Petycja
Prezydenta Bytomia Damian a Bartyli
do

Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
dotycząca wprowadzenia zmian w obowiązującym systemie prawnym w zakresie
wydawani a zęzw o|eń

o

raz kontroli gospodarorvania odpadami.
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Od blisko trzech dekad Polska jest w trakciJ nienvykłej transformacji, ktora pozwala
wterzyć, ze w ciągu najblizszych lal będziemy w stanie wktoczyc da nĄbardziej rozwiniętych

i

najbogatszyclr krajow Europy, Dzińanta podejmowanę \M ostatnich latach takie jak:

t-tszczelnienie systemu VAT-owskiego, wprowadzenie konstytucji dla biz,nesu, ułatwięnia dla

małych i średnich przedsiębiorców, walka z wypływem kapitału, pokazały jak wiele ręzętw

tkwiłcl w polskiej gospodarce

i jak wiele

środków publicznyclr było nielegalnie

wyprowadzanych poza system podatkowy. Reformy oraz skutecznę

dztałania państwa rł, tym obszarze pokazŃo,

że mądta

i

bezkompromisowe

zmlarra prawa wraz

bezwzględnym egzekwowaniem ptzez organy państwa, pozwalają

na

z

jego

osiągnięcie

zamlerzonych efęktów,
Szanowny Panie Premierze, od blisko 6 lat pełnię funkcję Prezydenta Bytomia. Miasta

niezwykle doświadczonego przemianami gospoclarczymi lat
cięzkiego

i

90,

likwidacją przemysłu

braku programów osłonowych dla miasta, w którym przez decyzje kolejnych

w ciągu kilku lat miasto utraciło około 50 tysięcy miejsc pfacy. Dzisiaj
zaffzymŃ negatyułre tendencje i na nowo się rozwija, W mieściekolejni inwestorzy
rządow

swoje fabryki

i

przedsiębiorstwa, ltczba osób bezrobotnych

Bytom
lokują

w ciągu ostatnich 6

lat

zrnnie.jszyła się o porrad 60oń, a dzięki środkornpozyskanym w ramach Obszaru Strategicznej

interwencji marny szansę na rewitalizację znacznych obszarów miasta. Jest jednak jedna
kwestia, która skrrtecznię utrudnia pełną odnowę miasta. To problem ułomnego prawa
i słabośćorganów państwa w walce z nielegainym procederern składowania

i

przetwarzania

odpadów.

Dzisiaj Polska optoaz stania się silnym ękonomicznie i politycznie pństwem, moze
tez triestety stać się śmietnikiemEuropy. Do naszego kraju każdego dnia traftają odpady

z

rożnych krajów Europy. Problem, który tak dotkliłvie dotyka Bytom, pojawia się

w wielu innych gnrinaclr i dcltyczy całej Polski. Niestety, rniasta poprzęmysłowe, takie jak
Bytonr są szczególrrie naTazone na ten proceder. Wieloścterenów popfzemysłowych

i

konieczność iclr rekultywacji pod przyszłe inwestycje oraz słabośćprzepisów prawa

przyciąga jak magnes osoby

i

firmy, które szukają szybkiago zarobku kosńęm zdrowia

obywateli t ptzy szły ch pokoleń,
.Ia, nroje

w

lrrb

koleżanki i koledzy samorządowcy w wielu kwęstiaclr mamy zwlązanę ręęe)

ir.rrych nawet nie mamy wpływu na podejmowane na innych szczeblach decyzje

dotyczące naszyclr miast, miasteczek

i

wsi, Nie roz:łłtążemytego problemu

Bezwzględnie potrzebne są rozwiązania systemowe,

sami.

w innym przypadku staniemy

się

śrnietniskiem całej Ewopy, Ogromne środki ftnansowe, które generuje przenrysł śmieciowy

powoduje,

że ta eńąż działalnościgospodarczej

przryciąga

wielu

nieuczciwych

plzedsiębiorcow liczących na szybki zysk, bez względu na konsękwencje dla środowiska
i mieszkańcow.
I)latego apeluję do Pana Premiera, by do Ustawy o odpadach

i

innych pokrewnych aktów

prawnych wprowadzić następuj ące zapisy:

l. Przękazarlję

do wyłącznej kompetencji gmin wydawania

zez,łoleit

rra gospodarowanie odpadami na podstawie ustawy o odpadach.
aL.

Zaostrzenie polifyki karnej

o

odpadaclr. Utworzenie

z nielegainym

w

i

kwatifikacji czynów zabronionych w

strukturach Prokuratury

i ABW,

ustąwię

pionów dot. walki

obrotem odpadami; pozwoli to na sprawniejsze prowadzenie śledztw

we współdziałaniu z WIOS i innymi organami ochrony środowiskaorazsłużbącelno skarbową.
-

Wprowadzenie stałego nadzoru środowiskowego dla podmiotów składujących

i

przetwarzających odpady, podobnie

jak w przypadku produkcji alkoholu czy

papierosów, czylt w kazdym takim miejscu stale fuŃcjonowałby urzędnik pilnujący
procedur.

