
formie uchwały

3

18

29

50

3

14

65

82

6

21

56

83

6

28

104

138

4. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nakłada na gminę obowiązki
jako podmiot korzystający ze środowiska lub organy ochrony środowiska. Występując jako
podmiot korzystający ze środowiska, gmina zobowiązana jest posiadać wszelkie wymagane
zezwolenia w zakresie, w jakim to korzystanie występuje. Gmina zobowiązana jest także do
sporządzenia, uchwalenia i realizowania gminnego programu ochrony środowiska, udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie na zasadach określonych w ustawie, oraz przedkładania
Wojewodzie Podkarpackiemu informacji o występowaniu na terenie gminy azbestu, PCB oraz
innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Jako organ ochrony
środowiska, gmina może w drodze uchwały, ograniczyć, co do czasu funkcjonowania instalacji
lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na
środowisko. Podczas okresu objętego cyklem kontrolnym, żadna z gmin województwa
podkarpackiego nie skorzystała z tego uprawnienia.
Ponadto gmina:
przyjmuje od podmiotów eksploatujących składowiska informacje o rodzajach i ilościach
przyjętych na składowisko odpadów, na podstawie których ustalone są opłaty za składowanie
odpadów. Z analizy formularzy kontroli gminy wynika, że eksploatujący składowiska nie
składali takich informacji;
wydaje decyzje nakazujące w określonym czasie wykonanie czynności zmierzających do
ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowiska w przypadku
zwykłego korzystania ze środowiska. W okresie objętym cyklem kontrolnym nie stwierdzono
przypadku wydania takiej decyzji;
wydaje decyzje, w warunkach zwykłego korzystania ze środowiska, wstrzymujące
eksploatowane przez osobę fizyczną instalacje lub urządzenia, oraz decyzje wyrażające zgodę na
podjęcie działalności uprzednio wstrzymanej instalacji lub urządzeń. Kontrole gmin wykazały,
że decyzje takie nie są wydawane;
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wydaje decyzje, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska, nakładające na
prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia pomiarów
wielkości emisji substancji i energii do środowiska, w przypadku ustalenia przekroczenia
standardów emisyjnych. Nie stwierdzono takiego przypadku podczas prowadzenia czynności
kontrolnych;
przyjmuje zgłoszenia od prowadzącego instalację, z której emisja nie wymaga
pozwolenia, lecz może negatywnie oddziaływać na środowisko. Gminy takie zgłoszenia
otrzymywały ale tylko w przypadku, gdy prowadzący instalację takiego zgłoszenia dokonał. Stąd
gminy nie posiadały pełnej informacji o instalacjach objętych obowiązkiem zgłoszenia na swoim
terenie.
W tabeli nr 5. zamieszczonej w podrozdziale 2., przedstawiono poziom realizacji
obowiązku dotyczącego opracowania i uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska.
Stwierdzono, że opóźnienia w sporządzeniu i uchwaleniu GPOŚ wynikały z braku odpowiednich
powiatowych programów ochrony środowiska, a zgodnie z zapisami ustawowymi obydwa
programy powinny być spójne, a szereg zadań zawartych w powiatowym programie powinno
być zawartych w programie gminnym.
W tabeli nr 9. przedstawiono sposób realizacji przez gminy województwa podkarpackiego
obowiązku prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie.
Tabela 9. Sposób realizacji przez organy gminy obowiązku prowadzenia publicznie dostępnych wykazów
danych o środowisku i jego ochronie.

Dostęp do informacji
Publicznie dostępny wykaz
danych
Osoba upoważniona w gminie do
udzielania informacji
Wykaz danych zgodny z
rozporządzeniem MŚ z 17
czerwca 2003r. określającym
wzory publiczne dostępnego
wykazu danych

