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Wprowadzenie: plan i cel wizyty  

 

Prezydium Parlamentu Europejskiego zatwierdziło w dniu 28 maja 2018 r. wizytę 

przewidzianą na drugą połowę roku. 

  

Wyjazd zaplanowano wstępnie na 29–31 października, następnie przełożono go na 17–18 

grudnia z powodu niedostępności minimalnej liczby członków oficjalnej delegacji (liczbę tę 

zmniejszono z sześciu do trzech). 

 

Cel wizyty: zbadanie różnych aspektów ochrony środowiska, zdrowia publicznego i 

krajobrazu w związku ze składowaniem odpadów w nieczynnych kamieniołomach – petycja 

nr 906/2016 (środki ochrony środowiska w Valledorze położonej między prowincjami Biella i 

Vercelli w Piemoncie) przedstawiona przez burmistrza Tronzano Vercellese Andreę 

Chemella. Przedstawił on petycję członkom Komisji Petycji w Brukseli w dniu 23 stycznia 

2018 r. Tematem przewodnim wizyty była degradacja środowiska w obszarze dawnego koryta 

rzeki Dora Baltea bogatego niegdyś w sady jabłoni, który w regionalnym planie ochrony wód 

określono jako strefę zasilania wód podziemnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

Okolice Valledory są od wielu lat miejscem wydobycia żwiru i piasku. Nieczynne 

kamieniołomy są często przekształcane w składowiska i wypełniane odpadami i zajmują 4 

mln m3. 

 

Wizyta delegacji trwała dwa dni (po pół dnia). 

 

W pierwszym dniu odbyły się wysłuchania osób zaproszonych przez burmistrza Tronzano: 

arcybiskupa Vercelli, ekspertów w dziedzinie prawa i medycyny, przedstawicieli 

zainteresowanych władz lokalnych i regionalnych (prowincji i regionów), rzeczniczki ruchu 

Movimento Valledora oraz burmistrza gminy Acqui Terme w prowincji Alessandria, na 

terenie której ma miejsce podobna degradacja środowiska. W drugim dniu uczestnicy 

delegacji udali się busem do największych kamieniołomów i wysypisk śmieci w gminach 

Tronzano, Cavaglià i Alice Castello. Anulowano natomiast spotkanie z włoskim ministrem 

środowiska Sergiem Costą lub jednym z podsekretarzy stanu (Vannim Gavą i Salvatorem 

Micillą), które zaplanowano z prawie dwumiesięcznym wyprzedzeniem.  
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17 grudnia 2018 r. (w godzinach popołudniowych) 

Podsumowanie wysłuchań 

Lista prelegentów 

- Marco Arnolfo – arcybiskup Vercelli 

- Michele Greco – doradca prawny gmin Valledory 

- prof. Marina De Maio – Politechnika Turyńska; 

- Roberta Buosi – ordynatorka oddziału onkologii szpitala św. Ducha, Casale Monferrato 

- Marco Calgaro – lekarz, członek Associazione Medici per l’Ambiente (stowarzyszenie 

lekarzy na rzecz środowiska); 

- dr Christian Salerno – biolog, specjalista w dziedzinie statystyki medycznej i epidemiologii 

środowiskowej; 

- dr Enzo Favoino – analityk z komitetu naukowego ośrodka badań naukowych „Rifiuti Zero” 

(zero odpadów); 

- Anna Andorno – organizacja pożytku publicznego Associazione Culturale Valledora; 

- dr Alberto Valmaggia – członek zarządu regionu Piemont ds. środowiska;  

- Carlo Riva Vercellotti – prezydent prowincji Vercelli; 

- Paolo Rizzo – zastępca prezydenta prowincji Biella; 

- Lorenzo Lucchini – burmistrz Acqui Terme (Alessandria); 

- Andrea Chemello – burmistrz Tronzano Vercellese i autor petycji nr 906/2016. 

 

Burmistrz Tronzano Andrea Chemello powitał uczestników, a Beatriz Becerra przedstawiła 

delegację.  

Doradca prawny gmin Tronzano, Santhià i Cavaglià Michele Greco w postępowaniu 

odwoławczym przed regionalnym sądem administracyjnym dla regionu Piemont, którego 

celem było unieważnienie zezwolenia na rozbudowę dwóch składowisk odpadów (ok. 600 

tys. m3), poruszył w swoim wystąpieniu następujące kwestie: 

 

•  Między odwołaniami a petycjami istnieją różnice obiektywne i proceduralne: 

odwołanie dotyczy tylko jednego zezwolenia, w związku z czym nie obejmuje 

licznych problemów istniejących w Valledorze, zaś petycja dotyczy wielu kwestii, 

które przeszły już przez wszystkie instancje włoskiego systemu prawnego i w 

odniesieniu do których nie ma możliwości wniesienia sprawy do sądu. 

• Przedmiotem postępowania w sprawie unieważnienia zezwolenia są dwie kwestie, 

obie dotyczą naruszenia przepisów dyrektywy 31/1999/WE w sprawie składowania 

odpadów1. 

• Pierwsza kwestia dotyczy błędnej interpretacji przez włoską Radę Stanu ostatniego 

akapitu pkt. 3.2 załącznika I do dyrektywy 1999/31, który brzmi: „[...] bariera 

geologiczna [...] może zostać uzupełniona sztucznie i wzmocniona innymi sposobami, 

które zapewniają równoważną ochronę”. Dyrektywa zezwala na sztuczne uzupełnienie 

naturalnej bariery geologicznej, a nie na jej całkowite zastąpienie na obszarze 

zasilającym wody podziemne. Zdaniem autora petycji Rada Stanu2 przyjęła 

                                                 
1 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 

16.7.1999), wdrożona dekretem legislacyjnym nr 36 z dnia 13 stycznia 2003 r.  
2 Rada Stanu, sesja V, nr 2683, 17 maja 2013 r.Odpady:bezprawność zakazu składowania odpadów na terenie 

niegliniastym. W decyzji stwierdzono natomiast, że: „w dziedzinie gwarancji środowiskowych rozpatrywane 

prawodawstwo wprowadza równoważność pomiędzy naturalną barierą geologiczną a barierą sztuczną”. Ponadto 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
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interpretację całkowicie sprzeczną z treścią dyrektywy, co może prowadzić do 

wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego. 

•  Nowe odpady zostaną umieszczone na warstwie odpadów złożonych tam uprzednio 

bez żadnego zabezpieczenia pod spodem, ponieważ składowisko to otwarto przed 

wejściem w życie dyrektywy 1999/31/WE. 

• Druga część odwołania dotyczy odległości między składowiskiem odpadów a 

obszarami zabudowanymi i rolniczymi w odniesieniu do punktu 1.1 lit. a) załącznika I 

do dyrektywy, który stanowi, że: „Lokalizacja składowiska odpadów musi 

uwzględniać wymagania odnoszące się do: a) odległości granicy składowiska od 

terenów mieszkalnych i rekreacyjnych, dróg wodnych, zbiorników wodnych oraz 

innych terenów rolniczych lub miejskich;”. 

