
 

 

 

1. Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska  przewiduje uproszczenie procedur przy składaniu wnio-

sków i wydawaniu  decyzji zezwalających na gospodarowanie odpadami, zwłaszcza w przypadku 

przedsiębiorców, którzy posiadającą już decyzje, ale wskutek upływu czasu, na jaki decyzja została 

wydana, wymagana ona odnowienia? 
 

Z dniem  1 stycznia 2013 roku, weszła w życie  ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach, która nałożyła, 

na  wszystkie podmioty gospodarujące odpadami, obowiązek uzyskania nowych decyzji na gospodarowa-

nie odpadami.  Najczęściej nowe  decyzje były wydawane w latach 2013 -2014. Z uwagi na to, że maksy-

malny okres, na jaki może być wydana decyzja sektorowa wynosi 10 lat, w latach 2023 - 2024  decyzje 

wydane po wejściu w życie ustawy o odpadach z 2012 r. wygasną. Aktualnie przedsiębiorcy, zgodnie z 

ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, dostosowują 

posiadane decyzje do zmienionych przepisów  - zabezpieczenie roszczeń, niekaralność, operaty ppoż, kon-

trole, itd. Z informacji, jakie docierają od przedsiębiorców wynika, że w wielu przypadkach postępowania 

będą trwały do końca ważności decyzji. Dochodzi więc do paradoksalnej sytuacji, w której może okazać 

się, że do  czasu obowiązywania decyzji nie zakończy się postępowanie o jej zmianę - dostosowanie. Rodzi 

się więc pytanie, w jakim terminie należy  złożyć wniosek o wydanie nowej  decyzji (na ile miesięcy/lat 

przed jej wygaśnięciem) i czy przed zakończeniem postępowania o zmianę obowiązującej decyzji  jest to 

możliwe ? Pytamy, ponieważ przedsiębiorcy nie mają żadnej pewności, że będą mogli kontynuować dzia-

łalność, a nowi inwestorzy nie mogą przewidzieć terminu, w jakim po oddaniu do użytku instalacji roz-

poczną działalność. Taka sytuacja sprawia, że inwestorzy pomimo posiadanych środków finansowych nie 

inwestują w branżę przetwarzania odpadów, co sprzyja ograniczaniu  konkurencyjności i budowaniu mo-

nopoli, a co za tym idzie wzrostowi cen za zagospodarowanie odpadów. 

 

2. Czy w ramach prac wprowadzających nowy model  Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta 

(ROP) Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje zmiany ustawy z dnia 20 stycznia 2005r  o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ?  

 

W ocenie  Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów obowiązujące przepisy nakładają niepropor-

cjonalnie dużo obowiązków na prowadzących stacje demontażu - zobowiązują do bezkosztowego odbioru 

wszystkich pojazdów, w tym elektrycznych i wodorowych, gotowość odbioru  wszystkich części (odpa-

dów) z samochodów  osobowych, osiągnięcie bardzo wysokich poziomów odzysku, powtórnego  użycia 

i   recyklingu, odpowiednio 95% i 85%, monitoring, zabezpieczenie roszczeń, operaty ppoż, itd. To 

wszystko powoduje, że legalnie działający przedsiębiorcy nie mają żadnych szans w konfrontacji z szarą 

strefą, która na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów w roku 2020 zdemontowała poza 

systemem  1 000 000 pojazdów. Natomiast do legalnych stacji trafiło tylko 400 000 pojazdów  - tyle 

wystawiono zaświadczeń w 2020r. Bez natychmiastowych zmian  ułatwiających prowadzenie działalno-

ści legalnym przedsiębiorcom i utrudnienie działania szarej  strefie, większość odpadów wrażliwych, 

które są w pojazdach znajdziemy w lesie. W działalności szarej strefy istotny  jest jednak nie tylko aspekt 

środowiskowy – trzeba bowiem zauważyć, że nielegalna działalność w obszarze recyklingu pojazdów, to 

również ogromne straty dla budżetu Państwa- szacujemy bowiem, że wartość surowców oraz części 

sprzedawanych nielegalnie opiewa na kwotę 5 mld złotych. Zatem straty budżetu z tytułu podatków, które 

nie wpłynęły do budżetu są ogromne.  
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