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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1155/2007, którą złożyła Monika Orzechowska (Polska) w imieniu 
grupy działania „Fosfi”, z 1 podpisem, w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego działalnością przedsiębiorstwa „Fosfory” w Gdańsku

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z wysokim poziomem zanieczyszczenia 
spowodowanego działalnością zakładu produkcji nawozów „Fosfory” w Wiślince niedaleko 
Gdańska, w szczególności wskutek produkcji odpadu o nazwie fosfogips. Składająca petycję 
twierdzi, że działalność ta nie tylko stwarza zagrożenie dla zdrowia okolicznych 
mieszkańców, lecz również wywiera negatywny wpływ na pobliskie tereny Natura 2000: 
Ujście Wisły (PLB 220004) i Zatokę Pucką (PLB 220005). Według składającej petycję 
składowanie odpadów i stosowane w tym przypadku procedury unieszkodliwiania nie są 
zgodne z odnośnym prawodawstwem EU i w związku z tym zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działań w celu zatrzymania szkodliwej dla środowiska działalności 
odnośnych zakładów.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 26 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję wyrażają zaniepokojenie w związku z wysokim poziomem zanieczyszczenia 
spowodowanego składowiskiem fosfogipsu, które należy do zakładu produkcji nawozów 
„Fosfory” w Wiślince niedaleko Gdańska. Twierdzą, że składowisko odpadów zakładu



PE415.067v04-00 2/5 CM\866753PL.doc

PL

„Fosfory” stwarza zagrożenie dla zdrowia okolicznych mieszkańców, a także może wywierać 
negatywny wpływ na pobliskie tereny Natura 2000, np. Ujście Wisły (PLB 220004) i Zatokę 
Pucką (PLB 220005). Ponadto składający petycję utrzymują również, że lokalne władze 
(województwo pomorskie) lekceważą interes społeczny. Wzywają zatem Parlament Europejski 
do podjęcia działań w tej sprawie.

II. Uwagi Komisji na temat petycji

Dyrektywa IPPC

Dyrektywa 96/61/EWG dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli (zwana dalej dyrektywą IPPC)1 zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia 
wszelkich niezbędnych środków, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Mając ten cel na uwadze, 
wszystkie nowe instalacje wymienione w załączniku I muszą uzyskać tzw. „zintegrowane 
zezwolenie” (art. 4 dyrektywy). W odniesieniu do istniejących instalacji w art. 5 dyrektywy 
przewidziano okres przejściowy trwający do dnia 30 października 2007 r. W pkt 5.4 
załącznika I do dyrektywy IPPC wymieniono składowiska odpadów przyjmujące ponad 
10 ton odpadów dziennie lub o całkowitej pojemności przekraczającej 25000 ton, z wyjątkiem 
składowisk odpadów obojętnych.

Składowisko fosfogipsu podlega przepisom pkt 5.4 załącznika I do dyrektywy IPPC: substancja 
znajdująca się na składowisku (fosfogips) nie jest odpadem obojętnym, a pojemność 
składowiska wynosi 16 mln ton. Ponieważ jest to istniejąca instalacja, powinna była uzyskać 
zezwolenie do dnia 30 października 2007 r. Z informacji dostarczonych przez składającą petycję 
można wywnioskować, że instalacja ma zostać zamknięta przed końcem 2009 r. Niemniej nie 
ulega wątpliwości, że w chwili obecnej nie posiada ona wymaganego zezwolenia.

W odniesieniu do kwestii udziału społeczeństwa w procedurze udzielania zezwolenia IPPC 
dla głównych instalacji (np. zakładu produkcji nawozów „Fosfory”) należy zauważyć, że 
zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy IPPC konieczne jest zagwarantowanie, aby zainteresowana 
społeczność miała wczesne i skuteczne możliwości udziału w procedurze, dotyczącej m.in. 
wydawania zezwoleń dla istniejących instalacji. Procedura ta została opisana w załączniku V, 
którego pkt 3 brzmi: „Zainteresowana społeczność uprawniona jest do przekazania 
właściwym organom komentarzy i opinii przed podjęciem decyzji”, natomiast pkt 4 stanowi, 
że „rezultaty konsultacji przeprowadzonych na mocy niniejszego załącznika muszą być 
wzięte pod uwagę w momencie podejmowania decyzji”.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającą petycję można wywnioskować, że 
konsultacje z zainteresowaną społecznością zostały przeprowadzone. Jednakże zezwolenie dla 
głównej instalacji zostało wydane zanim społeczność miała możliwość przekazania swoich 
komentarzy i opinii. Rezultaty konsultacji nie mogły zatem być wzięte pod uwagę.

