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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1060/2010, którą złożył Konrad Janson (Polska) w imieniu rady 
miasta Wolin, z 1 podpisem, w sprawie zanieczyszczenia polskiej wyspy 
Wolin oraz związanego z tym nieprzestrzegania przepisów UE w sprawie 
przetwarzania odpadów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest członkiem rady miejskiej Wolina, głównego miasta na polskiej 
wyspie o tej samej nazwie, której część obszaru została wpisana na listę Natura 2000, odnosi 
się do występujących tam obecnie problemów w zakresie gospodarowania odpadami 
i zanieczyszczenia wody. Składający petycję nie uważa, by władze krajowe czy regionalne 
podejmowały skuteczne działania i odnosi wrażenie, że prawodawstwo UE w tej dziedzinie 
jest lekceważone. Dlatego wzywa on Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Unijne akty prawne dotyczące środowiska naturalnego, które odnoszą się do przedmiotowej 
petycji, to:

 w zakresie ochrony wód: dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych1, ramowa dyrektywa wodna1, dyrektywy dotyczące jakości wody w 

                                               
1Dyrektywa 91/271/EWG, Dz.U. L 135 z 30.5.1991.
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kąpieliskach2;
 w zakresie gospodarki odpadami: nowa dyrektywa w sprawie odpadów3.

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

Przepisy dyrektywy mają zastosowanie do ścieków komunalnych pochodzących z osiedli 
mieszkaniowych o liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 („aglomeracji”) i nakładają 
obowiązek zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Na terenie wyspy Wolin znajduje 
się kilka osiedli, które wchodzą w zakres dyrektywy. Są to m.in. Świnoujście, Międzywodzie, 
Wolin oraz Dziwnów. W traktacie o przystąpieniu podpisanym przez Polskę przewidziano 
rozłożone w czasie okresy przejściowe na osiągnięcie zgodności z dyrektywą dotyczącą 
oczyszczania ścieków komunalnych. Są to terminy pośrednie wyznaczone na lata 2005, 2010 
i 2013, przy czym pełną zgodność z dyrektywą należy uzyskać do 2015 r. W uregulowaniach 
dotyczących wspomnianych okresów przejściowych nie ma odniesienia do konkretnych 
aglomeracji takich jak Wolin – cele środowiskowe zostały bowiem zdefiniowane w postaci 
odsetka całego ładunku organicznego ulegającego biodegradacji i ogólnej liczby aglomeracji4. 

Dlatego też na obecnym etapie Komisja nie może uznać nieodpowiedniego oczyszczania 
ścieków komunalnych na Wolinie za naruszenie dyrektywy.

Dyrektywa ramowa wodna

Dyrektywa obejmuje wszystkie wody (rzeki, jeziora, wody gruntowe, wody przybrzeżne), a 
jej celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu jakości wód („dobrego stanu”) do 2015 r. 
Sporządzone w tym celu plany gospodarowania i programy działań musiały zostać ukończone 
do dnia 22 grudnia 2009 r. i przedłożone Komisji do dnia 22 marca 2010 r. Zważywszy, że 
Polska nie wywiązała się z tych zobowiązań, Komisja wszczęła w 2010 r. postępowanie w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego5. Choć Komisja ma informacje 
o zakończeniu konsultacji i przyjęciu planów gospodarowania wodami w dorzeczu, plany te 
nie zostały jeszcze przedłożone Komisji.

Dyrektywy dotyczące jakości wody w kąpieliskach

Rzeczone dyrektywy obejmują wody w kąpieliskach, z których korzysta zazwyczaj duża 
liczba kąpiących się. Na wyspie Wolin wyznaczono trzy takie kąpieliska, z których dwa 
znajdują się w gminie Świnoujście, a jedno w gminie Międzywodzie. Najnowsze dostępne 
dane z przeprowadzonych kontroli wód wskazują, że trzy wspomniane plaże spełniają 
warunki zgodności z normami jakości określonymi w dyrektywie dotyczącej zarządzania 
jakością wody w kąpieliskach. W pobliżu Wolina nie ma kąpielisk tego rodzaju. Dlatego też 
Komisja nie dostrzega żadnego naruszenia przedmiotowej dyrektywy.

                                                                                                                                                  
1Dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
2Dyrektywa 76/160/EWG, Dz.U. L 31 z 5.2.1976 oraz dyrektywa 2006/7/WE, Dz.U. L 64 z 4.3.2006.
3Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy.
Dz.U. L 312 z 22.11.2008.
4Dz.U. C 227 z 23.9.2003.
5Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 2010/2079.
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Nowa dyrektywa w sprawie odpadów

Dyrektywa w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, którą należało wdrożyć 
do dnia 12 grudnia 2010 r., reguluje działania w zakresie gospodarki odpadami. W 
dyrektywie określono kluczowe wymogi dotyczące gospodarowania odpadami, w tym 
obowiązek uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw wykonujących czynności w tym 
zakresie. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie dopilnowują, aby gospodarowanie 
odpadami było prowadzone bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska. 
W dyrektywie zakazuje się również porzucania odpadów, składowania ich w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych lub niekontrolowanego gospodarowania nimi (art. 13 i 36). W 
dyrektywie przewiduje się ustanowienie wystarczającej sieci instalacji do unieszkodliwiania 
odpadów i określonych instalacji do odzysku (art. 16). Zgodnie z dyrektywą wprowadza się 
ponadto hierarchię postępowania z odpadami, dając pierwszeństwo zapobieganiu 
powstawaniu odpadów, następnie ich odzyskowi, a dopiero na końcu ich unieszkodliwianiu. 
Dyrektywa zawiera również uregulowania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów 
(art. 3 ust. 12 i art. 9), programów zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ustanowienia 
planów gospodarki odpadami (art. 28). Ponadto przewiduje ona wymogi w zakresie zbiórki 
odpadów i konkretne cele, które państwa członkowskie mają osiągnąć w zakresie ponownego 
wykorzystania odpadów i recyklingu (art. 11). Do dnia 9 lutego 2011 r. Polska nie przekazała 
tekstów podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej 
wspomnianą dyrektywą (art. 40).

Co się tyczy prawodawstwa unijnego w sprawie ochrony wód, Komisja stwierdziła, że doszło 
do naruszenia ramowej dyrektywy wodnej, w związku z czym wszczęła postępowanie w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja nie dostrzega żadnego 
naruszenia dyrektywy dotyczącej ścieków komunalnych ani dyrektyw dotyczących jakości 
wody w kąpieliskach.

Komisja będzie uważnie monitorowała stan wdrożenia prawodawstwa unijnego w sprawie 
gospodarowania odpadami i podejmowała stosowne działania mające na celu zapewnienie w 
Polsce odpowiedniej transpozycji dyrektywy w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre 
dyrektywy.

4. REV Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Jeśli chodzi o naruszenie ramowej dyrektywy wodnej1 Polska powiadomiła właśnie o 
przyjęciu planów gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z art. 15 tejże dyrektywy.

                                               
1 Dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000.