Wprowadzenie obowiązkowego monitoringu, ze stałym dostępem on-line dla służb,
miejsc składowania i przetwarzaria odpadów. Wprowadzenie obowiązkowego GPS
clla firm transportowych, plombowanie transportów i wiicej kontroli d,orńnych przez

wszystkie słuzby kontrolne: Policja, iTD, WIOŚ etc.
5,

Podwyższenie wysokości kar finansowych minimalnych

Naliczanie kar finansowych za nielegainy transport

i

i

maksymalnych.

składowarrie odpadów

współmiernię clo poczynionej szkody np, poprzęz aza|ężntenie wysokości kary od

rodzaju

o

i ilościodpadów i

rynkowej stawki

wspÓłczynrrik opłaty podwyzszonej

i

o

dpady lub odpady niezgodne

z.

składowanie powiększonej

dodatkowo zwiększony

naprawienia szkody. Wprowadzenie wysokich
niele galne

za

o

realne koszty

kar dla kierowców

wozących

kartą przęw ozow ą.

Wprowadzenie solidarrrej odpowiedzialności w transakcjach dot. odpadów dla

6.

wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie, w tym dla transportu - jeślifirma
transportowa będzie współodpowiadać
barclziej zastanawiać

-

za to, co

prze\Ą/ozi,

to pewnie będzie

się

ścisłakontrola transportu odpadów spowoduje ograniczenie

funkcjonowania dzikicli wysypisk; jeśiibowięm firma transportowa będzie ponosić
odpowiedzialrrośc za odpad, to pewnie nie zaryzykuje nielegalnego ich przewozenia;
podobnie jest z odpowiedzialnością w imporcie towarów spoza |)E; ptzez to przemyt
j

est mocno ograniczony.

W przypadku prowadzęnia działalnościodpadowej obowiązkowe będzie wskazanie
osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wykonywanie obowiązków i nałozenie
solidarnej odpowiedzialności z nią dla zarządów
zajmujących się odpadami

na kształt podatkowej

i

właścicielipodmiotów
odpowiedzialności osób

trzecich za zaległościpodatkowe, w tym w szczególności spółek z o.o. i podmiotów
hybrydowych.
8.

Wprowadzenie wysokich kaucji

dla

podmiotów uzyskujących zezwolenie

na gospodarowanie cldpadami z mozliwościąużycia owej kaucji przez gminę łv celu

wykorzystania

jej na

przy\ĄTócęnie stanu pierwotnego środowiska w przypadku

podjęcia ptzez przedsiębiorcę dzińań niezgodnych

z wydanym

zervłoleniem oraz

polskirn prawem,
9.

Reorganizacja Inspekcji Ochrony Środowiska i powołanie Agencji Bezpieczeństwa

Ekologicznego mogącej przeptowadzać kontrolę

bez

zapawtedzi, zattzymywać

dokumentację, wstrzymywać działalnośczwiązaną ze składowaniem i ptzetlłarzaniem
odpadów ze skutkięm natych_miastowym i posiadać uprawnienia d,o zatrzymywania

osób oraz środkiprzymusu bezpośredniego, w fym broń, Agencja powinna
posiadać uprawnienia do kontroli terenów zamkniętych oraz powinny być
wprorvadzone ograniczenia

co do mozliwościi swobody

prowadzenia działalnościgospodarczej ,związanej
teręnarni zamkniętymi.

z

dzlerżav,ry

na rzęcz

odpadami przez władających

a

10.

WYdanie norm odorowych w formie aktu prawnęgl, otaz stworzenie listy substancji
i zwi ązkó w clremi cznych, które są ptzy czy

l 1.

tIą uci ążl iwo

ścizapachowych.

Wprowadzenie procedur umożliwiających działania regresow€ dotyczące
naPrawienia wyrządzonej szkody w przypadku spółek kapitałowych w stosunku

do

wspólników

lub

akcjonariuszy oraz konplementariuszy

w

spółkach

komandytowych. Dzińania tę uniemożliwią przekształcanie spółek w celu uniknięcia
oclpowiedzialności oraz twotzęnia spółek-słupów.

Tylko zmiana przepisów i surowe kary za ich łamanie rnogą zatrzymaćprzemienianie
Polski w śmietrrisko Europy, Jako wyraz poparcia społecznego ww, postul atów zńączam listę
oby

wateli polskich podpi

suj

)
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ących się pod niniej s zą pety cją.

§{,x.}Ł]

a*;

/.-.*i*rłrDtfo lbał^* ,L

§d*^

'Y
!ł"^l,,r^