Duże miasta
w skali
województwa

Pozostałe
miasta i gminy
miejskowiejskie

6

22

63

91

4

19

52

75

7

23

58

88

Gminy
Razem
wiejskie

5. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne
Ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo wodne zobowiązuje gminę jako podmiot korzystający ze
środowiska do posiadania pozwoleń wodnoprawnych w przypadku prowadzenia poboru wody
podziemnej i powierzchniowej, oraz odprowadzenia ścieków do środowiska. Ponadto jako organ
ochrony środowiska, gmina wydaje decyzje nakazujące przywrócenie stanu wody w gruncie do
stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, a także
decyzje zatwierdzające ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu wody na gruncie.
Podczas analizy formularzy kontroli gminy stwierdzono nieliczne przypadki wydawania takich
decyzji objętych.
6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880), oraz
funkcjonująca podczas trwania cyklu kontrolnego ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie
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przyrody (tj. Dz. U. Nr 99, poz.1079 z 2001 r.) wyznaczyła gminom szereg zadań, a w
szczególności:
rady gmin mogą wyznaczać na swoim terenie formy ochrony przyrody: stanowiska
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. W okresie objętym
cyklem kontrolnym niektóre gminy wyznaczyły formy ochrony przyrody, najczęściej były to
pomniki przyrody. Jest to jednak rzadka metoda ochrony walorów krajobrazowych na terenie
gminny. Należy przypuszczać, że większość trenów, które ze względu na swoje walory powinny
zostać objęte jedną z form ochrony, są już taką ochroną objęte. Z tej samej przyczyny rady gmin
nie uznawały drzewostanu o charakterze parkowym za park gminny,
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
realizującej cel publiczny na obszarze chronionego krajobrazu.
Podczas prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że z chwilą wejścia w życie tego
obowiązku, decyzje takie są wydawane, a w kilku przypadkach stwierdzono, że nie był o nich
informowany Minister Środowiska;
obowiązek zapewnienia przez radę gminy tworzenia i utrzymania terenów zieleni i
zadrzewień w gminie. Obowiązek ten generalnie jest realizowany, natomiast sposób realizacji
jest różny i zależy od możliwości finansowych gminy, rodzaju gminy, oraz uwarunkowań
fizjograficznych;
wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
prowadzenia kontroli realizacji warunków zezwolenia, oraz nakładania kar za wycinanie drzew i
krzewów bez zezwolenia.
W tabeli nr 10. przedstawiono, ile gmin w okresie objętym kontrolą wydawało zezwolenia na
usuwanie drzew i krzewów, ile gmin nałożyło kary za usuwanie drzew i krzewów bez
zezwolenia oraz ile tych kar wymierzono.
Tabela 10. Ilość gmin, które w okresie objętym cyklem kontrolnym wydawały zezwolenia na usuwanie drzew
i krzewów, nakładały kary administracyjne za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia oraz ilość
nałożonych kar.

Zezwolenia na usuwanie drzew lub
krzewów
Ilość gmin, które wydały
zezwolenia w okresie objętym
cyklem kontrolnym
Ilość gmin, które nałożyły kary
administracyjne za usuwanie
drzew i krzewów bez zezwolenia
Ilość nałożonych ka

