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Komisja Petycji

26.10.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1525/2008, którą złożyła Henryka Solak (Polska), w sprawie 
nieegzekwowania przez władze polskie przepisów dyrektywy Rady 99/31/WE
w sprawie składowania odpadów

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję opisuje składowisko odpadów w Starym Zamościu we wschodniej Polsce, 
które narusza przepisy dyrektywy Rady 99/31/WE w sprawie składowania odpadów. 
Składająca petycję twierdzi m.in., że składowisko to ma szkodliwy wpływ na zdrowie 
lokalnej ludności i powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych. Ponadto przedmiotowe 
składowisko odpadów znajduje się w bardzo bliskiej odległości nie tylko od obszaru 
mieszkalnego, lecz także parku narodowego. Ponieważ władze krajowe nie rozpatrzyły 
pozytywnie licznych skarg składającej petycję, wzywa ona Parlament Europejski do zbadania 
tej sprawy w celu zagwarantowania, że prawodawstwo wspólnotowe dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego będzie stosowane w odniesieniu do składowiska odpadów, o którym 
mowa w petycji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Kwestie związane z gospodarką odpadami:

Składająca petycję przedstawia sprawę starego składowiska odpadów otwartego w 1980 r. Jak 
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się wydaje, składowisko działa nadal, gdyż, jak stwierdzono w petycji, właściwe organy wydały 
pozwolenie na kolejne dziesięć lat. Składająca petycję skarży się na brak odpowiedniej inżynierii
i niewłaściwe zarządzanie składowiskiem na co dzień, przez co stanowi ono zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego. 

Mając na uwadze, że składowisko odpadów istniało już w chwili przyjęcia dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów, podlega ono postanowieniom jej art. 14. Oznacza to, że do tej pory 
podmiot zajmujący się eksploatacją składowisk powinien przedłożyć właściwym organom 
plan zagospodarowania składowiska, a także podjąć wszelkie niezbędne działania 
dostosowujące, by składowisko mogło funkcjonować zgodnie z normami WE. Dyrektywa
w sprawie składowania odpadów nie dopuszcza funkcjonowania po 16 lipca 2009 r. składowisk 
niespełniających norm. 

Kwestie związane z konwencją z Aarhus:

Dyrektywa 2003/4/WE1 dotyczy publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. 
Zgodnie z nią państwa członkowskie muszą dopilnować, by organy państwowe udostępniały 
każdemu wnioskodawcy na żądanie będące w ich posiadaniu informacje dotyczące 
środowiska, bez konieczności uzasadniania wniosku. Oznacza to w szczególności, że dany 
organ publiczny musi zezwolić na dostęp do będących w jego posiadaniu informacji 
dotyczących środowiska, które zostały przez niego stworzone lub które otrzymał. 

Pojęcie organu władzy publicznej zostało wyraźnie zdefiniowane w art. 2 ust. 2 dyrektywy.
W dyrektywie ustanowiono również szczegółowe terminy udostępniania informacji: tak 
szybko jak to możliwe lub, najpóźniej, w ciągu miesiąca po otrzymaniu przez organ władzy 
publicznej, zwłaszcza jeżeli pożądana informacja jest obszerna i złożona. Ponadto gwarantuje 
się możliwość sprawdzenia na miejscu informacji będących przedmiotem wniosku. 
Udostępnianie do sprawdzenia na miejscu nie może podlegać opłacie, zgodnie z art. 5 ust. 1 
dyrektywy. Dostępu do informacji dotyczących środowiska można odmówić jedynie
z określonych powodów przedstawionych w art. 4 dyrektywy. Podstawy do odmowy powinny 
być interpretowane zawężająco, z uwzględnieniem społecznego interesu, któremu ma służyć 
ujawnienie informacji. O odmowie całości lub części informacji będących przedmiotem 
wniosku należy powiadomić wnioskodawcę w wyżej określonym terminie oraz przedstawić 
powody odmowy, a także zawrzeć informację dotyczącą procedury odwoławczej. Każdy 
wnioskodawca, który uzna, że jego wniosek o udostępnienie informacji został zignorowany, 
niesłusznie odrzucony (w całości lub częściowo) lub nieodpowiednio rozpatrzony, ma dostęp 
do procedury odwoławczej, o której mowa w art. 6 ust. 1 i 2.

Jak wynika z petycji, jej autorka wnioskowała o poświadczoną kopię. Ten aspekt nie został 
wyraźnie ustalony w dyrektywie. Jednakże, gdy organ władzy publicznej udostępnia będące
w jego posiadaniu informacje dotyczące środowiska, przyjmuje się, że przedstawiona 
informacja w pełni odzwierciedla treść dokumentu będącego w posiadaniu tego organu.
Ponadto informacja musi zostać udostępniona jako znajdująca się w posiadaniu organu 
władzy publicznej, chyba że ze wspomnianych wyżej powodów stanowiących podstawę 

                                               
1 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę 90/313/EWG, Dz.U. L 41 z dn. 14 lutego 
2003 r.
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odmowy, całość lub część jej treści nie może zostać ujawniona. 

Komisja zauważa, że zdaniem składającej petycję ostateczne wnioski z oceny dokonanej 
przez Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego zostały zmienione w porównaniu
z poprzednią wersją. Ewentualne zmiany mogą być uzasadnione różnymi przyczynami, w tym 
błędami rzeczowymi lub błędami w ocenie. Należy zaznaczyć, że sprawa ta została zgłoszona 
do Prokuratury Krajowej, która przerwała postępowanie z powodów przedstawionych
w samej petycji. Ponadto Komisja pragnie zaznaczyć, że w rozumieniu dyrektywy kwestia 
uznania fundacji za organ władzy publicznej jest sporna. Niemniej jednak, jeśli ocena została 
przeprowadzona przez organy władzy publicznej, muszą one udostępnić dokumentację, chyba 
że istnieją uzasadnione powody odmowy, takie jak ochrona praw własności intelektualnej.