• W omawianym przypadku kanały przepływu wody leżą w odległości 10 m od granic 

składowiska odpadów, tereny mieszkalne (np. Cascina La Mandria) – w odległości 

mniej niż 500 m, zaś ujęcia zasilające wodociąg Casciny i czerpiące wodę z warstwy 

wodonośnej połączonej ze składowiskiem – w tej samej, minimalnej odległości. 

• Gmina Tronzano podjęła dalsze kroki prawne w ramach sprzeciwu wobec odwołania 

wniesionego przez spółkę będącą właścicielem kamieniołomów, którego celem było 

uchylenie uchwały regionalnej wprowadzającej zakaz tworzenia w Valledorze nowych 

składowisk odpadów i rozbudowy istniejących3. Uchwała ta jest pierwszym takim 

zarządzeniem w kraju i wdraża ona ramową dyrektywę wodną. 

 

M. Greco poinformował, że końcowe posiedzenie regionalnego sądu administracyjnego dla 

Piemontu wyznaczono na 9 lutego 2019 r., oraz że wyrok sądu pierwszej instancji zostanie 

wydany kilka tygodni później. W przypadku odwołania się od tego wyroku wyrok ostateczny 

powinien zapaść w ciągu półtora roku. Podkreślił on ponadto, że chociaż składowisko 

(którego rozbudowa zależy od decyzji sądu) jest zapełnione od dwóch lat, nigdy nie doszło do 

kryzysu gospodarowania odpadami, który podaje się jako powód we wniosku o rozbudowę. 

 

Prof. Marina De Maio (Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Turyńskiej) przedstawiła 

w swoim wystąpieniu skrót wciąż aktualnego badania hydrogeologicznego z 2012 r., 

skupiając się przede wszystkim na poniższych kwestiach: 

• cechy geomorfologiczne terenu w gminie Tronzano, w szczególności równiny 

aluwialnej z osadami lodowcowymi, która składa się naprzemiennie ze żwiru i piasku, 

warstw wodonośnych i ograniczonych osadów gliny, ponieważ natężenie przepływu 

cieku nie jest stałe; 

• błąd popełniony w ocenie kamieniołomów do celów udzielenia zezwolenia – struktura 

warstwy wodonośnej jest w takich miejscach skrystalizowana, tak jakby była ona 

nieprzepuszczalna, ale ponieważ woda nie stoi w miejscu, warstwy gliny nie 

zabezpieczają warstwy wodonośnej; 

• wyniki badania przeprowadzonego w gminie Tronzano, zgodnie z którymi cały obszar 

i jego okolice są narażone na wysoki poziom zanieczyszczenia;  

                                                                                                                                                         
„przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych sztuczne bariery mogą w pełni spełniać określone 

prawem wymogi dotyczące przepuszczalności i grubości na równi z barierami naturalnymi”. 
3 Artykuł 24 ust. 8 uchwały zarządu regionu Piemont nr 12-6441 z dnia 2 lutego 2018 r. Treść tego aktu 

potwierdzono w kolejnej uchwale z lipca 2018 r. dotyczącej przeglądu regionalnego planu ochrony wód. 

Uchwała ta nie ma zastosowania do zezwolenia będącego przedmiotem pierwszego odwołania, ponieważ art. 24 

nie ma zastosowania do projektów, które uzyskały uprzednio pozytywną ocenę zgodności środowiskowej. 
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• metoda podatności warstwy wodonośnej wykazała, że osiągnęła ona już niebezpieczny 

poziom i nawet jeżeli kamieniołom jest nieczynny, musi być monitorowany; jeziora to 

po prostu górna część warstwy wodonośnej o wysokości słupa wody wynoszącej 38 

metrów; 

• dane sieci monitorowania regionu Piemont wskazują, że stężenie różnych 

zanieczyszczeń (takich jak żelazo, mangan, nikiel, ołów, azotany i atrazyna) w 

niektórych ujęciach przekracza poziom wyrażony w mg/l; w Tronzano oraz innych 

gminach Valledory stężenie żelaza znacznie przekracza dopuszczalny poziom (6–6,5 

tys. mg/l), który nie wydaje się być poziomem wynikającym z przyczyn naturalnych; 

wartości dla manganu są równie wysokie (nie w gminie Tronzano);

• ryzyko przekształcenia innych kamieniołomów w składowiska odpadów, zważywszy 

na powagę problemu powstałego w związku z wcześniejszym systemem otwierania 

składowisk w trybie pilnym (dekret prezydencki nr 915 z dnia 10 września 1982 r.). 

 

Na zakończenie swojego wystąpienia prof. De Maio zaproponowała, by ze względu na brak 

danych dotyczących zanieczyszczeń warstwy wodonośnej zaktualizować badanie z 2012 r. 

 

Roberta Buosi (ordynatorka oddziału onkologii w Casale M.), Marco Calgaro 

(stowarzyszenie lekarzy na rzecz środowiska) oraz Christian Salerno (biolog i epidemiolog) 

przedstawili wyniki i dane dotyczące: 

 

• wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie, który przejawia się wzrostem 

zachorowalności na choroby nowotworowe i choroby układu krążenia; w Piemoncie 

współczynnik zachorowalności na choroby nowotworowe jest wyższy w porównaniu z 

południem Włoch, z wyjątkiem Kampanii, gdzie nielegalne składowiska odpadów 

spowodowały powstanie zjawiska „ziemi pożarów”;

• bezpośredniego związku przyczynowego między substancjami rakotwórczymi 

pochodzącymi z zanieczyszczenia środowiska a nowotworami u dzieci; w Wenecji 

Euganejskiej udowodniono związek między obszarami, na których odnotowano 

wzrost zachorowalności na nowotwory płuc, a obszarami, na których dochodzi do 

wymierania porostów będących pasywnymi biowskaźnikami zanieczyszczenia 

atmosfery; 

• trzech badań epidemiologicznych: pierwsze badanie obejmowało pięć gmin Valledory 

(Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglià, Santhià i Tronzano (Vercelli)) i miało na celu 

określenie wzrostu liczby zachorowań na niektóre choroby w porównaniu z danymi 

referencyjnymi dla Piemontu; stwierdzono wzrost zachorowalności na następujące 

rodzaje nowotworów: nowotwory jamy ustnej, nerek, mózgu, krtani i prostaty (u 

mężczyzn), nowotwory trzustki, chłoniaki, białaczka, nowotwory przewodu 

pokarmowego i piersi (u kobiet), wskaźnik zachorowalności na które można obniżyć 

w drodze badań przesiewowych; 

• drugie badanie przeprowadzono na populacji gmin Tronzano i Alice Castello w 

oparciu o kwestionariusze; badanie polegało na zebraniu danych dotyczących różnych 

czynników ryzyka występowania chorób nowotworowych (które są chorobami 

wieloczynnikowymi) oraz na porównaniu tych danych dla dwóch grup osób – grupy 

osób mieszkających w pobliżu składowisk najbardziej narażonych na czynniki 

środowiskowe oraz grupy osób mniej narażonych; wyniki przemawiają na korzyść 

zasady ostrożności – choć obszar, na którym znajdują się składowiska odpadów, był 
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stosunkowo słabo zaludniony, zaobserwowano na nim wzrost zachorowań na 

wszystkie rodzaje nowotworów i chorób zwyrodnieniowych o 18% oraz wzrost liczby 

zachorowań na same nowotwory o 60%; problemem był również nieprzyjemny 

zapach, który może być przyczyną dolegliwości układu oddechowego. 