Pozostałe
Duże miasta
miasta i gminy
w skali
wiejskowojewództwa
miejskie

Gminy
wiejskie

Razem

7

36

105

148

4

5

10

19

5

10

15

30

7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Ustawa z 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nakłada na gminę
obowiązek przesłania, w określonym terminie, sprawozdania rocznego o:
-rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej
imieniu,
-rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej
imieniu do odzysku i recyklingu oraz wydatkach poniesionych na te działania. Sprawozdania
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należało przesłać do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz WFOSiGW. Stwierdzono,
że gminy, które nie zbierały odpadów opakowaniowych, do dnia kontroli nie przesyłały
sprawozdania lub przesyłały sprawozdania po terminie, po otrzymaniu ponaglenia od Marszałka
Województwa.
Z analizy formularzy kontroli gminy wynika, że jedynie 47 gmin zawsze terminowo przesyłało
sprawozdania.
Stwierdzono ponadto, że 71 gmin wykorzystało środki pochodzące z opłaty produktowej za
opakowania niezgodnie z zapisami ustawy. Środki te były kierowane do budżetu gminy, do
gminnego funduszu ochrony środowiska i przeznaczone na inne cele niż rozwój systemu
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i edukację z tym związaną.
8. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Ustawa z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze daje gminom możliwość
posiadania wpływu na działalność związaną z poszukiwaniem złóż kopalin oraz eksploatacją i
likwidacją zakładów wydobywczych poprzez:
-opiniowanie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż przed
udzieleniem koncesji,
-opiniowanie wniosków przed wydaniem przez organ nadzoru górniczego zgody na likwidację
funduszu likwidacji (po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego),
-opiniowanie projektów decyzji organu nadzoru górniczego zatwierdzających plan ruchu
likwidowanego zakładu górniczego,
-uzgadnianie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego koncesji lub ich zmiany na
działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż,
-uzgadnianie decyzji organu nadzoru górniczego nakazujących przedsiębiorcy wykonanie
obowiązku likwidacji zakładu górniczego.
Gminy przyjmują także zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych
od ich wykonawców.
Analiza formularzy kontroli gminy wykazała, że opinie i uzgodnienia są przez gminy wydawane.
9. Działania pokontrolne Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Podczas kontroli stwierdzono szereg naruszeń przepisów prawa, które stanowiły podstawę do:
- wydania wystąpienia pokontrolnego do organów samorządowych - 143,
- wydania zarządzenia pokontrolnego
- 88,
- nałożenia grzywny w formie mandatu karnego
- 5,
- ustalenia biegnącej kary pieniężnej z tytułu korzystania ze środowiska niezgodnie z
posiadanymi decyzjami administracyjnymi
- 5,
- postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania składowisk – 2,
- wstrzymania użytkowania składowiska - 1.
Najczęściej występujące naruszenia wymagań ochrony środowiska, będące przedmiotem
wydania zarządzenia pokontrolnego, to:
- z ustawy Prawo ochrony środowiska
- art. 286 ust. 1 b - nie przedkładanie danych o zakresie korzystania ze
środowiska Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – 37
przypadków,
- art. 287 ust. 1, - podmiot nie prowadzi ewidencji zawierających informacje o zakresie
korzystania ze środowiska, oraz danych, na podstawie których ta informacja jest sporządzana
– 29 przypadków,
- z ustawy Prawo wodne
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- art. 122 ust. 1 pkt 1 - brak pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z
wód – 21 przypadków,
- z ustawy o odpadach
- art. 17 ust. 1 - nie wypełnienie obowiązków posiadacza odpadów w zakresie
uregulowania stanu formalno – prawnego wytwarzania odpadów – 29 przypadków,
- art. 36 - nie prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów – 28 przypadków,
- art. 37 - nie przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach
odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do
odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – 25 przypadków,
- z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- art. 3 ust. 2 pkt 6 – nie wypełnianie obowiązku organizowania selektywnej zbiórki,
segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych – 15 przypadków,
- art. 3 ust. 3 pkt 1 – brak prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych przez
