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Technologia, doświadczenie, profesjonalizm

REMONDIS Electrorecycling jest liderem w branży e-recyklingu w Europie. W Polsce dysponuje
dwoma zakładami przetwarzania elektroodpadów i zużytych baterii o łącznej mocy przerobowej  
70 tys. ton elektroodpadów na rok.  Wszystkie zakłady REMONDIS Electrorecycling w Europie spełniają 
najwyższe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa przetwarzania elektroodpadów.   

 Oferujemy:
■  odbiór odpadów na terenie całego kraju,
■  krótkie terminy płatności oraz pełną ewidencję odpadów,
■  kontenery, pojemniki i pudełka do zbierania ZSEE, baterii oraz świetlówek,
■  program lojalnościowy dla zbierających ZSEE,
■  wsparcie gmin i firm przy wybranych działaniach edukacyjnych,
■  profesjonalne doradztwo w zakresie gospodarki odpadami.

Zapraszamy do współpracy!
blonie@remondis.pl // 22 755 62 24 // www.remondis-electro.pl



nalnego”. Tym samym wyjątkowy jest 
także ten numer czasopisma, w którym 
przypominamy początki firmy, ale też 
wskazujemy, czym obecnie jest Abrys.

Przyczyn zmian miejsca i termi-
nu ENVICON-u jest więcej. Są nimi  
m.in. chęć wpisania się w kalendarz 
imprez poprzedzających Szczyt Klima-
tyczny COP24 Katowice oraz możliwość 
uczestnictwa w Kongresie wielu znamie-
nitych gości, których w tym roku spo-
dziewamy się więcej niż kiedykolwiek.

Program „Czyste Powietrze” jest 
obecnie głównym priorytetem działań 
rządu w zakresie ochrony środowiska. 
Temu poświęcona będzie także jedna 
z sesji ENVICON-u. Potrzeba poprawy 
jakości powietrza nie budzi żadnych 
wątpliwości. Sposoby realizacji tego 

zadania już owszem. Czy współpra-
ca rządu i samorządu jest właściwa?  
Czy prowadzone i planowane działania 
są ze sobą spójne? Czy skierowane zo-
stały do wszystkich grup potencjalnych 
beneficjentów? Czy nie ma obaw o możli-
we nieprawidłowości? Staramy się odpo-
wiedzieć na wszystkie te pytania. Nic za- 
tem dziwnego, że jest to również jeden 
z najistotniejszych tematów w numerze. 
W listopadowym „Przeglądzie” zajmu-
jemy się jednak także innymi, ważnymi  
dla branży komunalnej i samorządów 
sprawami, w tym na przykład cyber-
bezpieczeństwem czy cyfryzacją planów 
zagospodarowania przestrzennego.

T egoroczny ENVICON Environ-
ment odbędzie się wyjątkowo 
w listopadzie w Warszawie. 
Dotychczas Międzynarodowy 

Kongres Ochrony Środowiska organi-
zowaliśmy w Poznaniu podczas Targów 
POL-ECO SYSTEM. Skąd ta zmiana? 
Nie jest ona przypadkowa. ENVICON 
Environment to święto branży ochrony 
środowiska i gospodarki komunalnej. 
W tym roku jest ono szczególne rów-
nież dla naszej firmy. Pod koniec roku 
przypada bowiem trzydziesta rocznica 
powstania Abrysu, organizatora Kon-
gresu i wydawcy „Przeglądu Komu-

ENVICON Environment to święto branży ochrony 
środowiska i gospodarki komunalnej. W tym roku 
jest ono szczególne również dla naszej firmy.
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20-22.11.2018, Chorzów/Tychy

2. Konferencja „Efektywność energetyczna 
w przedsiębiorstwach wod-kan”
Organizator: Abrys, Poznań
Info: 784-036-987; 
j.labus@abrys.pl; 
www.abrys.pl

21-22.11.2018, Sosnowiec

Targi Expoopakowania
Organizator: Expo Silesia
Info: 510-030-870; 
expoopakowania@exposilesia.pl; 
www.expoopakowania.pl

22-23.11.2018, Kraków

Kongres Trendy Energetyczne
Organizator: GLOBEnergia
Info: 12/654-52-12; 
redakcja@globenergia.pl

24.11.2018, Warszawa

Targi Zero Waste
Organizator: Fundacja alter eko
Info: 502-627-651; 
kontakt@targi-zerowaste.pl; 
www.targi-zerowaste.pl

28-30.11.2018, Warszawa

22. Międzynarodowy Kongres Ochrony 
Środowiska ENVICON Environment
Organizator: Abrys, Poznań
Info: 784-036-987;
j.labus@abrys.pl; 
www.envicon.abrys.pl

3-14.12.2018, Katowice

COP24 – Konferencja Narodów Zjednoczonych 
w Sprawie Zmian Klimatu
Info: 22/369-29-00; 
cop24@mos.gov.pl; 
COP24venue@mckspodek.pl

3-4.12.2018, Lublin

V KONGRES REWITALIZACJI – Systemy 
rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie
Organizator: Krajowy Instytut Polityki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Info: rewitalizacja.miasta.pl

4-5.12.2018, Warszawa

5. Konferencja Woda. Ścieki. Osady
Organizator: Izba Gospodarcza „Wodociągi 
Polskie”
Info: 52/376-89-24; 517-013-750; 
a.lutowska@igwp.org.pl; wso.igwp.org.pl

12.12.2018, Warszawa

Konferencja „Ochrona powietrza 
w kontekście zmian klimatycznych”
Organizator: Polska Izba Ekologii
Info: 32/253-51-55; pie@pie.pl