 

Enzo Favoino z komitetu naukowego ośrodka badań naukowych „Rifiuti Zero” 

wypowiedział się na temat programu UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i 

ograniczonej roli składowania odpadów w zmienionych przepisach unijnych dotyczących 

odpadów.  

• Wymienił on szereg praktyk umożliwiających ograniczenie składowania odpadów i 

definiowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak: selektywna zbiórka 

odpadów spod drzwi, zróżnicowanie opłat w zależności od ilości wyrzucanych 

odpadów, praktyki służące redukcji ilości odpadów, kompostownie i zakłady 

wstępnego przetwarzania. 

• Na większości obszaru osiągnięto cele poddawania recyklingowi 65% odpadów 

komunalnych i 70% odpadów opakowaniowych wyznaczone w pakiecie dotyczącym 

gospodarki o obiegu zamkniętym odpowiednio na 2035 r. i 2030 r. Istnieją również 

mocne zachęty na rzecz: zrównoważonego wzornictwa, ograniczenia intensywności 

zużycia surowców, walki z planowanym skracaniem cyklu życia produktów oraz 

wymogu sortowania odpadów. 

•  Każdego roku UE importuje spoza swojego terytorium 60% surowców z państw 

trzecich. Potrzebuje 27 kluczowych materiałów pochodzących z państw trzecich, np. 

metali ziem rzadkich wykorzystywanych w obwodach elektrycznych i elektronicznych 

oraz fosforytów wykorzystywanych w rolnictwie. 

• Celem jest przekształcenie 500 kg odpadów komunalnych wytwarzanych rocznie 

średnio przez każdego Europejczyka w nowe źródła surowców mineralnych. Jedynie 

zapewnienie zamkniętego obiegu wykorzystywania surowców może zagwarantować 

przetrwanie europejskiego systemu produkcyjnego. 

• Na wykresie przygotowanym przez Ellen MacArthur Foundation przedstawiono 

wartości gospodarki o obiegu zamkniętym. Dolna część wykresu pokazuje, w jaki 

sposób dochodzi do utraty zasobów poprzez składowanie i spalanie w przeciwieństwie 

do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której straty te są minimalizowane. 

 

Anna Adorno, rzeczniczka ruchu Movimento Valledora (utworzonego w 2007 r.), uzasadniła 

w skrócie postulaty wysunięte przez swoje stowarzyszenie. W szczególności wyraziła ona 

ubolewanie w związku z brakiem odpowiednich środków kontroli po wydaniu zezwoleń dla 

kamieniołomów i składowisk odpadów. Dostrzegła wprawdzie wsparcie udzielane w 

ostatnich latach obywatelom przez niektórych burmistrzów i prowincję Vercelli, stwierdziła 

jednak, że gminy, prowincje, regiony i rząd nie stosowały w pełni zasady ostrożności. W 

związku z tym zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o dalsze stosowanie podejścia 

polegającego na zastępowaniu składowisk odpadów i spalarni ponownym 

wykorzystywaniem, recyklingiem i modyfikowaniem konstrukcji z myślą o gospodarce o 

obiegu zamkniętym. Zaapelowała ona do Parlamentu Europejskiego o przyjęcie 

rygorystycznych przepisów uwzględniających obawy środowiskowe obywateli i 

wprowadzających zakaz tworzenia składowisk odpadów oraz wypełniania odpadami 

wyrobisk kamieniołomów. Ponadto zwróciła uwagę na problem powiązań przestępczości 

zorganizowanej z procesami przekształcania kamieniołomów w składowiska odpadów. 
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Alberto Valmaggia, członek zarządu regionu Piemont ds. środowiska, Carlo Riva 

Vercellotti, prezydent prowincji Vercelli i Paolo Rizzo. W swych wystąpieniach przedstawili 

oni stanowiska odnośnych władz lokalnych w zakresie ustawodawstwa, planowania i kontroli, 

a także: 

 

• Z zadowoleniem odnieśli się do wizyty informacyjnej, postrzegając ją jako to dobry 

znak dla ludności miejscowej. 

• Przywołali art. 9 konstytucji włoskiej dotyczący ochrony krajobrazu i art. 191 TFUE 

dotyczący zasad działania zapobiegawczego i ostrożności będące podstawą do 

potępiania niezrównoważonego poziomu zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby w 

prowincji Vercelli. 

• Podkreślili, że zakaz zakładania nowych składowisk odpadów i rozbudowy 

istniejących jest wynikiem mobilizacji całego obszaru. 

• Poruszyli jednak dwie bardzo delikatne kwestie: 1) nie wystarczy zakazać udzielania 

nowych zezwoleń – należy opracować kompleksowy plan odbudowy strukturalnej 

Valledory; 2) ograniczenia nałożone uchwałą Zarządu Regionu z dnia 2.2.2018 r. w 

odniesieniu do regionu Valledora należy rozszerzyć na wszystkie strefy zasilania wód 

podziemnych. 

• Wezwali region Piemont, rząd włoski i Parlament Europejski do podjęcia prac nad 

wiążącymi przepisami zakazującymi zakładania kamieniołomów i składowisk 

odpadów na obszarach zasilania wód podziemnych. 

• Podsumowali proces udzielania zezwoleń na składowiska odpadów w prowincji Biella 

– w Cavaglii dwa składowiska odpadów w nieczynnym kamieniołomie tworzą jedno 

wspólne miejsce składowania innych niż niebezpieczne stałych odpadów 

komunalnych i odpadów specjalnych. 

• W 2005 r. dla obu składowisk zatwierdzono plan dostosowania do przepisów dekretu 

legislacyjnego nr 36 z dnia 13 stycznia 2003 r. wdrażającego dyrektywę 1999/31/WE 

w sprawie składowania odpadów (zob. przypis 2). Jednocześnie w drodze 

odpowiednich procedur oba składowiska odpadów uzyskały zintegrowane pozwolenie 

środowiskowe (2012 r.) zgodnie z przepisami zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i ich kontroli4. 

• Władze prowincji Biella oświadczyły, że zakumulowana nadwyżka odpadów 

składowanych już na dwóch składowiskach jest zgodna z odnośnymi przepisami w 

zakresie ochrony środowiska5. Od obu decyzji o wydaniu pozwoleń odwołano się 

następnie do regionalnego sądu administracyjnego, który utrzymał je w mocy. Z 

powodu wykorzystania dostępnej pojemności obu składowisk w październiku 2015 r. 

przedstawiono nowe projekty ich rozbudowy, które zostały poddane ocenie w ramach 

jednej procedury OOŚ, zakończonej pozytywnie w lipcu 2016 roku6. 

• W odniesieniu do tej kwestii radny P. Rizzo wyjaśnił, że 1) w celu uniknięcia sytuacji 

kryzysowej odpady z prowincji Biella zostały przewiezione ciężarówkami do 

elektrowni w Mediolanie; 2) część odpadów została już przetworzona w instalacji do 

biologicznego suszenia odpadów na składowisku. 

