
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Leszka Piechotę i Andrzeja Misiołka 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z tym, iż z dniem 1 lipca 2013 r. na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach gminy przejmują obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości, gminy zgłosiły się do nas z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kwestii, które budzą ich wątpliwości. 

W związku z tymi prośbami zwracamy się do Pana Ministra o zajęcie stanowiska w przedstawionych spra-

wach. 

1. Art. 379 ust. 3 prawa ochrony środowiska wskazuje, że „kontrolujący, wykonując kontrolę, jest upraw-

niony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości”. 

Wątpliwości budzą kwestie interpretacji zapisu art. 379 ust. 3 prawa ochrony środowiska: „kontrolujący, 

wykonując kontrolę, jest uprawniony do”, w związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące 

pytania. 

a) Czy zwrot „jest uprawniony” obliguje kontrolującego do każdorazowego korzystania podczas kontroli 

z usług rzeczoznawcy, niezbędnego sprzętu i do przeprowadzenia badań? 

b) Czy upoważnienie prezydenta wydane na mocy art. 379 ust. 2 prawa ochrony środowiska stanowi tylko 

i wyłącznie upoważnienie do podejmowania łącznie czynności kontrolnych, jakie określa ust. 3 przedmioto-

wej ustawy? 

c) Jeśli zakres kontroli nie wymaga zastosowania łącznie wszystkich czynności określonych w ust. 3, to 

czy w takiej sytuacji nie jest wymagane upoważnienie prezydenta wydane na podstawie art. 379 ust. 2 prawa 

ochrony środowiska? 

d) Jaki przepis upoważnia urzędnika do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska 

– gospodarowania odpadami, prawa wodnego, emisji zanieczyszczeń i energii do środowiska? 

2. Zwracamy się z prośbą o szczegółową interpretację zapisu art. 379 ust. 3 pkt 1 prawa ochrony środowi-

ska: „Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcą i niezbędnym 

sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działal-

ność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren”. 

3. Prosimy także o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy upoważniony przez organ do czynności kontrol-

nych pracownik w trakcie wykonywania czynności kontrolnych zawsze musi być razem z rzeczoznawcą 

i stosownym sprzętem, niezależnie od tego, według jakich przepisów okołośrodowiskowych prowadzi kon-

trole, na przykład zgodnie z ustawą o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czy prawem 

ochrony środowiska. 

4. Prosimy o podanie informacji, jakie przepisy regulują uprawnienia w tym zakresie, gdyż uprawnienia 

rzeczoznawcy wydawane niegdyś przez ministra do spraw ochrony środowiska, potem przez wojewodów, 

zgodnie z danymi przekazanymi przez gminę już nie funkcjonują. 

5. Powołując się na rozporządzenie ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie sposobu obli-

czania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych, według stanu na jaki dzień należy przyjąć Lm (liczba mieszkańców) przy 

obliczaniu (w przypadku gmin) Mwpmts (łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych i szkła), w związku z brakiem wskazania daty/czasu, dla jakiego należy przyjąć liczbę mieszkań-

ców gminy Lm. 

W związku z zaprezentowanymi zagadnieniami prosimy o przedstawienie jednoznacznego stanowiska 

w przedmiotowych sprawach. 

Z wyrazami szacunku 

Leszek Piechota 

Andrzej Misiołek 