14-15.12.2018, Wrocław

II Konferencja Naukowa Doktorantów 
i Studentów Miasto dla Ludzi
Organizator: Politechnika Wrocławska
Info: miastodlaludzi2018.wixsite.com; 
miastodlaludzi2018@gmail.com

9-11.01.2019, Nadarzyn

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2019
Organizator: Oficyna Wydawnicza Oikos
Info: 601-306-915; j.kludka@oikos.net.pl; 
www.tsw.com.pl

29-31.01.2019, Rzeszów

15. Międzynarodowa Konferencja 
„Termiczne przekształcanie odpadów”
Organizator: Abrys, Poznań
Info: 784-036-990; m.dziurlikowski@abrys.pl; 
www.abrys.pl

5-7.02.2019, Poznań

Konferencja „Selektywna zbiórka, 
segregacja i recykling odpadów" 
Organizator: Abrys, Poznań
Info: 784-036-989; e.ciza@abrys.pl; 
www.abrys.pl

12-15.02.2019, Poznań

Międzynarodowe Targi Budownictwa 
i Architektury Budma 2019
Organizator: Międzynarodowe Targi 
Poznańskie
Info: 61/869-29-57; budma@mtp.pl; 
www.budma.pl

21-23.02.2019, Poznań

GARDENIA 2019 – Targi Ogrodnicze 
i Architektury Krajobrazu
Organizator: Międzynarodowe Targi 
Poznańskie
Info: gardenia.mtp.pl

27.02-1.03.2019, Kielce

ENEX/ENEX Nowa Energia
XXII Międzynarodowe Targi Energetyki 
i Elektrotechniki, 
XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii
Organizator: Targi Kielce
Info: 41/365-12-12; 606-447-618; 
frak.robert@targikielce.pl; 
www.targikielce.pl

27.02-1.03.2019, Kielce

Green City Expo 
Organizator: Targi Kielce
Info: 41/365-12-08; 692-893-437; 
witek.monika@targikielce.pl
www.targikielce.pl

27.02-1.03.2019, Kielce

XX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami EKOTECH 
Organizator: Targi Kielce
Info: 41/365-12-19; 606-447-380; 
musial.marcin@targikielce.pl;  
www.targikielce.pl

28.02.2019, Warszawa

VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki 
Odpadami SOSEXPO 2019
Organizator: Zarząd Targów Warszawskich
Info: 22/849-60-06; sosexpo@ztw.pl; 
sosexpo.ztw.pl

17-19.03.2019, Kraków

Forum Gospodarki Energetycznej
Organizator: Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią  
Polskiej Akademii Nauk
Info: 12/633-02-96; fge@min-pan.krakow.pl; 
www.forum-ge.pl

21-24.03.2019, Praga

FOR GARDEN – XIII International Trade Fair 
For Garden, Architecture, Furniture  
and Greenery
Organizator: ABF Company
Info: for-garden.cz

22-24.03.2019, Nadarzyn

III Targi Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu Green Days 
Organizator: Centrum Targowo-Kongresowe 
Ptak Warsaw Expo
Info: dni-zieleni.pl

23-24.03.2019, Ostróda

IV Targi budownictwa, wyposażenia wnętrz 
i ogrodów „Twój dom, twój ogród”
Organizator: Expo Mazury
Info: 89/506-58-00; 607-772-411; 
Iwona.Baldyga@expomazury.pl; 
www.targidomiogrod.pl

27-28.03.2019, Warszawa

IX Smart City Forum 
Organizator: MMConferences
Info: 22/379-29-00; info@mmcpolska.pl; 
www.martcityforum.pl
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prawo ochrony środowiskatemat wydania

30 lat firmy Abrys.  
Wiele marek – jedna idea  
Firma Abrys istnieje już 30 lat i właśnie w tym roku obchodzi jubileusz! Przedsiębiorstwo było w kraju 
jednym z pionierów, a obecnie jest niekwestionowanym liderem wśród firm, których misją jest 
dostarczanie wiedzy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Liczba zrealizowanych 
projektów i przedsięwzięć na przestrzeni tych trzech dekad jest imponująca, a firma bez wątpienia 
odegrała pozytywną rolę w budowaniu nowoczesnej gospodarki komunalnej i branży ochrony 
środowiska oraz integracji środowisk.  

A brys wypełnia swoją misję 
poprzez własne media: cza-
sopisma branżowe, portale 
informacyjne i edukacyjne, 

a także kongresy, konferencje, semi-
naria, szkolenia, warsztaty, wyjazdy 
studyjne, projekty edukacji ekologicz-
nej, konkursy i wiele innych działań, 
których nie sposób tutaj wymienić. 
Obszar zainteresowań pokrywa wszyst-
kie najważniejsze zagadnienia ochrony 
środowiska i gospodarki komunalnej, 
do których należą m.in. gospodarka 
odpadami i wodno-ściekowa, ochrona 
powietrza, zieleń miejska i gospodarka 
obiegu zamkniętego.

Siła mediów Abrysu 

Do szczególnych osiągnięć Abrysu na-
leży działalność medialna. Najbardziej 
rozpoznawalnym w kraju i najbardziej 
poczytnym czasopismem łączącym sa-
morządy, branżę komunalną i branżę 
ochrony środowiska jest wydawany 
przez firmę od 27 lat miesięcznik „Prze-
gląd Komunalny”. To jedyne czasopi-
smo w tym obszarze, które tak długo 
funkcjonuje na rynku. Jego atutami są 
bogata i kompleksowa tematyka, a także 
znakomici autorzy, którzy są cenionymi 
ekspertami w różnych dziedzinach. 