                                                 
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 

przemysłowych. 
5 Dekret legislacyjny nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r. „Przepisy w zakresie ochrony środowiska”. 
6 Łączna wielkość rozbudowy 600 tys. m3, zob. źródło prasowe z 24 czerwca 2016 r.: CAVAGLIA. Zostaną 

rozbudowane dwa składowiska. 
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• W chwili wydania zezwoleń obszar składowisk był w pełni zgodny z planem 

regionalnym. Jednak Valledora i cała Biella zostały wymienione jako strefy zasilania 

wód podziemnych w uchwale zarządu regionu z dnia 21 lipca 2016 r., czyli po 

wydaniu zezwoleń. 

• Wyniki monitorowania wód gruntowych prowadzonego przez ARPA (regionalną 

agencję ds. ochrony środowiska) trzy razy do roku od 1997 r. nigdy nie wykazały 

skażenia tych wód przez składowiska ASRAB i A2A. W głębokich warstwach 

wodonośnych wykryto natomiast obecność tetrachloroetylenu7 oraz dużych ilości 

niklu i azotu na terenach położonych w pobliżu obecnych składowisk odpadów w 

miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się stare składowiska odpadów, w związku z 

czym rozpoczęto proces rekultywacji. 

• Prowincja Biella postawiła sobie za cel osiągnięcie doskonałości w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów i podniesienie poziomu recyklingu z 76% do 80%. W 

perspektywie krótko- i średnioterminowej uważa się tam jednak, że strategia „zero 

odpadów” jest niewykonalna, co wyjaśnia pragmatyczne podejście tej prowincji do 

przetwarzania i usuwania odpadów komunalnych. 

 

Lorenzo Lucchini, burmistrz leżącej w dolinie Bormida gminy Acqui Terme (100 km od 

Tronzano), przedstawił przykład sytuacji podobnej do tej w Tronzano. Również w tym 

przypadku cała ludność miejscowa jest zaniepokojona poważnym ryzykiem zanieczyszczenia 

wód podziemnych w związku z ewentualnym wydaniem przez prowincję Alessandria 

zezwolenia na otwarcie składowiska odpadów w gminie Sezzadio (Alessandria). 

Choć nie przedstawiono szczegółowych informacji na temat toczącego się postępowania 

odwoławczego, istnieją obawy, że również w tym regionie powstanie ogromne składowisko 

na 1,7 mln m3 odpadów przemysłowych na obszarze obecnie eksploatowanym jako 

kamieniołom. Projekt ten stoi w sprzeczności z regionalnym planem ochrony wód, który 

określa obszar Sezzadio jako jeden z czterech obszarów zasilających wody podziemne w 

całym Piemoncie do wykorzystania w przypadku poważnego niedoboru wody (np. jak 

niedobór wody będący skutkiem suszy w lecie 2017 r.). 
 

Burmistrz Andrea Chemello, autor petycji 906/2016 stanowiącej przedmiot wizyty, 

rozpoczął swoje wystąpienie od oświadczenia złożonego w imieniu 13 gmin (Tronzano, 11 

gmin w prowincji Vercelli, jednej gminy w prowincji Novara i jednej w obszarze 

metropolitalnym Turynu), zgodnie z którym odnośne samorządy podejmują zdecydowane 

zobowiązanie do ochrony zasobów wodnych i całego środowiska naturalnego. 

Dotychczasowa współpraca tych 13 gmin miała na celu opracowanie wykazu celów w 

zakresie odpadów, jakości wód podziemnych i jakości powietrza.  

 

Cele te obejmują m.in. ograniczenie ogólnego poziomu odpadów, w szczególności odpadów 

niesortowanych, podwyższenie poziomu sortowania odpadów, poprawę wiedzy obywateli na 

temat recyklingu odpadów oraz promowanie tzw. wysp ekologicznych oraz utrzymanie 

jakości powietrza w granicach określonych w przepisach prawa, zdecydowany sprzeciw 

wobec otwierania nowych składowisk odpadów lub rozbudowy składowisk już istniejących 

położonych na obszarach zasilania warstwy wodonośnej i bezpośrednio z nimi sąsiadujących, 

                                                 
7 Tetrachloroetylen jest szeroko rozpowszechniony w środowisku i występuje w niewielkich ilościach w wodzie, 

organizmach wodnych, powietrzu, żywności i tkankach ludzkich. Najwyższe stężenie tego związku odnotowuje 

się w pralniach chemicznych i przemyśle odtłuszczania metali. Uwalnianie go do środowiska może doprowadzić 

do jego wysokiego stężenia w wodach podziemnych. 
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a także wobec działalności wiążącej się z ryzykiem wypadków oraz niebezpieczeństwem 

zanieczyszczenia zasobów wodnych i uniemożliwienia ich wykorzystywania i spożycia przez 

ludzi. 

 

Władze publiczne powinny podejmować działania mające na celu zapobieganie 

występowaniu odpadów na obszarach zasilania głębokich warstw wodonośnych oraz powinny 

popierać zakaz spalania odpadów, kierując się zasadą ostrożności. Taka strategia powinna być 

realizowana na dużą skalę, nie tylko w Valledorze. 

 

Burmistrz Tronzano przedstawił następujące cele swojej administracji: 

 

• ochrona zasobów wodnych w strefach zasilania warstw wodonośnych i bezpośrednio z 

nimi sąsiadujących, stanowczy sprzeciw w wyjaśnionych powyżej kwestiach; 

• zakaz wypełniania wyrobisk kamieniołomów, zwłaszcza materiałami pozostałymi po 

obróbce odpadów; w przypadku wypełniania wyrobisk istotne jest, aby materiał 

wypełniający miał takie same właściwości chemiczne, fizyczne i agronomiczne, jak 

materiał wydobywany; 

• obowiązkowa strefa buforowa dla intensywnych upraw rolnych w pobliżu jezior 

powyrobiskowych; wprowadzenie ram regulacyjnych dla substancji szkodliwych dla 

zdrowia, stosowanych w intensywnym rolnictwie; 

• bardziej rygorystyczne kontrole kamieniołomów i składowisk odpadów, a także 

wzmocnienie zasobów kadrowych i finansowych odpowiedzialnych za kontrolę; 

• materiał obojętny otrzymany po recyklingu musi kosztować mniej niż materiał 

wydobywany z kamieniołomu; 

• koszty rekultywacji kamieniołomów i składowisk odpadów muszą być zabezpieczane 

gwarancjami bankowymi banków lub towarzystw ubezpieczeniowych o wysokim ratingu 

(AAA); 

• recykling odpadów i utylizacja materiałów, w tym materiałów uzyskanych w wyniku 

suszenia poszczególnych rodzajów odpadów w celu realizacji strategii „zero odpadów”; w 

tym kontekście należy wspierać krajowe i ponadnarodowe inicjatywy na rzecz 

ograniczenia odpadów opakowaniowych i wprowadzić zakaz spalania odpadów; 

• wprowadzenie przepisów ograniczających uwalnianie osadów ściekowych do gleby na 

gruntach rolnych w celu ochrony gleb. 