gminy – 15 przypadków,
- naruszenie obowiązków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód
lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.
Nr 168, poz.1763) w zakresie badań jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków
oraz referencyjnej metodyki analiz – 17 przypadków.
Łącznie stwierdzono naruszenie 39 artykułów ustaw i 4 paragrafów rozporządzeń
wykonawczych do nich.
W wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do organów gminy przeważały informacje
dotyczące naruszeń ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i dotyczyły:
- regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, których zawartość nie
odpowiadała wymaganiom stawianym przez ustawę;
- braku tworzonych i uchwalonych harmonogramów rozwoju sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej,
- braku uchwalonego gminnego programu ochrony środowiska z gminnym planem
gospodarki odpadami.
Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie nie uwzględniały przede wszystkim:
- zasad dotyczących mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i
warsztatami naprawczymi,
- wskazania miejsca składowania śniegu, błota i innych zanieczyszczeń z ulic, chodników,
placów i innych obiektów użyteczności publicznej,
- zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych
wchodzących w skład strumienia odpadów komunalnych,
- wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie usług w zakresie usuwania, zbierania i transportu stałych odpadów
komunalnych, oraz nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach
bezodpływowych.
Brak wyżej wymienionych zapisów stwierdzano w regulaminach uchwalonych przed, jak i po
wejściu w życie ustawy „wprowadzającej”.
Z ustaleń kontroli wynika, że oprócz braku stosownych zapisów w regulaminach, gminy:
- nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w szczególności odpadów
niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych,
- nie prowadzoną kontroli, a zwłaszcza brak jest planów takich kontroli, w zakresie
częstotliwości i sposobu opróżniania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia
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nieczystości płynnych, częstotliwości i sposobu usuwania stałych odpadów
komunalnych, przedsiębiorców, świadczących te usługi,
- nie prowadzoną ewidencji zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych,
- nie prowadzą publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie,
zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu,
- nie przedkładają Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
informacji o zakresie korzystania ze środowiska,
- nie posiadają pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzanie
ścieków (sanitarnych i deszczowych),
- nie prowadzą działań w zakresie tworzenia warunków do prowadzenia zbiórki odpadów
opakowaniowych, oraz niezgodnie z przepisami gospodarują środkami z tytułu
prowadzonej zbiórki.
W czasie planowania poszczególnych kontroli gmin, wyznaczano te, w których
uzasadnione było dokonanie sprawdzenia jakości ścieków odprowadzanych do środowiska.
Wynikiem tych kontroli było ustalenie 5 biegnących kar pieniężnych z tytułu nieprzestrzegania
wymagań określonych w pozwoleniach wodno-prawnych.
10. Podsumowanie
Cykl kontrolny dotyczący sposobu realizacji zadań i obowiązków wynikających z
przepisów o ochronie środowiska przez organy gminy był dużym przedsięwzięciem, biorąc pod
uwagę ilość 254 skontrolowanych podmiotów, oraz zakres kontroli. Było to pierwsze w
województwie Podkarpackim (a być może i pierwsze w kraju) zadanie polegające na ocenie
działania organów gminy w zakresie ochrony środowiska.
W ocenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie, gminy, zasadniczo, w sposób niedostateczny realizują zadania wynikające z
przepisów o ochronie środowiska. Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są:
- słabe przygotowanie personalne i organizacyjne – w zdecydowanej większości brak jest
wyspecjalizowanego stanowiska ds. ochrony środowiska. Obowiązki są rozbite pomiędzy kilka
osób, które w większości nie posiadają wykształcenia kierunkowego. Egzekwowanie przepisów
wiąże się z kontaktami z mieszkańcami w terenie, co w małych społecznościach, gdzie
praktycznie wszyscy się znają, rodzi opory ze strony pracowników gminy do rygorystycznego
postępowania w przypadku naruszeń;
- częste zmiany przepisów i duża interpretowalność niektórych zapisów powodują zaniechanie