Natura 2000

W odniesieniu do programu Natura 2000 Komisja zaznacza, że zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 

                                               
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996.
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dyrektywy siedliskowej, dyrektywy 92/43/EWG,1 „każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie 
w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz bez 
uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub 
przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, 
w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.
  
Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań 
alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów 
o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów 
mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie stosuje wszelkie środki 
kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych 
środkach kompensujących państwo członkowskie informuje Komisję”.

Zgodnie z art. 7 przedmiotowej dyrektywy siedliskowej powyższe przepisy mają zastosowanie 
nie tylko do terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, lecz także do obszarów specjalnej 
ochrony.

Jednakże w oparciu o informacje dostarczone przez składającą petycję Komisja nie jest w stanie 
ustalić, czy działalność prowadzona na składowisku przez Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych „Fosfory” może wywierać negatywne oddziaływanie na tereny Natura 2000 
znajdujące się w tym regionie.

III. Wnioski

Komisja ma podstawy, by sądzić, że działalność na składowisku Gdańskich Zakładów 
Nawozów Fosforowych „Fosfory” jest prowadzona bez zezwolenia wymaganego na mocy art. 
5 ust. 1 dyrektywy IPPC. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo naruszenia przepisów art. 15 
dyrektywy IPPC oraz załącznika V w odniesieniu do zezwolenia IPPC wydanego na 
działalność głównego zakładu. Komisja zwróci się do polskich władz o wyjaśnienie i będzie 
na bieżąco informować Komisję Petycji o wynikach tego wniosku.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

W odniesieniu do możliwego naruszenia art. 15 dyrektywy 2008/1/WE (dyrektywa IPPC)2

w związku z załącznikiem V, na podstawie przekazanych informacji należy zauważyć, że 
pomimo iż składającym petycję nadano status „zainteresowanej” społeczności, nie przedłożyli 
oni swoich uwag i spostrzeżeń w terminie przewidzianym przez polskie prawo i w rezultacie 
zezwolenie dla głównej instalacji zostało wydane bez uwzględnienia ich opinii. Jednakże to, 
że składający petycję nie przedstawili swoich uwag przed upływem ostatecznego terminu, nie 
stanowi naruszenia art. 15 dyrektywy IPPC.

Ponadto, w odniesieniu do art. 5 ust. 1 dyrektywy IPPC, w dniu 1 grudnia 2008 r. Komisja 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8-29.
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wystosowała do polskich władz wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące działań 
związanych ze składowaniem odpadów na terenie Gdańskich Zakładów Nawozów 
Fosforowych „Fosfory”. Polska udzieliła odpowiedzi Komisji w dniu 4 lutego 2008 r. 
W swojej odpowiedzi Polska podkreśliła, że składowisko to nie było wykorzystywane od dnia 
1 maja 2007 r. i że w rezultacie odpowiednie zintegrowane zezwolenie nie było konieczne 
w odniesieniu do przedmiotowej instalacji. Z uwagi na to, że obowiązek wydawania zezwoleń 
IPPC zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy IPPC zaczął obowiązywać w Polsce w dniu 
30 października 2007 r., Komisja przyjęła wyjaśnienie władz polskich. Ponadto Polska 
w swojej odpowiedzi zaznaczyła, że przedmiotowe składowisko zostanie zamknięte przed 
końcem 2009 r. oraz że wydano konieczne zezwolenie na zamknięcie.

Obecnie Komisja analizuje warunki tego zezwolenia na zamknięcie, aby dopilnować, że 
przepisy dyrektywy w sprawie składowania odpadów1 będą w pełni przestrzegane.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Jak już wspomniano w poprzednich komunikatach, w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
uchybienia Polska zadeklarowała, że przedmiotowe składowisko odpadów (własność 
Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory”) zostanie zamknięte do końca 2009 r. 
i że zostało wydane niezbędne zezwolenie na jego zamknięcie. 