 

 

Na koniec Andrea Chemello poddał krytyce następujące kwestie: 

a) systematyczne naruszanie zasady ostrożności (art. 191 TFUE) w Valledorze, z wyjątkiem 

ostatnich kroków podjętych przez administrację prowincji Vercelli; 

b) naruszenie dyrektywy 1999/31/WE w przypadku wszystkich składowisk odpadów w 

Valledorze, całkowicie pozbawionych naturalnych barier geologicznych; 

c) pomimo występujących od 2004 r. odcieków do wód gruntowych ze składowiska odpadów 

Alice 2 i braku możliwości jego rekultywacji, decyzja o trwałym zabezpieczeniu 

składowiska przykryciem (capping) nie rozwiązuje problemu i nie jest ostateczna; 

d) ewentualne zanieczyszczenie zasobów wody pitnej w gminie Tronzano (Vercelli) z 

powodu odcieków ze wszystkich składowisk odpadów w Valledorze, nie tylko ze 

składowiska Alice 2, które znajduje się zaledwie 5 km od ujęcia wodociągowego 

Tronzano; 
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e) docelowo Valledora wymaga kompleksowego planu rekultywacji, odzysku i ochrony 

gruntów, dlatego też mieszkańcy tamtejszych rejonów zwracają się do Europy o pomoc w 

osiągnięciu wszystkich wyżej wymieniowych celów.  
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18 grudnia 2018 r. (przed południem) 

Sprawozdanie z czteroetapowej wizyty na miejscu 

Andrea Chemello, Luigi Bondonno, burmistrz Alice Castello, Anna Andorno i Pietro 

Pasquino poprowadzili wizytę po kamieniołomach Tronzano i Alice 2 (Tronzano), A2A i 

ASRAB (oba w Cavaglii).  

 

Etap 1 

Kamieniołomy w Tronzano: A. Chemello wyjaśnił, że kompetencje w zakresie wydawania 

zezwoleń na kamieniołomy przeniesiono z gmin na prowincje. Działalność wydobywcza stała 

się biznesem, który wyparł rolnictwo. W odwiedzanym obszarze pierwszy kamieniołom 

został zajęty przez włoską Guardia di Finanza (policję finansową) w latach 2011–2012, 

ponieważ złożono w nim nieodpowiednie materiały. W dwóch innych kamieniołomach 

powstały jeziora powyrobiskowe, a na początku XXI w. wydano zezwolenie na działalność 

wydobywczą do głębokości 15 m od lustra wody. W 2018 r. koncesjonariusz postanowił 

wstrzymać wykopy na głębokości 9 m i w zamian wykopać pas ziemi o długości 25 m, który 

oddziela dwa jeziora, aby stworzyć jeden kamieniołom (teren, o którym mowa, jest jedynym 

terenem określonym jako obszar wydobywczy w planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tronzano). 

 

Etap 2 

Składowisko odpadów Alice 2: w latach 70-tych i 80-tych XX w. był to kamieniołom, z 

którego wydobywano materiały budowlane. Na początku lat 90-tych przekształcono go w 

składowisko odpadów, opierając się na nazbyt uproszczonych kryteriach (całkowicie 

niewłaściwych z naukowego punktu widzenia) i dwie części kamieniołomu (każda wielkości 

500 tys. m3) wypełniono odpadami komunalnymi i podobnymi odpadami stałymi. Kolejne 

wyrobisko o pojemności 2 mln m3 wypełniono w dwóch etapach: w latach 90-tych XX w. i w 

okresie 2008–2013. W 2013 r. interweniowała prokuratura. Od 2004 r. ze składowiska 

przenikały odcieki. Działania na rzecz rekultywacji terenu i redukcji zawartości metali 

ciężkich nie okazały się skuteczne. Po dwóch latach wspólnych spotkań (ARPA, ASL, 

prowincja Vercelli, region i gmina), w 2015 r., podjęto decyzję o trwałym zabezpieczeniu 

obiektu. Obecnie liczba odpadów przyjmowanych na składowisko jest minimalna, ponieważ 

trwa jego zamykanie, a do lata tego roku składowisko zostanie przykryte (capping). 

 

Luigi Bondonno podkreślił, że od 2015 r. również samorząd gminy Alice Castello zakazał 

otwierania nowych składowisk, ale gmina boryka się nadal z nadzorowaniem istniejącego 

składowiska, zwłaszcza od 2016 r., kiedy to rozwiązano konsorcjum gmin Vercelli 

odpowiedzialne za kontrolę. Obciążenie spada na gminę, która dysponuje zaledwie ośmioma 

pracownikami nieposiadającymi szczególnych kompetencji zawodowych w tym zakresie. W 

tym kontekście nadmierna fragmentaryzacja administracyjna Piemontu jeszcze komplikuje tę 

trudną sytuację. 

 

Etap 3 

Składowiska odpadów A2A i ASRAB, a także wejście do Alice 2 znajdujące się między Alice 

Castello i Cavaglią, czyli składowiska będące przedmiotem kontrowersji (przeciwko ich 

rozbudowie gmina Tronzano złożyła odwołanie do regionalnego sądu administracyjnego dla 

Piemontu, które jest obecnie w toku) mieszczą się w kamieniołomach o głębokości 30 m. 
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W promieniu 1,8 km w dawnym korycie rzeki Dora znajduje się wiele kamieniołomów, 

niektóre z nich działają, inne zostały zatwierdzone, ale nie są jeszcze ukończone. Andrea 

Chemello wyraził nadzieję, że w przyszłości wyrobiska innych kamieniołomów nie będą 

wypełniane, lecz obsadzone roślinnością lub pozostawione naturze. Stwierdzono, że w 

prowincji Vercelli Valledora nie jest odosobnionym przypadkiem. Zatem potrzebne są 

długoterminowe zasady, aby zapewnić prawidłowe i rozsądne pod względem strukturalnym 

przywrócenie warstw wodonośnych do stanu używalności, aby chronić zdrowie i życie 

ludzkie. 

 

Zdaniem A. Chemella podejście to jest jednak niezgodne z liberalną interpretacją 

prawodawstwa europejskiego – nie zezwalającego na tworzenie składowisk odpadów w 

miejscach, gdzie nie ma naturalnych barier geologicznych – która przeważyła w przypadku 

dwóch składowisk, jeżeli weźmiemy pod uwagę złożone odwołania. Przepisy regionalne 

powinny obejmować również ochronę obszarów przylegających do stref zasilania warstw 

wodonośnych, które nie są powiązane z tymi strefami. W przeciwieństwie do postanowień 

dotychczasowych uchwał zarządu regionu Piemont, w tym uchwały zarządu regionu z dnia 2 

lutego 2018 r., ograniczeń nie rozszerzono poza Valledorę, być może z powodu wiary w 

bardzo bogate zasoby wodne regionu. 

 

Na pytanie o przywóz odpadów do Valledory Anna Andorno odpowiedziała, że są one 

zwożone ciężarówkami również z innych regionów (np. z Malagrotty w Rzymie), także 

nielegalnie nocą. Teraz na składowiska nadal zjeżdżają odpady z całej prowincji Biella. 

Pomimo mediacji Movimiento Valledora prowincje Biella i Vercelli nie podejmują dialogu. 