działań lub opóźnienie w ich realizacji ze strony organów gmin;
- zaległości (np. w gospodarce odpadami - organizacja zbiórki, miejsca unieszkodliwiania),
oraz konieczność wydatkowania znacznych środków w krótkim terminie na różne cele
(gospodarka odpadami, gospodarka ściekowa).
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10. „SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŚRODOWISKU”
Ekologia i ochrona środowiska należą do podstawowych celów polityki horyzontalnej
Wspólnoty Europejskiej. W ramach jej założeń podejmowane są działania, które mają na celu
ograniczanie ilości emitowanych do środowiska zanieczyszczeń, zwiększenie wykorzystania
energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem i
promowanie zrównoważonego rozwoju regionów.
Wstąpienie Polski do struktur Wspólnoty Europejskiej postawiło wiele polskich
przedsiębiorstw, a także samorządów wobec konieczności dostosowania posiadanej
infrastruktury do wymogów ochrony środowiska. Proces dostosowawczy ze względu na szeroki
zakres działań do wykonania oraz wysokie koszty podlega okresom przejściowym i jest
wspierany z krajowych oraz unijnych środków publicznych. Ze środków Wspólnoty
Europejskiej wspierane są również inicjatywy samorządowe obejmujące nie tylko infrastrukturę
ochrony środowiska, ale również działania zmierzające do zachowania zasobów przyrodniczych.
Program Europejski Certyfikat Standaryzacji Ekologicznej „Przyjaźni Środowisku” to
inicjatywa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, na których
spoczywa odpowiedzialność za terminowe wypełnienie zobowiązań wynikających z
podpisanego z Wspólnotą Europejską Traktatu Akcesyjnego i wdrażanie nowych dyrektyw i
przepisów ochrony środowiska. Organizatorem Programu ECSE „Przyjaźni Środowisku” jest
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.
Podstawowym celem ECSE „Przyjaźni Środowisku” jest wyróżnienie samorządów i
przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację działań mających na celu dostosowanie do
wymagań unijnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska, niwelowanie różnic w rozwoju
pomiędzy krajami członkowskimi a także pomiędzy poszczególnymi regionami. Nagrody i
tytuły „Przyjaznych Środowisku” przyznawane są w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo
przyjazne środowisku, samorząd przyjazny środowisku i promotor ekologii. Za wybitne
osiągnięcia na rzecz poprawy stanu środowiska wręczane są ponadto specjalne tytuły Mecenasa
Polskiej Ekologii. Wyróżnienia te, będące co roku przedmiotem zainteresowania kilkuset
uczestników konkursu mają wyłącznie honorowy charakter, a ich materialnym wyrazem są
jedynie pamiątkowe statuetki i certyfikaty potwierdzające wysoki poziom przedstawionych
osiągnięć proekologicznych.
W województwie podkarpackim jednostki samorządowe realizują zadania w zakresie
ochrony środowiska, które ujęte zostały szczegółowo w powiatowych i gminnych planach
ochrony środowiska oraz planach gospodarki odpadami. Istotną rolę w realizacji planowanych
działań odgrywa edukacja ekologiczna społeczeństwa. Większość samorządów wspiera wszelkie
formy działalności skierowanej do mieszkańców, które mają na celu wpływanie na poziom
świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla ochrony
środowiska, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.
Działalność wielu jednostek samorządowych województwa w zakresie ochrony
środowiska, zgłaszanych do udziału w Narodowym Konkursie Ekologicznym ”Przyjaźni
Środowisku” jest zauważana i wysoko oceniana. Konkurs odbywa się pod Patronatem
Honorowym Prezydenta RP. Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i
działań na rzecz ochrony otaczającej nas natury, promowanie nowatorskich rozwiązań mających
istotny wpływ na poprawę stanu środowiska. Idea konkursu opiera się na założeniu, że
promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie, jak
wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, dlatego oceniane są zarówno innowacyjne
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projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak
również przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. W ogłoszonej VII Edycji Konkursu
Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” docenione zostały niektóre jednostki samorządowe z
województwa podkarpackiego i w lipcu 2006 roku otrzymały certyfikaty.
Tytuł „Powiat Przyjazny Środowisku” otrzymał Urząd Miasta Rzeszowa w kategorii
„Samorząd Przyjazny Środowisku”.
Tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku” otrzymały: Miasto i Gmina Lesko oraz Urząd