Wydawanie kolejnych czasopism 
branżowych firma rozpoczęła w 2001 r.  
Były to „Recykling”, „Czysta Energia” 
oraz „Leksykon Techniki Komunalnej”. 
W kolejnych latach pojawiły się „Wodo-
ciągi-Kanalizacja”, „Zieleń Miejska” oraz 
„Ecomanager”. Ostatnim tytułem jest  
czasopismo „Energia i Recykling”, które 
powstało w 2017 r. z połączenia poten-

cjałów czasopism „Recykling” i „Czysta 
Energia”. To jednocześnie pierwszy 
w Polsce miesięcznik poświęcony no-
watorskiemu tematowi gospodarki 
obiegu zamkniętego (z ang. circular 
economy). Nowy tytuł jest dowodem 
na to, iż firma stale podąża za zmianami 
zachodzącymi w obszarze jej zaintereso-
wań i dostosowuje do nich swoją ofertę.  
Na przestrzeni lat redakcje poszcze-
gólnych czasopism przygotowały także 
wiele dodatków specjalnych, na łamach 
których wnikliwie przedstawiano ważne 
zagadnienia. Najwięcej z nich ukazało 
się z logo „Przeglądu Komunalnego” 
jako Zeszyty Komunalne lub ze znakiem 
„Komunalny Plus”. Od kilku lat firma 
rozwija także z powodzeniem newsowy 
portal dla branży PortalKomunalny.pl, 
którego ambicją jest szybki przekaz 
najważniejszych wydarzeń i informa-
cji. Obecnie to jedyny na rynku portal 
klasy premium dla branży komunal-
nej, który miesięcznie odnotowuje aż 
300-400 tys. odsłon. Odbiorcą jest nie 
tylko branża, ale także administracja 
publiczna, która odpowiada za regula-
cje prawne i samorządy zobowiązane 
do ich wdrożenia. Portal to również 
dowód na to, że firma Abrys odważnie 
wkroczyła w świat Internetu i zdecydo-
wanie idzie z duchem czasu.  Na uwagę 
zasługuje fakt, że PortalKomunalny.pl 
i czasopisma Abrysu patronują rocznie 
ponad 100 najważniejszym wydarzeniom 
(targom, konferencjom, kongresom) 
w różnych dziedzinach gospodarki ko-
munalnej i ochrony środowiska. Poza 
wydawaniem czasopism i prowadze-
niem portalu informacyjnego redakcje 
czasopism organizują także różne wyda-

rzenia, np. debaty redakcyjne w formie 
śniadań branżowych, fora i seminaria 
podczas różnych imprez targowych  
(m.in. Forum Energii i Recyklingu 
podczas Targów POL-ECO SYSTEM 
w Poznaniu czy Forum Miejska Sztuka 
Ogrodowa podczas targów GARDENIA, 
również w Poznaniu). 

Blisko środowiska i ludzi 

Prawie od samego początku swojej działal-
ności Abrys stawiał także na bezpośrednie 
przekazywanie wiedzy poprzez organi-
zowanie szkoleń. Pierwsze takie spotka-
nia dla samorządów organizowano już  
w 1992 r., a ich celem była edukacja w za-
kresie nowoczesnej gospodarki odpada-
mi. Rok później rozpoczęto cykl szkoleń 
z obszaru gospodarki wodnej. 

Obecnie Abrys jest organizatorem 
kilkunastu rocznie specjalistycznych kon-
ferencji dotyczących gospodarki odpadami 
oraz wodno-ściekowej. Zaproszeni eks-
perci prezentują aspekty prawne, zarzą-
dzania, case study, innowacje i inne zagad-
nienia ważne dla danego tematu i grupy 
odbiorców. Warto wspomnieć, że firma już 
w 1997 r. zorganizowała pierwszy Ogól-
nopolski Zjazd Ekologiczny w Poznaniu, 
który obecnie jest znany jako Międzyna-
rodowy Kongres Ochrony Środowiska 
ENVICON Environment. Początkowo 
wydarzenie było mocno związane z tema-
tyką odpadów, obecnie dotyczy wszystkich 
ważnych aspektów ochrony środowiska. 
W tym roku odbędzie się 22 edycja Kon-
gresu i po raz pierwszy będzie on miał 
premierę w Warszawie! Kongresowi od 
lat patronują najważniejsze instytucje, 
takie jak Ministerstwo Środowiska oraz 
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AbrysNFOŚiGW. Tylko w ubiegłym roku w kon-

gresie uczestniczyło 800 osób, wśród 
których byli  przedstawiciele administracji 
publicznej, instytucji branżowych, świata 
nauki i sektora prywatnego, w tym firm 
będących liderami w obszarze ochrony 
środowiska. Kongres na stałe wpisał się 
w kalendarz najważniejszych imprez do-
tyczących ochrony środowiska w Polsce, 
ale ma on też wymiar międzynarodowy. 
W ubiegłej edycji gościł przedstawicieli 
z 12 krajów oraz z Komisji Europejskiej. 
Jest doceniany przez krajowe i między-
narodowe izby i organizacje branżowe, 
Global Compact – agendę ONZ i Komisję 
Europejską. Kongresowi zawsze towa-
rzyszy wspaniała Gala z bogatą oprawą 
muzyczną. Podczas uroczystości następuje 
wręczenie nagród w kilku konkursach 
środowiskowych, organizowanych przez 
redakcje czasopism Abrysu (Konkurs 
Puchar Recyklingu – największy w kraju 
konkurs dotyczący selektywnej zbiórki 
odpadów, Ekoodpowiedzialni w biznesie, 
Promotor Czystej Energii, Dyrektor Roku 
Zakładu Oczyszczania Miasta). Kulminacją 
uroczystości jest wręczenie Nagrody Pra-
cy Organicznej w Ochronie Środowiska 
im. Wojciecha Dutki, nawiązującej bez-
pośrednio do historycznego etosu pracy 
organicznej założyciela i długoletniego 
prezesa firmy Abrys.  