 

Różnice pomiędzy gminami pogłębiają rekompensaty wypłacane przez podmioty 

gospodarcze gminom, na których znajdują się składowiska (rekompensaty te mogą sięgać 

nawet 3–4 mln EUR). Opłaty takie otrzymuje gmina Cavaglià, na terenie której znajduje się 

wejście na składowisko Alice 2, natomiast gmina Tronzano nigdy nie otrzymała żadnej 

rekompensaty, mimo że poniosła największe szkody, ponieważ od zawsze sprzeciwia się 

składowiskom.  

 

Andrea Chemello powtórzył, że również na szczeblu gmin potrzebna jest długofalowa 

strategia zarządzania odpadami, tak aby osoby zarządzające w samorządach lokalnych nie 

mogły przyjmować rekompensat. Zrównoważyłoby to pomijanie przez nie niezaprzeczalnego 

faktu, że cykl życia składowiska może trwać ponad wiek, zaś mandat urzędnika trwa tylko 

kilka lat. 

 

Etap 4 

Cascina La Mandria (Santhià) i odlewnia SACAL (Carisio). Siatka ogrodzeniowa okala 

ogromny krater kamieniołomu w pobliżu Cascina La Mandria, gdzie mieszka kilkanaście 

rodzin. Na polach wokół kamieniołomu uprawia się kukurydzę, w pobliżu znajduje się także 

duże jezioro zasilane przez wody podziemne (wielkości 1/6 jeziora Viverone). Obecne 

przepisy zakazują połączenia między głębokimi i płytkimi warstwami wodonośnymi, jednak 

tutaj wody podziemne wydostają się na powierzchnię, a niedaleko od tego miejsca wodę 

czerpią ujęcia wodociągowe (strefa buforowa – 200 m). W przepisach regionalnych nie ma 

postanowień na temat strefy buforowej dla pól uprawnych, a kukurydza rośnie tutaj w 

odległości zaledwie 5–6 m od jezior powyrobiskowych.  
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Chemello zwrócił uwagę, że działalność wydobywczą reguluje we Włoszech ustawa z 1920 

r., a ponieważ brakuje krajowych przepisów w sprawie gospodarowania odpadami, w 

rzeczywistości kompetencje ustawodawcze w tej kwestii należą wyłącznie do regionu, z 

wyjątkiem przepisów transponujących dyrektywy unijne. W świetle tych niedostatecznych i 

sprzecznych ram prawnych burmistrz, jako urzędnik administracji państwowej reprezentujący 

interesy społeczności lokalnej, powinien dokonywać wyborów politycznych 

ukierunkowanych na zapewnienie zrównoważonego charakteru.  

 

L. Bondonno podkreślił, że niezbędne jest wsparcie finansowe, aby można było prowadzić 

skuteczne kontrole. Wyraził nadzieję, że w przyszłości obywatele będą mieli przynajmniej tak 

duży wpływ, jak międzynarodowe koncerny zarządzające odpadami.  
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Uwagi końcowe 

 

• Wysłuchania i wizyta na miejscu wykazały, że ogólne stosowanie zasad ostrożności i 

działania zapobiegawczego stanowi priorytet dla wszystkich organów odpowiedzialnych 

za ochronę zdrowia i środowiska w Valledorze, a w szczególności priorytetowe znaczenie 

ma wprowadzenie zakazu otwierania nowych składowisk odpadów w strefach zasilania 

wód podziemnych oraz w strefach buforowych, jak i przywrócenie roślinności w 

kamieniołomach po zaprzestaniu działalności wydobywczej. 

• W odniesieniu do odległości od składowisk odpadów należy uwzględniać zarówno obszary 

zabudowane, jak i rolnicze, zgodnie z pkt. 1.1. lit. a) załącznika I do dyrektywy 

1999/31/WE. Na przykład w przypadku obszarów Cascina La Mandria zarówno 

zaopatrujące je ujęcia wodociągowe, jak i otaczające pola kukurydzy znajdują się w 

śmiesznie małej odległości od jezior powyrobiskowych (odpowiednio 200 m i 5–6 m). W 

związku z tym należy również utworzyć obowiązkową strefę buforową dla intensywnych 

upraw rolnych, a jednocześnie wprowadzić zakaz stosowania w rolnictwie szkodliwych 

substancji chemicznych. 

• Wprowadzenie solidarnych poręczeń na zabezpieczenie kosztów rekultywacji oraz zakazu 

uwalniania osadów ściekowych w celu ochrony gleby na gruntach rolnych jest zgodne z 

zasadą „zanieczyszczający płaci”, zasadą ostrożności, zasadą działania zapobiegawczego 

oraz zasadą naprawiania szkody określonymi w art. 191 TFUE. 

• Należy wprowadzić cel zmniejszenia proporcji odpadów mieszanych, a tym samym 

zbliżyć się do sedna strategii ekonomicznej o obiegu zamkniętym. Wspomniana strategia 

jest oparta zarówno na zasadach ograniczenia, ponownego wykorzystania, recyklingu, jak i 

na przekształcaniu systemu gospodarowania odpadami oraz rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta przewidzianej w prawie UE. 

• Należy znaleźć rozwiązania strukturalne, aby zaradzić omawianym problemom i zapobiec 

ich powtarzaniu się w przyszłości, nie tylko w Valledorze, ale w całym kraju. 

• W Valledorze sytuacja jest bardziej złożona z uwagi na administracyjny podział 

administracyjny (występujący w całym Piemoncie), który na przestrzeni lat przyczynił się i 

nadal przyczynia się do pogłębienia różnic w zakresie gospodarowania odpadami między 

samorządami. Problem ten istnieje również na szczeblu prowincji.  

• Zasada pomocniczości – w tym przypadku na szczeblu niższym niż krajowy – mogłaby 

odgrywać rolę naprawczą, przy czym region, będący jednostką wyższego szczebla niż 

prowincja, podejmowałby działania na rzecz osiągnięcia celów określonych w 

ustawodawstwie krajowym i regionalnym. W tym kontekście państwa nie można pomijać z 

uwagi na przekrojowy charakter interesu publicznego, który należy chronić – w 

szczególności środowisko i zdrowie publiczne – jak i jego wyłączną rolę jako głównego 

podmiotu kontaktującego się z wnioskodawcą i gwaranta uczciwej współpracy z 

instytucjami UE. 

• Chociaż sprawa Valledory leży w gestii władz regionalnych, burmistrz zauważył, że nie 

istnieje krajowy plan zarządzania odpadami i że krajowe przepisy przewidują przekazanie 
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kompetencji w tym zakresie regionom (w odniesieniu do kamieniołomów8). Burmistrz 

Chemello, jako składający petycję, ubolewa jednak w swoim sprawozdaniu dotyczącym 

spotkania z urzędnikami ministerstwa środowiska9, iż „ministerstwo stwierdziło, że nie 

posiada kompetencji do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, oraz że nie posiada 

informacji o naruszeniach uzasadniających wszczęcie inspekcji”. Co więcej, podkreślono, 

że ministerstwo jest informowane o sprawie przez region Piemont i przez prowincje, 

chociaż uzyskanie informacji od regionu Piemont w sprawie Valledory nie było łatwe. 

