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Interpelacja poselska w przedmiocie zgody na czasowe magazynowanie odpadów 191212 
wobec nieposiadania mocy przerobowych przez spalarnie odpadów

 

 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1799), a także art. 192 
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. Regulamin Sejmu 30 lipca
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. 2020 poz. 327), składam niniejszą interpelację w 
przedmiocie zgody na czasowe magazynowanie odpadów 191212 wobec nieposiadania mocy 
przerobowych przez spalarnie odpadów.

 

 

 

Stan faktyczny
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Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 
797, 875 - zwana dalej:    ): ,,zakazuje się magazynowania odpadów na ustawa o odpadach
składowisku odpadów”. Jednakże Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych postuluje zniesienie tego zakazu (  http://e-czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunalny

  - dostęp: 29.05.20/2020-3-1128/forum-13627/proste-rozwiazanie-dla-frakcji-kalorycznej-26152
r.) wobec braku mocy przerobowych spalarni, które winny spalać odpady o kodzie 191212 (inne 
odpady z mechanicznej obróbki odpadów, niezawierające substancji niebezpiecznych). 

 

 

 

Stan prawny 

 

 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 
1997r. nr 78 poz. 483 ze zm. – zwana dalej:    ): ,,władze publiczne prowadzą Konstytucją RP
politykę zapewniającąbezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom”. 
Zarazem ust. 2 cytowanej regulacji nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony 
środowiska. Nie ulega wątpliwości, że gospodarowanie odpadami jest elementem całego 
systemu ochrony środowiska oraz zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Władze 
publiczne muszą zadbać o to, by odpady były składowane i recyklingowane lub utylizowane w 
sposób bezpieczny dla całego środowiska naturalnego oraz szerzej – dla życia i zdrowia 
obywateli. 

 

Obecne regulacje prawne nie pozwalają na magazynowanie odpadów na składowiskach, 
(odpady są niemalże od razu spalane w spalarniach). Jednakże – wziąwszy pod uwagę, iż 
spalarnie nie osiągają wymaganych mocy przerobowych – należy postulować zmianę takiego 
stanu rzeczy. Odpady 191212 mogłyby być magazynowe na składowiskach jako potencjał 
energetyczny ,,na przyszłość” (jak wskazuje Autor cytowanego wcześniej artykułu). Pozwoliłoby 
to na posiadanie przez Polskę zmagazynowanych źródeł energii, co w wpisuje się w zakres 
dbałości o bezpieczeństwo ekologiczne przyszłych pokoleń, wskazany w art. 72 ust. 1 
Konstytucji RP. 

 

Oczywiście magazynowanie takie musiałoby przybrać odpowiednią formę, inaczej nasz kraj 
przedzielony byłby hałdami odpadów, do czego nie wolno dopuścić. Magazynowanie powinno 
więc odbywać się w sposób wyraźnie określony. Najlepiej byłoby, gdyby sposób 
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1.  

2.  

3.  

magazynowania odpadów został ustalony w drodze rozporządzeń. Wydobywanie odpadów 
odbywałoby się zaś w zgodzie z procedurami określonymi przez ustawodawcę w art. 143 
ustawy o odpadach. 

 

Dlatego też postulować należy uchylenie art. 104 ustawy o odpadach i umożliwienie 
magazynowania odpadów 191212. Taki stan rzeczy byłby oczywiście jedynie tymczasowy (do 
chwili, gdy spalarnie osiągnęłaby odpowiednią moc przerobową). Powyższe rozwiązanie nie 
tylko zapewni Polsce potencjalne, składowane źródła energii, ale także rozwiąże problem 
nadmiernie przeciążonych spalarni, zasługuje zatem na pełną aprobatę. 

 

 

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 

 

 

 

Czy Ministerstwo Środowiska planuje nowelizację ustawy o odpadach w zakresie 
umożliwiającym czasowe magazynowanie odpadów 191212 do chwili, aż spalarnie 
osiągną odpowiednią moc przerobową? Jeśli tak, to na jakim są etapie? 

 

Czy Ministerstwo Środowiska zlecało jakiekolwiek badania w zakresie możliwości 
magazynowania odpadów 191212 na składowiskach? Jeśli tak to jakie są wyniki takich 
badań?

 

Jak Ministerstwo Środowiska planuje poradzić sobie z faktem nieosiągania przez 
spalarnie odpadów odpowiedniej mocy przerobowej? 

 

 

 

 

 



Jarosław Rzepa

 

Poseł na Sejm RP 
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