Spotkaniem przedstawicieli świa-
ta nauki, administracji publicznej 
i samorządów oraz  biznesu, którzy 
mają wpływ na gospodarkę i branżę 
wod-kan, a także dbają o jej rozwój, 
jest Międzynarodowy Kongres Branży 
Wod-Kan ENVICON Water. Kongres 
ten to „młodszy brat” ENVICON-u  
Environment. Abrys organizuje go wspól-
nie z  Izbą Gospodarczą „Wodociągi Pol-
skie”. Wydarzenie odbywa się od 2015 r.  
w Bydgoszczy podczas Międzynarodo-
wych Targów WOD-KAN. Temu spo-
tkaniu również towarzyszy uroczysta 
Gala, podczas której są ogłaszane wyniki 
konkursów na Managera Roku WOD
-KAN, Inwestycję Roku WOD-KAN oraz 
Głośna Woda, promującego najciekawsze 
inicjatywy edukacyjne.

Edukacja ekologiczna dla każdego 

Niewątpliwie na uwagę zasługuje także 
działalność Abrysu w zakresie ekologicz-

nej edukacji, który to obszar jest inten-
sywnie rozwijany od kilku lat (w 2014 r.  
powstał w firmie specjalny dział zajmu-
jący się takimi projektami). W trakcie 
działalności firma przygotowała wiele 
kampanii edukacyjnych dla samorządów 
oraz dla firm, dotyczących gospodarki 
odpadami, niskiej emisji oraz gospo-
darki wodnej. Za społeczną kampanię 
„Misja-emisja” firma otrzymała na-
grodę od Ministerstwa Środowiska, 
zajmując I miejsce w konkursie „Najbar-
dziej aktywni dla czystego powietrza”.  
Na swoim koncie Abrys ma wiele uda-
nych kampanii edukacyjnych, takich 
jak „Ekoedukacja - od przedszkola do 
seniora”, „Segregujesz zyskujesz” czy 
„Policzmy się z niską emisją”. Pracow-
nicy w ramach działań edukacyjnych 
przeprowadzili ponad 1000 prelekcji 

w szkołach, przedszkolach, urzędach 
i firmach oraz ponad 200 warsztatów! 
Przygotowują także ciekawe publikacje, 
takie jak książki i komiksy. Na szczególną 
uwagę zasługują najnowsze gry plan-
szowe i edukacyjne uczące segregacji 
odpadów, dotyczące niskiej emisji czy 
gospodarki wod-kan. Abrys promuje gry 
nie tylko jako wartościowe narzędzie 
edukacji ekologicznej, ale także jako 
ekogadżet z prawdziwego zdarzenia. 

 W ramach działań edukacyjnych 
pracownicy Abrysu prowadzą portal 
Ekoedu.com.pl (wcześniej: zielonalek-
cja.pl). Portal zawiera bazę materiałów 
edukacyjnych skierowanych do firm, 
gmin, szkół i przedszkoli oraz na bieżąco 
aktualizowaną część informacyjną na 
temat działań i akcji przyczyniających 
się do ochrony środowiska. 

Magdalena Dutka, prezes Zarządu firmy Abrys, i Robert Rosa, wiceprezes Zarządu



Przegląd Komunalny nr 11/201810

prawo ochrony środowiskatemat wydania

Abrys społecznie 

Pracownicy firmy Abrys, mimo wielu 
projektów, zawsze znajdowali czas także 
na działania wolontariackie. W firmie 
pracuje wiele osób, którym tematyka 
ochrony środowiska jest bardzo bliska 
i chętnie angażują się w różnego rodzaju 
działania społeczne. Za przykład może 
posłużyć rewitalizacja ogrodu przy Cen-

trum Wspierania Rodzin w Poznaniu 
czy uprzątnięcie dzikiego wysypiska 
śmieci, które „straszyło” mieszkańców 
poznańskiej dzielnicy Górczyn.  

Godny zaufania partner w środowisku 

Firma Abrys powstała w warunkach 
kształtowania się rynku gospodarki 
komunalnej i wdrażania szeregu no-

wych koncepcji ochrony środowiska. 
Reformy w zakresie ochrony środo-
wiska miały duże znaczenie nie tylko 
polityczne, ale także gospodarcze. Firma 
miała duży udział w upowszechnianiu 
nowych rozwiązań prawnych, zwłasz-
cza wśród samorządów i gmin, oraz 
w próbach dostosowania istniejących 
polskich regulacji prawnych do wyma-
gań gospodarki rynkowej i nowych re-
aliów społeczno-politycznych po 1989 r.,  
w tym wynikających z wdrażania euro-
pejskich  regulacji prawnych. 

W ciągu 30 lat Abrys z jednoosobowej 
firmy rozwinął się sprawnie działający 
kilkudziesięcioosobowy podmiot go-
spodarczy, stający się z każdym rokiem 
coraz bardziej znaczącym graczem na 
krajowym rynku firm w branży gospo-
darki komunalnej i ochrony środowiska. 
Jeżeli utrzymuje się on na rynku trzy 
dekady, to znaczy, że jest godny zaufania 
oraz ma wypracowane właściwe proce-
dury i metody działania, umożliwiające 
budowanie  pozycji firmy stabilnej i wia-
rygodnej. Bilans 30 lat działalności firmy 
Abrys to ponad 500 konferencji i szkoleń,  
ok. 100 tys. uczestników wszystkich wy-
darzeń, uznane tytuły prasy branżowej, 
nowoczesny portal informacyjny dla 
samorządów i branży, kilkaset projektów 
wydawniczych, setki nagród przyznanych 
w konkursach, otrzymane prestiżowe 
nagrody, setki współpracujących pod-
miotów i partnerów, a przede wszystkim 
tysiące zadowolonych odbiorców usług 
firmy, w tym ogromne grono czytelników 
branżowych mediów.

Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie 
ludzie tworzący tę firmę, którzy każ-
dego dnia z zaangażowaniem realizują 
jej misję. Nie byłoby sukcesów, gdyby 
nie grono współpracujących z firmą 
podmiotów i partnerów, którzy przez 
lata wspierają Abrys w realizowaniu 
jej misji. Wszystkim chcemy ogromnie 
podziękować za lata wspólnych działań, 
które pozwalają nam rozwijać Abrys, 
realizując ideę ochrony środowiska.  

Magdalena Dutka  

prezes Zarządu firmy Abrys

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak 

przewodniczący Rady Programowej 

Wydawnictw Branżowych firmy Abrys

Abrys w liczbach – 30 lat doświadczeń 
Czasopisma branżowe:

 ̀ „Przegląd Komunalny”, miesięcznik wydawany od 1991 r., nakład 6 tys. egz.
 ̀  „Energia i Recykling. Gospodarka obiegu zamkniętego”, miesięcznik wy-

dawany od 2017 r., nakład 6 tys. egz.
 ̀ „Wodociągi-Kanalizacja”, miesięcznik wydawany od 2003 r., nakład 4,5 tys. egz.
 ̀ „Zieleń miejska”, miesięcznik wydawany od 2007 r., nakład 4,5 tys. egz. 

PortalKomunalny.pl: 

 ̀ Liczba odsłon: ok.  300-400 tys. miesięcznie, w tym 30 tys. unikalnych 
użytkowników 

Konferencje:

 ̀ Około 20 w roku
 ̀ Ogólna liczba zorganizowanych konferencji: 550
 ̀ Całkowita liczba uczestników konferencji: 51,5 tys.

Kongresy:

 ̀ ENVICON Environment: 22 edycje 
 ̀ ENVICON Water: 3 edycje

Konkursy: 

 ̀  Puchar Recyklingu: od 1999 roku, 19 edycji, laureaci nagrodzeni 72 pucha-
rami i 350 statuetkami

 ̀  Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki: 
od 2001 roku, 17 edycji, laureaci nagrodzeni 24 statuetkami

 ̀  Dyrektor Roku Zakładu Oczyszczania Miasta: od 2000 roku, 18 edycji, 
laureaci nagrodzeni 85 statuetkami

 ̀  Promotor Czystej Energii: od 2003 roku, 15 edycji, laureaci nagrodzeni  
15 statuetkami

 ̀  Ekoodpowiedzialni w biznesie: od 2010 roku, 8 edycji, laureaci nagrodzeni 
24 statuetkami

 ̀  Inspiracje w przestrzeni: od 2011 roku, 7 edycji, laureaci nagrodzeni  
12 statuetkami

 ̀  Manager Roku WOD-KAN: 3 edycje
 ̀  Inwestycja Roku WOD-KAN: 3 edycje
 ̀ Głośna Woda: 5 edycji
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To miał być pomysł  
na półtora roku
„Przegląd Komunalny” miał być pismem, które przestanie się ukazywać po kilkunastu miesiącach. 
Początki i późniejsze lata firmy Abrys wspomina profesor Krzysztof Kasprzak, przewodniczący Rady 
Programowej Wydawnictw Branżowych.

N a kilka tygodni przed jubi-
leuszem trzydziestolecia 
Abrysu kierownictwo firmy 
i działu wydawnictw spot- 

kało się z prof. Krzysztofem Kasprza-
kiem, który przez wiele lat był najbliż-
szym współpracownikiem Wojciecha 
Dutki, założyciela Abrysu. Profesor 
jest osobą najdłużej związaną z firmą. 
Współpracował z nią od samego po-
czątku i nadal jest z Abrysem związany. 
Podczas spotkania opowiadał o począt-
kach i późniejszych latach firmy.

Za dużo wymagał

Jak to się stało, że inżynier mechanik 
zajął się gospodarką komunalną? Woj-
tek w drugiej połowie lat 80. ubiegłego 

wieku pracował na stanowisku dyrek-
tora Ośrodka Badawczo-Rozwojowe-
go PoWoGaz w Poznaniu. Miejsce to 
zasłynęło wówczas z tego, że po raz 
pierwszy na skalę przemysłową zaczęło 
wprowadzać oczyszczalnie ścieków 
typu bioblok. Wtedy była to całkowita 
nowość. Instalacje te były przeznaczone 
dla małych miejscowości czy wręcz 
terenów wiejskich. Ówczesne władze 
zaczęły do tego przywiązywać wielką 
wagę. Pierwszy bioblok w środowisku 
wiejskim powstał w Rakoniewicach 
w połowie lat 80. Wcześniej takich roz-
wiązań w ogóle nie było. Na wsiach 
rozwijano wodociągi, a kanalizacją się 
nie zajmowano. Rozwój wodociągów 
całkowicie zmienił wykorzystanie wody. 
Gdy wcześniej czerpano ją ze studni, 

wykorzystywano jej znacznie mniej. 
Instalacja wodociągów spowodowała, 
że zaprzestano oszczędzać, zwłaszcza 
że w wielu miejscach nie stosowano 
wodomierzy. Skutkiem było pojawienie 
się dużej ilości ścieków, które stały się 
istotnym problemem.