• W tym kontekście wyraźnie widoczna staje się potrzeba zaangażowania ministerstwa 

środowiska w działania koordynacyjne w celu realizacji ogólnego planu rekultywacji, 

odzysku i ochrony obszarów Valledory – w ramach szerzej zakrojonego działania, do 

którego nawiązuje Komisja (przypis 30), zwracając uwagę na to, że stale monitoruje ona 

zarządzanie składowiskami odpadów w związku z powtarzającymi się kryzysami 

gospodarowania odpadami w kraju10. 

  

                                                 
8 Działalność wydobywcza regulowana jest przepisami dekretu królewskiego nr 1443 z dnia 29 lipca 1927 r. oraz 

dekretu prezydenckiego nr 616/1977, na mocy którego funkcje administracyjne dotyczące kamieniołomów 

przeniesiono na 

regiony.https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf Sąd 

konstytucyjny stwierdzał jednak niejednokrotnie, że kompetencje ustawodawcze regionów w dziedzinie ogółu 

środowiska rozumianego jako interes publiczny o wartości konstytucyjnej kończą się tam, gdzie zgodnie z art. 

117 zaczynają się wyłączne kompetencje państwa (zob. wyrok 151/2011). 
9 Pismo z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyniku spotkania burmistrza Andrei Chemella z urzędnikami 

ministerstwa środowiska w Rzymie (15 stycznia 2019 r.). 
10 Obecnie rozpatrywanych jest ponad 20 petycji dotyczących składowisk odpadów, w większości w środkowo-

południowych Włoszech: 273/10 (Malagrotta – Rzym), 197/12 (Corcolle – S.Vittorino – Lacjum), 771/12 (Pian 

dell’Olmo – Riano – Rzym), 1203/12 (TMB via Salaria – Rzym, w którym niedawno miał miejsce pożar), 2160, 

2167, 2330 i 2478/13 (Cupinoro – Rzym); 2222/13 (Bracciano – Lacjum); 31/06 (dioksyny pochodzące ze 

składowisk w Kampanii), 26/07 (Valle della Masseria – Kampania), 347/08 (spalarnia Acerra – Neapol); 756/07 

(Ariano Irpino – Avellino), 955/08 (Chiaiano – Neapol), 413/10 i 1166/10 (Terzigno – Kampania), 694/10 

(Quarto – Neapol), 732/10 (P.to S. Rocco – prowincja Triest), 424/11 (Alta Irpinia – Kampania), 787/10 i 

1270/11 (Ferandelle i Maruzzella – prowincja Caserta); 302/13 (Motta – S. Anastasia – Katania); 501/14 (La 

Martella – Matera); 671/14 (prowincja Lecce) – są to jedynie te z czasów 7. kadencji. Niektóre z nich stanowiły 

przedmiot wizyty informacyjnej w Lacjum i Kampanii (w dniach 29–31 października 2012 r.) i zostały 

wymienione w końcowym dokumencie roboczym z dnia 31 stycznia 2013 r., w którym Komisja Petycji, między 

innymi: „podkreśla swoja dezaprobatę dla polityki gospodarowania odpadami prowadzonej w regionie Lacjum, a 

zwłaszcza nadmiernego zdawania się na składowiska odpadów, rzekomo stanowiące rozwiązanie problemów 

dotyczących zwiększonej ilości odpadów z gospodarstw domowych i odpadów przemysłowych; […] wyraża 

głębokie zaniepokojenie niezdolnością władz regionalnych i prowincjonalnych do podjęcia bardziej przejrzystej 

i spójnej współpracy z gminami przy opracowywaniu wykonalnej strategii gospodarowania odpadami, z 

udziałem społeczeństwa obywatelskiego, zakładającej zmniejszenie ilości powstających odpadów, ich 

sortowanie i recykling, w tym kompostowanie i przetwarzanie mechaniczno-biologiczne przed uwzględnieniem 

unieszkodliwiania odpadów na składowiskach lub w spalarni, co ma stanowić ostateczność”.  

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
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Zalecenia 

 
W odniesieniu do głównych postulatów wysuniętych przez A. Chemellę w petycji nr 906/16, 

Komisja Petycji: 

 

1. zaleca priorytetowe potraktowanie następujących celów: poprawa jakości środowiska, 

ochrona zdrowia ludzkiego, rozważne i racjonalne korzystanie z wody i zasobów 

naturalnych i stosowanie w tym celu zasady ostrożności, zasady działania 

zapobiegawczego, naprawiania szkody środowiskowej u źródła, a także zasady 

„zanieczyszczający płaci” (art. 191 TFUE) w odniesieniu do wszystkich kamieniołomów 

w Valledorze, które są lub mogą być nieczynne, zakładów przetwarzania odpadów w 

strefach zasilania wód gruntowych i strefach bezpośrednio z nimi sąsiadujących, 

składowisk odpadów pozbawionych naturalnych barier geologicznych lub położonych w 

niewielkiej odległości od ujęć wodociągowych, kanałów przepływu wody i zbiorników 

wodnych, a także obszarów zabudowanych lub rolniczych, co stanowi wyraźne 

naruszenie odnośnych przepisów załącznika I do dyrektywy 1999/31/WE w sprawie 

składowania odpadów; 

2. przyjmuje do wiadomości wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

sprawie C-498/17 (Komisja przeciwko Włochom) z dnia 21 marca 2019 r. będący 

wynikiem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 

w którym Trybunał stwierdził, że Włochy uchybiły zobowiązaniom wynikającym z 

dyrektywy 1999/31 w sprawie składowania odpadów w odniesieniu do 44 składowisk 

odpadów; sugeruje podjęcie natychmiastowych działań w celu naprawienia obecnych 

naruszeń i zadośćuczynienia wynikających z nich szkód; 

3. wyraża głębokie ubolewanie, że wydano zezwolenia na składowiska w tak niewielkiej 

odległości od obszarów zabudowanych i rolniczych, ponad strefami zasilania wód 

podziemnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz na obszarach, w których 

brakuje naturalnych barier geologicznych, co jest sprzeczne z załącznikiem I do 

dyrektywy 1999/31/WE, w którym stwierdzono między innymi, że naturalne bariery 

geologiczne mogą być jedynie uzupełnianie, ale nie w całości zastępowane sztucznymi 

barierami geologicznymi; uważa, że to, a także rozszerzenie istniejących już składowisk 

w oparciu o arbitralną interpretację tego samego kryterium, stanowi przykład najgorszych 

praktyk; 

4. sugeruje, że regiony powinny wspierać ograniczenia dotyczące wypełniania pustych 

kamieniołomów zgodnie z prawodawstwem UE; podkreśla, że kamieniołomom należy 

nadać status terenów zielonych po zakończeniu prowadzenia w nich działalności 

wydobywczej; podkreśla, że w przypadku decyzji o wypełnianiu pustych przestrzeni po 

kamieniołomach wykorzystywany materiał musi mieć te same właściwości chemiczne, 

fizyczne i agronomiczne, co materiał wydobywany, aby uniknąć wyrządzania 

dodatkowych szkód środowiskowych, zważywszy na dużą podatność geologiczną i 

hydrogeologiczną omawianego obszaru; 

5. podkreśla, że Valledora została określona jako strefa zasilania wód podziemnych 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wyraża ubolewanie, że pomimo ograniczeń 

prawnych uniemożliwiających powstawanie zakładów utylizacji odpadów, zatwierdzano 

w przeszłości składowiska odpadów komunalnych, przemysłowych i specjalnych; 



