
 
 

   
 
 

   
   

     

              
            

  

                    
          

   
   

                 
           

    

            
 

         

        

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska 
o podjęcie działań zmierzających do wsparcia samorządów w walce przeciwko procederom nielegalnego 

składowania odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2020 r. 
poz. 713), na wniosek Prezydenta Miasta i Radnych Rady Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wystąpić z apelem do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie działań 
zmierzających do wsparcia samorządów w walce przeciwko procederom nielegalnego składowania odpadów. 
Stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwałę przekazać Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Klimatu i Środowiska, Wojewodzie 
Śląskiemu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia ......................2021 r. 

APEL 

Rady Miasta Gliwice do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie 
działań zmierzających do wsparcia samorządów w walce przeciwko procederom nielegalnego 

składowania odpadów 

Prezydent Miasta oraz Radni Rady Miasta Gliwice zwracają się z apelem o podjęcie niezwłocznych działań 
mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem 
odpadów przetrzymywanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz zagwarantowanie pełnego 
dofinansowania na realizację tych zadań, które na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
powierzone zostały samorządom. 

W proceder nielegalnego składowania odpadów na terenach do tego nieprzeznaczonych zaangażowane są 
w chwili obecnej głównie zorganizowane grupy przestępcze, dla których interes ten jest bardzo dochodowy. 
Wprowadzona w 2019 r. nowelizacja ustawy o odpadach (art. 26a), scedowała na samorządy obowiązek 
usuwania i unieszkodliwiania odpadów, które zostały nielegalnie zmagazynowane. Konieczne jest skuteczne 
działanie służb państwowych (Policji, Prokuratury) odpowiedzialnych za ustalanie, ściganie i pociągnięcie do 
odpowiedzialności osób związanych z procederem nielegalngo magazynowania odpadów. 

Nasilające się zjawisko przetrzymywania odpadów (także niebezpiecznych) w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych skutkuje negatywnymi konsekwencjami społeczno-gospodarczymi oraz przyczynia się do 
powstania realnego zagrożenia dla środowiska (m.in. skażenia gruntu i wód gruntowych substancjami 
niebezpiecznymi, ryzyka pożaru i uwolnienia toksycznych związków chemicznych do atmosfery). 

Przerzucenie na samorządy obowiązków wynikających z art. 26a ustawy o odpadach, bez zagwarantowania 
finansowania ich realizacji, jest sprzeczne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów” prowadzonego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej okazały się niewystarczające, głównie ze 
względu na skalę zjawiska porzucania odpadów oraz kosztów ich usunięcia. Ponadto, samorządy takie jak 
Gliwice mogą jedynie liczyć na dofinansowanie w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych, pozostałą 
część niezbędnej kwoty samorząd musi ponieść z własnego budżetu, za co ostatecznie zapłacą wszyscy 
mieszkańcy Gliwic. Problem dotyczy także każdego innego miasta czy gminy, w którym zaistniał proceder 
nielegalnego porzucenia odpadów. 

Skoro władze państwowe zdecydowały się przerzucić obowiązek usuwania odpadów nielegalnie 
przetrzymywanych na samorządy, winny maksymalnie uprościć ścieżkę otrzymania dofinansowania oraz 
w całości pokrywać koszty związane z utylizacją odpadów, gdyż ten problem dotyczy całego kraju a nie 
lokalnej społeczności. 
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