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Postępowanie związane z odpadami z
wypadków, jeśli brak jest możliwości
ustalenia sprawcy albo występuje
bezskuteczność egzekucji wobec sprawcy,bezskuteczność egzekucji wobec sprawcy,
regulują przepisy ustawy o odpadach.



Pod pojęciem odpadów z wypadków (art. 3 ust. 3 pkt
8a) - rozumie się odpady powstające podczas
prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,
z wyłączeniem:

1) odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii 
lub poważnej awarii przemysłowej, lub poważnej awarii przemysłowej, 

2) odpadów powstałych w wyniku szkody w 
środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie.



Jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia
ludzi lub względy ochrony środowiska, starosta właściwy
ze względu na miejsce powstania odpadów z wypadków
dokonuje gospodarowania tymi odpadami (to jest zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 1 zbiera, transportuje, odzyskuje i unieszkodliwia odpady, w
tym również prowadzi nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami
unieszkodliwiania odpadów), jeżeli:

1) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego
dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów zdotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z
wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna, lub

2) jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie
tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód
w środowisku (art. 17b ust. 4).



W przypadku braku możliwości ustalenia
sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec
sprawcy koszty gospodarowania odpadami z
wypadków, są pokrywane ze środków
finansowych wojewódzkiego funduszufinansowych wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na wniosek starosty (art. 17b ust. 5).



Prawo ochrony środowiska
Rozdział 4

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Art. 400a. 1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej obejmuje:

7) koszty gospodarowania odpadami z 
wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

20) zapobieganie skutkom zanieczyszczenia 
środowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku 
gdy nie można ustalić podmiotu za nie 
odpowiedzialnego;



Art. 400b.
Celem działania Narodowego Funduszu jest 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 
oraz art. 410a ust. 1 i 4-6.

Celem działania wojewódzkich funduszy jest 
finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej w zakresie określonym w 
art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42.



MATERIAŁ WARSZTATOWY MATERIAŁ WARSZTATOWY 
DO DYSKUSJIDO DYSKUSJI

W przypadku znalezienia zalegających w środowisku 
odpadów lub substancji niewiadomego pochodzenia 

mogących potencjalnie spowodować, lub które 
spowodowały znaczne zanieczyszczenie środowiskaspowodowały znaczne zanieczyszczenie środowiska

należy bezzwłocznie  powiadomić

Państwową Straż Pożarną lub Policję lub  
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska.



Konieczność bezzwłocznego podjęcia
działań w przypadku powzięcia wiadomości
o zaleganiu w środowisku odpadów
niewiadomego pochodzenia związana jest z
następującymi czynnikami:

Ø wyeliminowaniem niebezpieczeństwa 
wynikającego z obecności  odpadów wynikającego z obecności  odpadów 
niebezpiecznych w miejscach 
ogólnodostępnych dla ludności;

Ø zmniejszeniem ryzyka migracji 
zanieczyszczeń do środowiska;



Do czasu przyjazdu służb w miarę możliwości 
należy miejsce zdarzenia zabezpieczyć przed 

dostępem osób niepowołanych. 

Jednostką kierującą działaniami przy akcji 
usuwaniu odpadów niewiadomego pochodzenia 

jest Państwowa Straż Pożarna. jest Państwowa Straż Pożarna. 

Policja zabezpiecza teren akcji w oparciu o 
zgłoszenie zaistnienia zdarzenia ze strony PSP lub 
pozyskanej informacji i podejmuje czynności mając 
na celu ustalenie sprawcy porzucenia odpadu, w 

razie potrzeby zawiadamiany jest  prokurator. 



Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje 
działania w oparciu o zgłoszenie ze strony PSP zaistnienia 

zdarzenia wymagającego współpracy. 

ü ustala prawdopodobny kod odpadu opierając się na 
badaniach sprzętem mobilnym lub poddając próbki 
badaniom laboratoryjnym, 

ü we współpracy z Policją (Prokuratorem) bierze udział ü we współpracy z Policją (Prokuratorem) bierze udział 
w próbie ustalenia sprawcy, 

ü oszacowuje ewentualny wpływ odpadu na środowisku w 
przypadku uwolnienia z niego substancji niebezpiecznych,

ü proponuje sposób zagospodarowania porzuconego 
odpadu.



Po przeprowadzeniu ustaleń wskazany jest organ 
ochrony środowiska, który zgodnie z kompetencjami 

powinien podjąć działania związane z zagospodarowaniem 
- zabezpieczonego w wyniku akcji ratowniczej PSP –
zagrażającemu ludziom lub środowisku porzuconego 

odpadu.

opinia – wniosek o potrzebie natychmiastowego
zagospodarowania odpadu ze względu na zagrożenie

Starosta lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
lub Marszałek Województwa lub Wojewoda 

(Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego) lub 
Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta

zagospodarowania odpadu ze względu na zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi (PSP) lub możliwość zaistnienia
nieodwracalnych szkód w środowisku (WIOŚ)



Starosta, w oparciu o zgłoszenie zaistnienia zdarzenia
ze strony prowadzącego akcję i informacji (opinii –
wniosku) o konieczności natychmiastowego
zagospodarowania odpadu pochodzącego z akcji
ratowniczej PSP, składa wniosek do Policji o ustalenie
sprawcy porzucenia odpadu i za zgodą Policji wydajesprawcy porzucenia odpadu i za zgodą Policji wydaje
polecenie utylizacji odpadu przez wyspecjalizowany w
tym zakresie zakład (na podstawie zawartej umowy lub
wskazany przez WIOŚ).



Starosta zgodnie z ustawą o odpadach (artykuł 17b
pkt 5) występuje z wnioskiem o refundację kosztów
utylizacji porzuconych odpadów niebezpiecznych bez
ustalonego sprawcy do WFOŚiGW przedkładając
opinię – wniosek o potrzebie natychmiastowego
zagospodarowania odpadu ze względu na zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi (PSP) lub możliwość zaistnieniażycia lub zdrowia ludzi (PSP) lub możliwość zaistnienia
nieodwracalnych szkód w środowisku (WIOŚ),
dokument z Policji o braku możliwości ustalenia
sprawcy porzucenia odpadu, fakturę za wywiezienie
odpadu, karty przekazania odpadu, protokół z akcji
PSP.



Na wniosek Komendanta PSP i/lub Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego podejmie działania koordynujące
jeśli wystąpi zagrożenie wykraczające poza możliwości
Starosty.

Wykaz telefonów dyżurnych lub  kontaktowych jednostek Wykaz telefonów dyżurnych lub  kontaktowych jednostek 
uczestniczących w akcji na terenie województwa  lubuskiego

Wszystkie adresy, telefony, faksy, adresy e-mail, skrzynki 
podawcze powinny być dostępne na stronach 

internetowych służb, urzędów i instytucji.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
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