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Część
dokumentu, do
którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

Art. 1 zmiana 6
Dotyczy art. 8a
ust 2

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zaproponowana zmiana tj. uchylenie art. 8a
ust 2 ustawy o Inspekcji Ochrony
Środowiska wyklucza możliwość działalności
rady powiatu do określania, w drodze
uchwały, kierunków działania
wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska w celu zapewnienia na danym
obszarze należytej ochrony środowiska.

Wprowadzona zmiana ingeruje w
swobodę działalności samorządu
terytorialnego na danym terenie.
Wykluczenie możliwości mechanizmu
działania rady powiatu w sferze ochrony
środowiska ogranicza znacząco
kompetencje samorządu powiatowego.
Samorząd jest żywo zainteresowany
realnymi możliwościami działania na rzecz
ochrony środowiska naturalnego, należy
zauważyć, że zmiany prawne
wprowadzane przedmiotową ustawą
należy ocenić pozytywnie jako
rozszerzające kompetencje w Inspekcji
Ochrony Środowiska, z drugiej jednak
strony dodając nowe uprawnienia

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

pozbawiają Państwo organ będący blisko
lokalnej społeczności mechanizmu
potencjalnego działania na rzecz ich
dobra. Ochrona środowiska jako taka
powinna zapewniać możliwie szerokie
działania i współdziałanie organów,
pozbawienie jednego z nich możliwości
działania wydaje się bez zasadne.
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Art. 8 zmiana
ustawy o
odpadach
Dotyczy dodania
art. 24 a i 24 b

Nałożenie na Starostów obowiązków
związanych z utrzymaniem i prowadzeniem
procesu przepadku pojazdów przewożących
nielegalne odpady.

Wyrażamy głęboki sprzeciw w kontekście
nałożenia na Starostów obowiązków z
zakresu przepadku pojazdów
przewożących odpady. Wprowadzenie tak
istotnej zmiany obciążającej samorząd
powiatowy powinno odbywać się w
ramach wspólnej pracy, niestety w
przypadku przedmiotowej nowelizacji
trafiła ona do Związku dopiero na etapie
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Rozsądny prawodawca
powinien wprowadzając tak daleko idące
zmiany współdziałać z podmiotem
obarczony przedmiotowymi obowiązkami,
czego w tym przypadku zabrakło.
Odnosząc się do tego zagadnienia należy
wspomnieć, że samorząd powiatowy jako
taki nie dysponuje odpowiednią
infrastrukturą do przetrzymywania
pojazdów, które będą przewoziły odpady.
Zaznaczamy, że pojazd ten musi być
skierowany na specjalny parking do tego
przystosowany, ustawodawca nie zadbał
jednak o to aby przedstawić ile w skali
kraju jest takich miejsc. Nałożenie na
Starostę konieczności utworzenia tego
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typu parkingu jest całkowicie nie do
zaakceptowania z punktu widzenia
samorządów. Po pierwsze realizacja tego
typu działań w skali kraju poniesie za sobą
wydatki liczone w milionach złotych ,aby
teren danego obiektu był należycie
zabezpieczony. Dodatkowo spowoduje to
lokalne konflikty, które będą miały swoje
wymierne konsekwencje dla danego
samorządu. Mieszkańcy będą mieli
uzasadnione obawy, że pojazd na którym
zalegają odpady będzie miał istotny wpływ
na ich lokalne środowisko. Dodatkowo w
przypadku nielegalnych odpadów
samorząd będzie miał uzasadniony
problem z odnalezieniem osób, które będą
odpowiedzialne za zwrot poniesionych
kosztów przez samorząd powiatowy, bo
mogą być one transportowane pojazdami,
które będą zarejestrowane na osoby
prywatne, zamieszkujące na obszarze
innego kraju. Samorząd powiatowy
zostanie w takiej sytuacji podwójnie
obciążony poprzez konieczność
utworzenia parkingu oraz później zostanie
na niego przekazany przepadek pojazdu
wraz z jego zawartością, z którym nie
wiadomo co będzie można zrobić. W
naszej ocenie realizacja tego typu działań
będzie wymagała zdecydowanych
nakładów finansowych obciążających
samorząd powiatowy a jednocześnie nie
rozwiązuje realnych problemów
gospodarki odpadowej. Zmieni się jedynie
podmiot obciążony konsekwencjami
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działań pewnych osób, na które samorząd
nie ma żadnego wpływu. W konsekwencji
Związek negatywnie ocenia wprowadzone
w w/w przepisach zmiany i wnosi o
zmianę zasad i obciążeń w kontekście
samorządów.
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