Wnioski

Kwestie związane z konwencją z Aarhus:

W związku z powyższym Komisja nie może stwierdzić, że organ władzy publicznej nie 
działał zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE. Przy składaniu wniosków o dostęp do informacji 
dotyczących środowiska w przyszłości zachęca się składającą petycję do wskazania, że 
wniosek jest oparty na wspomnianej dyrektywie, a w razie konieczności do skorzystania
z procedur odwoławczych przewidzianych w prawie polskim, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2.

Kwestie związane z gospodarką odpadami:

Ponieważ składająca petycję informuje o przedłużeniu pozwolenia na działalność składowiska
o kolejne dziesięć lat, Komisja przyjmuje, że składowisko powinno zostać dostosowane do 
wymogów zawartych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów. Jednakże, mając na 
uwadze zarzuty stawiane przez składającą petycje, Komisja zwróci się do władz polskich
o potwierdzenie, że składowisko, o którym mowa, w całości spełnia warunki ustanowione 
właściwym prawodawstwem. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Dnia 10 lipca 2009 r. właściwe władze Polski udzieliły następującej odpowiedzi na pytania 
Komisji dotyczące tej sprawy:

a) w Starym Zamościu nie działa żadne składowisko odpadów. Sprawa opisana w piśmie 
Komisji odnosi się do miejskiego składowiska w Kolonii Dębowiec w gminie Skierbieszów 
graniczącej z gminą Stary Zamość.

b) Obecnie działalność składowiska regulują obowiązujące w Polsce przepisy powstałe 
wskutek transpozycji prawa dotyczącego odpadów do prawa krajowego.

c) Zgodnie z wymogami prawnymi zarządcy składowiska przedłożyli wyniki ocen 
oddziaływania na środowisko, na podstawie których właściwe władze wydały właściwe 
decyzje administracyjne określające zakres i sposób, w jaki poszczególne zakłady mają być 
dostosowywane do nowych wymogów. Decyzja z 2003 r. określa sposób dostosowania 
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składowiska do wymogów ustawy o odpadach – poprzez wyposażenie go w:

■ urządzenia do kontroli i pomiaru w celu prowadzenia monitoringu zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie 
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów; 

■ poszerzoną zieloną strefę buforową.

Inspekcje przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 
ujawniły, że zarządca składowiska wypełnił zobowiązania wynikające z decyzji. 

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego 
kontrolę nad składowiskiem sprawuje zamojska filia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Lublinie. Zapowiedziane kontrole przeprowadzane są raz w roku,
a w przypadku otrzymania właściwych skarg przeprowadza się również kontrole 
niezapowiedziane. W 2008 r. monitoring przeprowadzony przez zarządcę składowiska 
odpadów objął badanie wód gruntowych, ścieków i gazów ze składowiska, analizę składu
i struktury odpadów oraz pomiar osiadania terenu składowiska. Badanie wód gruntowych
i ścieków przeprowadza się raz na kwartał. Podczas pobierania próbek wody gruntowej 
określa się zwierciadło wód gruntowych.

Badania wód gruntowych i ścieków przeprowadzane są przez laboratorium posiadające 
akredytację na przeprowadzanie fizycznych, chemicznych i fizyczno-chemicznych badań 
wód gruntowych.

d) Składowisko odpadów gromadzi ścieki i gazy. W 2008 r. i w latach ubiegłych monitoring 
wód gruntowych na składowisku przeprowadzany był zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Ocena wyników monitoringu 
ujawniła, że badane wskaźniki mieszczą się w zakresie przewidzianym dla klas jakości do 
klasy III włącznie (wody bardzo dobrej, dobrej i zadowalającej jakości). Badania nie 
ujawniły żadnego zanieczyszczenia wód gruntowych w granicach składowiska.

Ponadto zgodnie z decyzją odpady powinny być przykryte warstwą izolacji. Kontrole 
przeprowadzone przez Inspektorat Ochrony Środowiska w ostatnich latach pokazały, że
w przypadku stosowania warstw izolacji nie zawsze postępowano zgodnie z instrukcjami 
dotyczącymi działalności składowiska. W związku z wykrytymi zaniedbaniami na zarządcę 
składowiska nałożono kary.

e) Dnia 30 października 2007 r. marszałek województwa lubelskiego wydał decyzję
w sprawie tego składowiska i udzielił mu zintegrowanego zezwolenia na działanie
w zakresie składowania odpadów komunalnych. Na wniosek zarządcy składowiska decyzja 
ta została wydana na okres do 31 grudnia 2010 r.

Wnioski

Informacje otrzymane przez właściwe władze Polski ujawniają, że operator składowiska 
posiada ważne zezwolenie i że spełnił wymogi nałożone przez właściwy organ w zakresie 
przystosowania zakładów do wymogów prawnych. Monitoring nie ujawnił żadnego 
zanieczyszczenia wód gruntowych w granicach składowiska. Składowisko poddawane jest 
systematycznym kontrolom ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
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W związku z wykrytymi zaniedbaniami i uchybieniami na zarządcę składowiska nałożono 
kary.
Zatem w świetle posiadanych informacji Komisja nie może stwierdzić w tym przypadku 
żadnego naruszenia prawodawstwa UE w dziedzinie odpadów.