Miasta Sanok, natomiast wyróżnienia w tej kategorii Urząd Gminy Tyczyn i Urząd Gminy
Żyraków. Przedłużenie prawa do używania znaku „Przyjazny Środowisku” przyznano dla miasta
Ustrzyki Dolne, laureata w tej kategorii z 2005 roku.
Laureatem konkursu w kategorii „Promotor Ekologii” został Urząd Gminy Dębica i
Urząd Miasta Krosno. Dla Urzędu Gminy Dębica, laureata w tej kategorii z 2005 roku, było to
przedłużenie prawa do znaku.
Tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii otrzymał Urząd Gminy Jasło.
Gmina Miasto Sanok otrzymała tytuł „Gminy Przyjaznej Środowisku” ze realizację
przedsięwzięcia pn. „Likwidacja amoniakalnej instalacji systemu chłodzenia na Torze Lodowym
i Lodowisku w Sanoku”. Zgodnie z złożonym projektem realizowanym w dwóch etapach,
zlikwidowane zostały instalacje amoniakalne na obu obiektach, a znajdujący się w urządzeniach
chłodzących amoniak został spalony. Dla Toru Lodowego wykonano nowy system chłodzenia,
którego czynnikiem chłodzącym jest wodny roztwór glikolu etylenowego, obojętnego dla
środowiska. Zrealizowana inwestycja zlikwidowała zagrożenie, jakie stanowił dla mieszkańców
Sanoka zgromadzony w dużej ilości amoniak.
Gmina Tyczyn otrzymała wyróżnienie za realizowane na terenie gminy przedsięwzięcie
pn. ”Uczymy się żyć ekologicznie”, w którym przedstawiono projekty i działania w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz
wspierającą te działania edukację ekologiczną.
Tytuły i wyróżnienia przyznawane samorządom są doskonałą promocją, potwierdzają
dokonania ekologiczne i pozytywne zmiany w zakresie ochrony środowiska w ich otoczeniu.
Dowodzą, że podejmowane działania są skuteczne i dają wymierne efekty. Niestety wielu
laureatów prestiżowych nagród nie umieszcza na swoich stronach internetowych żadnych
informacji na ten temat lub zamieszcza tylko krótkie notki, bez podania rodzaju nagrodzonego
przedsięwzięcia czy działalności.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się w połowie 2006
roku do wybranych jednostek samorządowych województwa o przesłanie materiałów
dotyczących podejmowanych działań dotyczących edukacji ekologicznej, organizacji imprez
proekologicznych oraz innych przedsięwzięć służących podnoszeniu świadomości ekologicznej
społeczeństwa. Z nadesłanych materiałów wynika, że zakres działania jednostek samorządowych
w edukacji proekologicznej jest bardzo szeroki.
Urząd Miasta Rzeszowa zorganizował w ramach akcji „Sprzątanie Świata Polska 2005”
sprzątanie brzegów rzeki Wisłok. Uczestnikami akcji była młodzież szkolna z placówek
oświatowych, młodzież drużyny harcerskiej Hufca ZHP, studenci Koła Studentów
Przyrodników. Podjęto działania służące ochronie rosnących w parkach i na zieleńcach
miejskich kasztanowców przed szkodnikiem, jakim jest szrotówek kasztanowcowiaczek.
Zorganizowano warsztaty ekologiczne dla szkół z terenu powiatu pn. „Wyprawy w
poszukiwaniu Ekolandii” oraz konkursy „I ty możesz zostać ekologiem”, jak również wydano
wiele ulotek propagujących selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych.
Działalność Urzędu Gminy Dębica w zakresie ochrony środowiska ma już tradycję,
prowadzona jest od ponad 10 lat, a jej osiągnięcia były doceniane, za co Urząd Gminy otrzymał
wiele nagród i wyróżnień. Edukacja ekologiczna jest jednym z ważnych kierunków działań
gminy. Zajęcia lekcyjne zawierające elementy edukacji ekologicznej rozpoczynane są już w
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przedszkolach i kontynuowane w szkołach. Obejmują takie działania jak: coroczne uczestnictwo
w akcjach porządkowych „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, prowadzenie przez uczniów szkół
zbiórki surowców wtórnych, sadzenie drzew i dokarmianie zwierząt. W celu uzyskania jak
najlepszego efektu promocyjnego przedsięwzięć ekologicznych wykorzystuje się wszystkie
możliwe środki przekazu: radio, telewizję, prasę o zasięgu lokalnym, informowanie na stronach
internetowych gminy Dębica, foldery, filmy np. „Ekologia i ochrona Środowiska w Gminie
Dębica” oraz „Edukacja ekologiczna w Gminie Dębica”, konferencje prasowe z udziałem
mediów. Duże znaczenie w promocji ochrony środowiska na terenie Gminy Dębica mają także
liczne nagrody i wyróżnienia. Organizowany jest od kilku lat Konkurs Ekologiczny, którego
głównym celem jest zainteresowanie mieszkańców zarówno tych najmłodszych jak i
najstarszych problematyką ochrony środowiska. Rywalizacja powoduje zwiększenie