Wojtek był dyrektorem z konkursu. 
W odróżnieniu od wielu swoich poprzed-
ników zaczął od załogi wymagać pracy, 
innowacji i dyscypliny. Po dwóch czy 
trzech latach spowodowało to kolosalny 
konflikt z załogą. Ministerstwo uznało, 
że rozwiązaniem problemu będzie jego 
zamiecenie pod dywan. To była jedyna 
przyczyna odwołania dyrektora Woj-
ciecha Dutki. Nie miało znaczenia, że 
miał osiągnięcia, otrzymywał nagrody, 
prowadził projekt badawczy. To nikogo 

W jubileuszowym kolegium redakcyjnym uczestniczyli (od lewej): Tomasz Szymkowiak, dyrektor ds. wydawnictw, Piotr Talaga, 
redaktor naczelny wydawnictw, prof. Krzysztof Kasprzak, przewodniczący Rady Programowej Wydawnictw Branżowych, Magdalena 
Dutka, prezes firmy Abrys i redaktor naczelna „Przeglądu Komunalnego” oraz Robert Rosa, wiceprezes firmy Abrys

Abrys
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nie interesowało. Ministerstwo nie 
chciało ryzykować konfliktu z załogą. 
Wojtek praktycznie z dnia na dzień 
został bez pracy. Opowiadał mi, że przez 
trzy dni kopał ogródek i zastanawiał się 
nad przyszłością. Wymyślił, że trzeba 
wejść w inną branżę, czyli w gospodarkę 
komunalną.

Wyprzedzał przemiany

Zmiana ustroju nadchodziła dużymi kro-
kami i wszyscy to widzieli (poza władzą), 
dlatego Wojtek zaczął myśleć o własnej 
działalności. Może jeszcze nie typowo 
gospodarczej, tylko stowarzyszeniowej 
czy zjednoczeniowej. Zaangażował się 
w ruchy samorządowe, lokalne, w Lubo-
niu, gdzie mieszkał. Przez kilka kadencji 
piastował funkcję radnego, działając 
w samorządzie gminy miejskiej Luboń. 
Dwie kadencje pełnił funkcję radnego 

Sejmiku Samorządowego Województwa 
Poznańskiego (SSWP), gdzie kierował 
Komisją Ochrony Środowiska, inicjując 
między innymi powstanie zespołów 
problemowych do spraw Edukacji Eko-
logicznej i do spraw Odpadów Stałych. 
Równocześnie dostał propozycję pracy 
w Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Komu-
nalnych i ją przyjął. 

Pismo bez autorów

W 1991 roku objąłem stanowisko wo-
jewódzkiego konserwatora przyrody. 
Przyszedł wówczas do mnie Aleksan-
der Grzeszczak, jeden z moich kole-
gów w Wydziale Ochrony Środowiska 
i współpracowników, i pyta:

– Pamiętasz Wojtka Dutkę?
– Oczywiście, że pamiętam. Co on 

teraz robi?
– Otóż pismo wydaje i nie ma do 

niego autorów, nie ma kto pisać.
Zadzwoniłem do Wojtka i tak się 

zaczęła nasza współpraca. Brakowało 

wówczas pisanych informacji o ochronie 
środowiska, o gospodarce komunalnej. 
Jak zaczęliśmy rozmawiać o czasopiśmie, 
to Wojtek mi mówi: – Wiesz, dobrze 
by było, jakby tak z półtora roku takie 
pismo wychodziło. Wówczas wszystko 
się opisze, a potem? Co tu więcej pisać? 
Już nie będzie o czym.

Wtedy w najśmielszych marzeniach 
nikt nie przypuszczał, że to się rozwinie 
w coś trwałego. Był to czas, kiedy sa-
morządy uzyskały nowe uprawnienia, 
ale też nowe zadania. Do tego nikt nie 
był przygotowany. Dostarczanie bie-
żących informacji dla pracowników 
samorządu stało się więc niezmiernie 
ważne. Wojtek doszedł do przekonania, 
że jak wiedza dotycząca dostępnego już 
wówczas sprzętu jest jedynie w folde-
rach producentów, to warto ją zebrać 
i dostarczyć informacje przekrojowe 
zainteresowanym samorządowcom.

Uszczelnianie składowisk

W 1991 roku pojawiła się nowa ustawa 
o ochronie przyrody, co było powodem 
organizacji w 1993 roku spotkania samo-
rządowców zajmujących się tą dziedziną. 
Odbyło się ono w Ośrodku Muzealno-
Dydaktycznym Wielkopolskiego Parku 
Narodowego w Jeziorach. 

Wkrótce szczególnie pilne stało się 
uporządkowanie funkcjonowania wysy-
pisk śmieci, w szczególności ich uszczel-
niania. Zaczęto mówić o konieczności 
budowania składowisk. Pojawiło się sporo 
firm prywatnych zajmujących się do-
starczaniem folii na te obiekty. Bardzo 
popularne stały się wówczas szkolenia 
organizowane przez Abrys w ośrodku 
w Wiśle, które w zdecydowanej więk-
szości przypadków dotyczyły budowy 
i organizacji funkcjonowania składowisk 
odpadów komunalnych. Na tych spotka-
niach wypromowało się w branży wiele 
dzisiejszych autorytetów naukowych 
z dziedziny gospodarki odpadami.

Nie było na wypłaty

Trzeba jednak stwierdzić, że pierwsze 
lata nie były takie łatwe. Po okresie 
euforii pojawiły się wzloty i upadki 
związane np. ze sprzedażą prenume-
raty. Pismem zainteresowanych było 
wielu, ale najlepiej, żeby im je spre-
zentować. Z tego, co wiem, to Wojtek 
co najmniej dwukrotnie rozważał – 
może nie likwidację – ale zawieszenie 
wydawania „Przeglądu Komunalne-
go”, do którego musiał dopłacać. Cza-
sem nie było z czego dać na wypłaty.  
To spowodowało konieczność utworze-
nia działu handlowego, który aktywnie 
miał nakłaniać potencjalnych klientów 
do reklamowania się w „Przeglądzie 
Komunalnym”.