Komisja przeanalizowała warunki omawianego zezwolenia na zamknięcie, aby mieć 
pewność, że przepisy dyrektywy w sprawie składowania odpadów2 są w pełni przestrzegane. 
W związku z tym Komisja wysłała do Polski dwa pisma z prośbą o wyjaśnienia. Ostatecznie 
Komisja ustaliła, że:

 fosfogips unieszkodliwiany na składowisku odpadów Wiślance należy do grupy 
odpadów innych niż niebezpieczne. Zostało to potwierdzone podczas niezależnej 
ekspertyzy laboratoryjnej, oraz

 wyłącznie ustabilizowane odpady miejskie mogą być składowane na terenie 
przedmiotowego składowiska w ramach nadzoru poeksploatacyjnego, dlatego też nie 
ma podstaw do przeprowadzenia kontroli dotyczącej emisji gazów. 

Ponadto polskie władze wyjaśniły, że składowisko odpadów zostało wybudowane w okresie 
przedakcesyjnym, w związku z czym dyrektywa w sprawie składowania odpadów nie miała
zastosowanie w czasie jego budowy. W dniu przystąpienia Polski do UE składowisko 
odpadów już funkcjonowało. Oznacza to, że zgodnie z art. 14 dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów podmiot zajmujący się składowiskiem miał obowiązek przedstawić 
właściwym władzom plan zagospodarowania składowiska w celu zatwierdzenia. Następnie 
należało przedsięwziąć środki w celu dostosowania składowiska do wymogów dyrektywy; 
lub jego zamknięcia. Polskie władze zadecydowały o jego zamknięciu (decyzja z dnia 
5 grudnia 2008 r. oraz zamknięcie od dnia 31 grudnia 2009), w związku z czym nie 
stwierdzono naruszenia przepisów art. 14 dyrektywy w sprawie składowania odpadów. 

Mimo powyższego Komisja zbada, jakie środki związane z nadzorem poeksploatacyjnym 

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.
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zostały podjęte przez Polskie władze w celu zapewnienia, że omawiane składowisko nie 
stanowi (i nie będzie stanowiło) żadnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. 
Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek zagrożenia, władze polskie zobowiązane będą podjąć 
działania w tej sprawie zgodnie z art. 4 dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów1. 
Zobowiązuje ona państwa członkowskie do unieszkodliwiania odpadów bez zagrażania 
zdrowiu ludzkiemu oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby szkodzić 
środowisku naturalnemu 

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV.III), otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Jak wskazano w poprzednich komunikatach Komisja zbadała, jakie konkretne środki 
związane z nadzorem poeksploatacyjnym podjęły władze polskie w celu zapewnienia, że 
składowisko nie stanowi (i nie będzie stanowiło) żadnego zagrożenia dla środowiska 
naturalnego lub zdrowia ludzkiego.

Środki te można streścić następująco:

 wykonano wał ochronny poprawiający stabilność hałdy zapewniając tym samym 
łagodniejszy spad od strony Wisły; ponadto podczas zamknięcia poddano hałdę 
nadzorowi geotechnicznemu polegającemu na obserwacjach inklinometrycznych u 
podnóża wału oraz obserwacjom geodetycznym za pomocą nowego oznakowania w 
postaci słupków betonowych rozmieszczonych na całej hałdzie;

 wypełniono zapadlisko powstałe w hałdzie;
 zdemontowano przenośnik taśmowy;
 na płaskim szczycie hałdy utworzono trzy studnie wyposażone w pompy 

odprowadzające odcieki; na szczycie hałdy zamontowano izolację pionową o 
głębokości jednego metra; hałdę porosły gatunki roślin występujące w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie; nadal gromadzi się odcieki;

 wokół nasypu nasadzono wierzbę o powierzchni ok. 20 ha.

Ponadto prowadzi się działania kontrolne oraz monitoring zgodnie z załącznikiem III 
dyrektywy w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE)2.

Mając na uwadze powyższe fakty oraz w oparciu o informacje uzyskane od władz polskich 
Komisja jest zdania, że nie ma podstaw, by twierdzić, że przepisy dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów oraz dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 
2008/98/WE)3 zostały naruszone.

                                               
1 Dz.U. L 114/9 z 27.4.2006.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1 z dalszymi zmianami.
3 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.