zaangażowania w dbałość o środowisko. Zmagania konkursowe odbywają się w kilku
kategoriach: sołectw, szkół oraz sołtysów. Podsumowaniem Gminnego Konkursu Ekologicznego
jest Festyn Ekologiczny. Duże znaczenie w kształtowaniu nawyków i zachowań
proekologicznych wśród mieszkańców gminy pełni powołana z dniem 1 stycznia 2006 roku
Straż Gminna, której zadaniem jest sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania zasad
ochrony środowiska na terenie gminy.
Urząd Gminy Ustrzyki Dolne w swoich działaniach w zakresie ochrony środowiska
kładzie nacisk na szeroko pojętą edukację ekologiczną, prowadzoną wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych przy współudziale szkół, kół Ligi Ochrony Przyrody oraz Ośrodka NaukowoBadawczego przy Bieszczadzkim Parku Narodowym w Ustrzykach Dolnych. Prowadzone
seminaria, szkolenia i warsztaty przyczyniają się do kształtowania świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne, a tym samym szerokiego poparcia i współpracy w
realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych dotyczących ochrony środowiska, które przyczynią
się do zachowania cennych walorów przyrodniczych w tym atrakcyjnym turystycznie i
ekologicznie regionie. Priorytetowe zadanie jakie przyjęła gmina to ochrona powietrza,
realizowana poprzez zamianę tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne, termomodernizację
budynków i sukcesywne wprowadzanie nowoczesnych urządzeń grzewczych. Gmina Ustrzyki
Dolne to przecież jeden z najpiękniejszych regionów Podkarpacia, szczególnie Bieszczadów.
Działalność proekologiczna gminy znalazła uznanie i w styczniu 2005 roku gmina otrzymała
tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku”, który został utrzymany w 2006 roku.
Działalność proekologiczna w Gminie Miejskiej Mielec prowadzona jest głównie w
szkołach podstawowych i gimnazjach. Na szczególną uwagę zasługują przeprowadzane przez
szkoły liczne konkursy wiedzy ekologicznej, konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej,
apele, prelekcje, akcje porządkowe („Sprzątanie Świata”) czy organizacja „Dnia Ziemi”.
Prowadzone na szeroką skalę zbiórki surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych czy zajęcia
dydaktyczne odbywają się często przy współpracy z Mieleckim Składowiskiem Odpadów
Komunalnych, czy firmą SINOMA. Młodzież szkolna bierze udział w akcjach proekologicznych
prowadzonych przez firmy z terenu gminy (wspólna akcja sadzenia drzew z firmą MELNOX),
jak również współpracuje z młodzieżą spoza terenu województwa (wspólny udział w
ogólnopolskich akcjach „Święto drzewa” z rówieśnikami ze szkoły w Bielsku-Białej). W
szkołach realizowane są na lekcjach biologii niektóre elementy programu segregacji odpadów
Urzędu Miasta Mielca.
Dbałość o czyste środowisko to priorytet w podejmowanych działaniach inwestycyjnych
Gminy Pysznica. Zakończona została w gminie budowa stacji segregacji odpadów (jako trzeciej
w województwie) oraz pierwszy etap budowy kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków.
Działalność edukacyjna prowadzona jest przy współpracy ze szkołami z terenu gminy.
Uczniowie szkół uczestniczą corocznie w akcji „Sprzątanie Świata” i organizują obchody „Dni
Ziemi”. Akcjom tym towarzyszą konkursy ekologiczne, zbiórki surowców wtórnych. Uczniowie
szkół uczestniczą ponadto w konkursach ekologicznych i akcjach zbiórki odpadów wtórnych,
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organizowanych przez Związek Gmin Dolnego Sanu, którego aktywnym członkiem jest gmina.
W szkołach odbywają się również konkursy o tematyce ekologicznej w różnych grupach
wiekowych („Środowisko w którym mieszkasz”, „Zdrowa przyroda zdrowy człowiek”, „Odpady
segregujemy – przyrodę ratujemy”). Na zajęciach edukacyjnych omawiane są tematy związane z
ochroną środowiska i wyświetlane filmy o tematyce ekologicznej. W gminie podejmowane są
różnorodne działania, które maja na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
a ich efektem jest zwiększenie liczby osób segregujących odpady i dbałość mieszkańców o
estetykę miejsca zamieszkania.
Inicjatywy i działania jednostek samorządowych integrują społeczności lokalne wokół
działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska. Prestiżowe nagrody i wyróżnienia
mobilizują do podejmowania kolejnych inwestycji i programów, których realizacja przyczynia
się do zachowania unikalnych w naszym województwie walorów przyrodniczych i zachowania
bezpiecznego dla zdrowia i życia mieszkańców środowiska.
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