Wojtek był ostrożny, ale wierzył 
ludziom. Niektórzy jego ufność wy-
korzystywali. Kiedyś opowiadał mi, że 
przejął magazyn, który po otwarciu 
okazał się pusty. Nie było żadnego to-
waru. Nie dopytywałem o szczegóły, ale 
widziałem, że był bardzo tym strapiony. 
Momentów zwątpienia nie brakowało.

– Ty masz pensję państwową każ-
dego miesiąca, a ja najpierw muszę 
wypłacić ludziom – nie wiem z cze-
go – a potem nie wiem, czy będę miał 
na siebie i rodzinę – mówił mi czasem 
Wojtek. Generalnie nie był jednak osobą, 
która lamentuje. Zawsze szukał jakiegoś 
rozwiązania.

Mecenas był najważniejszy

Obaj z Wojtkiem byliśmy bardzo za-
gonieni. Powstał wtedy pomysł, żeby 
spotykać się na ul. Zeylanda (dawna 
siedziba Abrysu – przyp. red.) o 7:15 rano, 
chociaż na krótko. Na tych spotkaniach 
ustalaliśmy, jak ma wyglądać najbliższy 
numer, czy mamy tematy do napisania. 
Bywało, że teczka redakcyjna była pusta 
lub dostarczone teksty zawierały liczne 
błędy. Wtedy naiwnie sądziliśmy, że 
dział edukacyjny wspomogą nauczy-
ciele. Już wtedy powinienem wiedzieć, 
że nawet dobry nauczyciel wcale nie 
musi potrafić pisać.

Teksty przygotowywane przez 
nauczycieli w zdecydowanej więk-
szości przypadków nie nadawały się 
do niczego. Nawet nie dawało się 

Wojtek nie spotykał się już tylko z dyrektorem zakładu 
komunalnego czy z wójtem, ale był przyjmowany – 
w tych samych sprawach – w ministerstwie.  
Firma stała się ważna i znana w całym środowisku.
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tego poprawić. Takie spotkania re-
dakcyjne trwały około godziny i po-
tem ja jechałem na uczelnię a Wojtek 
zajmował się wszystkimi sprawami 
firmy. Czasem spotkania były odwo-
ływane lub przerywane, gdy w firmie 
pojawiał się mecenas, z którym Dut-
ka omawiał wiele najistotniejszych  
dla Abrysu kwestii.

Wcześniej wójt, później minister

Abrys okrzepł po około dziesięciu la-
tach. Dopiero po tym czasie udało się 
osiągnąć pewną stabilizację „Przeglą-
du Komunalnego” i uzyskać renomę. 
Wtedy publikacje Abrysu zaczęły się 
pojawiać także jako materiały na zaję-
ciach ze studentami. Rozwinęły się też 
działania konferencyjne firmy, które nie 
skupiały się już tylko na problematy-
ce eksploatowania składowisk. Obej-
mowały one wiele nowych tematów.  
To był czas, kiedy Wojtek nie spotykał 
się już tylko z dyrektorem zakładu 
komunalnego czy z wójtem, ale był 
przyjmowany – w tych samych spra-
wach – w ministerstwie. Firma stała 
się ważna i znana w całym środowisku. 
Wypłynęła z poziomu lokalnego na 
krajowy. Działał wtedy w Abrysie także 
dział projektowy, który zajmował się 
tworzeniem projektów budowy nowych 
składowisk.

Po co to pisanie?

Współpraca z uczelniami była różna, 
w zależności od okresu. Kiedyś pracow-
nicy naukowi nie mieli tylu obowiązków 
administracyjnych, jak to jest obecnie. 
Stąd początkowo autorami były osoby 
z tego środowiska, które miały określone 
doświadczenie zawodowe i jednocześ- 
nie odczuwały potrzebę podzielenia się 
swoją wiedzą. Uczelnia im tego – wbrew 
pozorom – nie zapewnia, ponieważ żadna 
nie daje możliwości kilkutysięcznego 
audytorium czytelników. Młodzi ludzie 
pisali wtedy, jak im szef kazał.

Obecnie trochę to się zmieniło, po-
nieważ każdy pracownik jest oceniany 
według kryterium ministerstwa, które 
nadaje różną punktację określonym 
czasopismom. Teraz młodzi rzadko są 
zainteresowani tego rodzaju współpracą, 
bo to w żaden sposób nie pomaga im 
w karierze na uczelni.

Inaczej było ze studentami, szczegól-
nie zaocznymi, którzy bardzo interesowa-
li się tym, co pojawia się w „Przeglądzie 
Komunalnym”. Z tego pisma dowiadywali 
się bowiem, że istnieje inne spojrzenie na 
wiele zagadnień, a nie tylko akademickie. 
Studenci nie kupowali miesięcznika, ale 
byli zainteresowani treściami, jakie się 
w nim ukazują. Pisma nie prenumerowały 
także uczelniane biblioteki, ale bywało, 
że niektórzy pracownicy przygotowy-

wali zajęcia ze studentami na podstawie 
ukazujących się publikacji.

Wojtek kiedyś mnie zapytał:
– A po co Ty w zasadzie piszesz do 

mnie? Czasu Ci nie szkoda?
– Sprawa jest dość prosta – odparłem. 

– Ja na to inaczej patrzę. „Przegląd Ko-
munalny” pozwala mi zaistnieć. Traktuję 
to jako inwestycję w siebie.