 

PE634.495v05-00 18/21 CR\1182323PL.docx 

PL 

6. krytykuje fakt, że od lat 80-tych XX w. właściwe organy wydały zezwolenia na kilka 

kamieniołomów i składowisk odpadów w Valledorze oraz uruchomiły je, nie 

uwzględniając tamtejszych warunków geologicznych i hydrogeologicznych, takich jak 

duża podatność warstwy wodonośnej na danym obszarze; 

7. jest zaniepokojona wpływem składowisk odpadów na zdrowie publiczne i środowisko 

naturalne oraz zanieczyszczaniem przez nie wód gruntowych; wzywa właściwe organy 

do zapewnienia pełnej ochrony zdrowia ludzkiego oraz przyjęcia środków strukturalnych 

mających na celu rozwiązanie problemu zanieczyszczenia wód gruntowych, a do także 

pełnego i skutecznego zabezpieczenia przed ryzykiem przyszłego zanieczyszczenia stref 

zasilania wód gruntowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi w całym regionie; 

8. wspiera zdecydowany sprzeciw władz lokalnych i stowarzyszeń obywatelskich wobec 

wszelkich działań, które mogą być przyczyną wypadków, powodować zanieczyszczenia 

zasobów wodnych lub sprawiać, że wody te staną się niezdatne do wykorzystania jako 

woda pitna; 

9. przypomina o konieczności właściwego usuwania niektórych rodzajów odpadów 

niebezpiecznych; 

10. zaleca wydanie wiążących zasad na szczeblu regionalnym lub opracowanie 

odpowiednich narzędzi kontroli na poziomie lokalnym, aby propagować większą 

odpowiedzialność producenta, zbieranie odpadów spod drzwi, zmniejszenie ilości 

odpadów zmieszanych, naprawę, ponowne wykorzystanie i recykling, a tym samym 

przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

11. zdecydowanie uważa, że władze krajowe, regionalne i lokalne muszą w ramach swoich 

kompetencji współpracować ze sobą i przyjmować spójne środki na rzecz skutecznego 

wdrażania unijnych dyrektyw w sprawie odpadów, prawodawstwa krajowego, 

regionalnego i lokalnego, w tym odpowiedniego systemu podatkowego i wymiany 

wzorcowych praktyk, aby w jak największym stopniu zapobiegać powstawaniu odpadów, 

ponownie je wykorzystywać, selektywnie zbierać i recyklingować z myślą o 

przyspieszeniu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której podejście „zero 

odpadów” będzie częścią zaangażowania ze strony społeczeństwa obywatelskiego; 

12. gratuluje władzom lokalnym pełnego zaangażowania na rzecz promowania projektów o 

charakterze profilaktycznym, selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu w celu 

zapewnienia najwyższego poziomu ochrony zdrowia obywateli i środowiska naturalnego 

oraz wytwarzania synergii z myślą o tych kwestiach; uważa, że należy przyjąć skuteczne 

i ukierunkowane podejście na wszystkich szczeblach, aby wspierać wysiłki władz 

lokalnych, w tym poprzez pomoc finansową i techniczną; 

13. zaleca przygotowanie kompleksowego i ostatecznego planu regionalnego w zakresie 

rekultywacji, ożywienia strukturalnego i ochrony tego obszaru; plan ten, który powinno 

się przedstawić Komisji do kontroli, mógłby stać się wzorem rozwiązań strukturalnych i 

mógłby zostać wykorzystany do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych w wielu 

innych częściach Włoch, które są tak samo narażone jak Valledora; 

14. zaleca uwzględnienie Valledory w krajowym programie strategicznym „Środowisko i 

zdrowie” prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia i finansowanym przez 
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Ministerstwo Zdrowia11; koordynowanie synergii i planów gospodarowania odpadami 

między regionem, władzami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim pod auspicjami 

Ministerstwa Środowiska, aby przemysł, rolnictwo i handel stały się bardziej 

zrównoważone pod względem środowiskowym; modyfikację systemu gospodarowania 

odpadami w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

15. przyjmuje do wiadomości, że wszystkie sądowe, legislacyjne i administracyjne środki 

ochrony środowiska naturalnego, zarówno w zakresie zapobiegania, jak i ponownego 

zagospodarowania i oczyszczania składowisk powstałych w dawnych kamieniołomach, 

zostały zainicjowane, są kontynuowane i realizowane dzięki inicjatywie, poczuciu 

odpowiedzialności i prognozom niektórych władz lokalnych, w szczególności burmistrza 

Tronzano (Vercelli), autora petycji 906/16, który nieustannie ją wspiera; wyraża także 

uznanie dla zdolności reagowania i odporności osób zamieszkujących gminy najbardziej 

narażone na poważne i nieodwracalne zanieczyszczenie wód podziemnych w 

prowincjach Vercelli i Alessandria w regionie Piemontu; 

16. wyraża ubolewanie z powodu nieobecności ministra ds. środowiska lub jednego z jego 

przedstawicieli podczas spotkań odbywanych w ramach wizyty informacyjnej, ponieważ 

mogliby oni pozytywnie przyczynić się do ogólnych dyskusji na omawiane tematy; 

17. wzywa Komisję do ścisłego monitorowania i wspierania państw członkowskich w 

wysiłkach na rzecz wdrażania, m.in. poprzez udzielanie im pomocy technicznej, która 

powinna koncentrować się na lepszej koordynacji prac organów krajowych i 

regionalnych, zapobieganiu powstawaniu odpadów, promowaniu ponownego 

wykorzystywania i recyklingu oraz dalszym wspieraniu selektywnej zbiórki odpadów; 

 

18. podkreśla znaczenie przyjęcia skutecznych środków prawodawczych mających na celu 

stworzenie obowiązkowych stref buforowych dla upraw zbóż w pobliżu jezior 

powyrobiskowych, a także właściwe rozwiązanie kwestii substancji chemicznych 

stosowanych w rolnictwie, które wykryto w ujęciach wodociągowych wielu gmin; 

19. jest głęboko zaniepokojona wysokim wskaźnikiem śmiertelności ludności zamieszkującej 

okolice odlewni aluminium, bardzo wysokim poziomem zachorowań na wszelkie rodzaje 

nowotworów i wysokim ryzykiem wystąpienia nowotworów trzustki i układu 

pokarmowego wśród tej ludności, co wynika z badania epidemiologicznego; zwraca 

uwagę na zatrważająco wysoki poziom emisji dioksyn i PCB w wyniku tej działalności 

przemysłowej, który odnotowała regionalna agencja ochrony środowiska; wzywa 

właściwe organy do podjęcia natychmiastowych działań ukierunkowanych na 

zapewnienie pełnej ochrony zdrowia obywateli. 

  

                                                 
11 Badanie epidemiologiczne SENTIERI, w ramach którego aktualnie monitoruje się 41 obiektów o bardzo 

wysokim wskaźniku zanieczyszczenia (w tym ILVA w Taranto i Amiantifera w Balangero w prowincji Turyn), 

gdzie ryzyko śmiertelności mieszkańców jest o 4–5 % wyższe w porównaniu do ogółu populacji. Zob.  

http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/
http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/
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