Na styku teorii i praktyki

Wielu pracowników naukowych, pisząc 
do czasopism Abrysu, wypromowało się 
w branży. Dziś część z nich to rozchwy-
tywani profesorowie, cenieni eksperci, 
autorzy publikacji czy konsultanci. Abrys 
stał się w pewnym momencie, i jest 
zresztą do dziś, platformą współpracy 
między światem nauki a praktykami 
branży gospodarki komunalnej i ochro-
ny środowiska oraz w ograniczonym 
stopniu politykami odpowiedzialnymi 
za te branże. W ograniczonym stopniu, 
ponieważ Abrys pozostawał zawsze fir-
mą apolityczną i to jest jego wielką siłą.

Dziś Abrys jest bezsprzecznie wio-
dącą firmą w swojej branży. Nie ma 
drugiej takiej, która łączy potencjały: 
wydawniczy, edukacyjny i organizacyjny 
w zakresie np. organizacji międzynaro-
dowych kongresów.

Spisał: Piotr Talaga

rEklama
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Ten Kongres  
to nasz flagowiec 
Z Magdaleną Dutką, prezes Zarządu firmy Abrys, na temat 
Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 
Environment rozmawia Magdalena Bielak.

Kongres ENVICON Environment w tym 
roku odbędzie się po raz 22. To długa 
historia. Jaka jest jego geneza? 
Po raz pierwszy wydarzenie to zorga-
nizowaliśmy w 1997 r. pod nazwą Ogól-
nopolski Zjazd Ekologiczny. Po prawie  
10 latach działania firmy Abrys jej za-
łożyciel, a mój ojciec, Wojciech Dutka, 
dostrzegał ogromną potrzebę takiego 
spotkania dla samorządowców. Firma 
miała już doświadczenie w organizo-
waniu szkoleń dotyczących gospodarki 
odpadami i wod-kan. Tym razem jednak 
chodziło o to, aby stworzyć przestrzeń, 
w której przynajmniej raz w roku zo-
staną omówione przez samorządowców 
najważniejsze w danym roku tematy do-
tyczące ochrony środowiska. Ze względu 
na dynamicznie zmieniające się otoczenie 
prawne i rynkowe potrzeba podnoszenia 
kwalifikacji, wymiany wiedzy i doświad-
czeń była w tamtym czasie ogromna. 
Ogólnopolski Zjazd Ekologiczny był 
więc odpowiedzią na te oczekiwania  
i, co najważniejsze, rzeczywiście spotkał 
się z dużym zainteresowaniem. 
Jakie były przełomowe momenty 
w rozwoju Kongresu ENVICON? 
Sądzę, że jednym z najważniejszych mo-
mentów było umiędzynarodowienie Kon-
gresu. W wydarzeniu coraz częściej głos 
zabierali przedstawiciele zagranicznych in-
stytucji i firm, przybywali uczestnicy z róż-
nych krajów. To spowodowało w 2011 r.  
zmianę nazwy Zjazdu na Międzynarodowy 
Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. 
Drobnej modyfikacji w nazwie dokona-
liśmy jeszcze w ubiegłym roku, dodając 
w nazwie człon „Environment”, aby po-
kazać, że Kongres obejmuje wszystkie 
aspekty ochrony środowiska, a nie tyl-
ko gospodarkę odpadami czy wod-kan. 
Okazało się to tym bardziej potrzebne, 
że nasza firma od 2015 r. organizuje tak-

że Międzynarodowy Kongres Branży 
Wod-Kan ENVICON Water w Bydgosz-
czy. Uzupełnienie nazwy nie pozostawia 
wątpliwości co do rozróżnienia obu wy-
darzeń. Ten rok również jest dla Kongresu 
przełomowy, ponieważ impreza po raz 
pierwszy odbędzie się poza Poznaniem. 
Jesteśmy przekonani, że przeniesienie 
jej do Warszawy to naturalny kierunek 
rozwoju – oczywiście, poza merytory-
ką, która cały czas ewoluuje. ENVICON 
Environment to wartościowa marka, 
doceniana w Polsce i zagranicą. To nasze 
flagowe przedsięwzięcie, które w stolicy 
zyska nowy wymiar. 
Czego uczestnicy Kongresu mogą spo-
dziewać się w tym roku? Jakie nowości 
na nich czekają? 
Tegoroczny ENVICON Environment bę-
dzie wyjątkowy. Po raz pierwszy będzie 
trwał trzy dni, w trakcie których odbędzie 
się 10 sesji z niemal setką wystąpień! 
Nie zabraknie na nim żadnego ważnego 
z punktu widzenia ochrony środowiska 
tematu. Na dynamicznie rozwijającą się 
gospodarkę obiegu zamkniętego poświę-
camy cały trzeci dzień wydarzenia. To no-
wość, podobnie jak dwie sesje poświęcone 
branży wod-kan, choć każda innym jej 
aspektom. Przygotowaliśmy także bardzo 
ciekawą sesję dla samorządów „Efektywne 
zarządzanie w samorządach”, w trakcie 
której zostaną omówione najważniejsze 
tematy z punktu widzenia jednostek sa-
morządu terytorialnego. Nowością ma 
być również sesja „Start-up i innowacje”, 
podczas której będą prezentowane nowo-
czesne rozwiązania dla branży ochrony 
środowiska. Ponadto ten ENVICON jest dla 
nas wyjątkowy także dlatego, że przypada 
w 30. rocznicę istnienia Abrysu. 
Siłą ENVICON-u jest zaangażowanie 
wielu partnerów w przygotowanie 
strony merytorycznej przedsięwzięcia. 

Zdecydowanie tak! W tym roku w przy-
gotowanie programu włączyły się naj-
ważniejsze organizacje branżowe i związ-
ki, takie jak: Krajowa Izba Gospodarki 
Odpadami, Krajowa Izba Gospodarcza, 
Związek Miast Polskich, Związek Gmin 
Wiejskich RP, koalicja RECONOMY, Izba 
Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i Izba 
Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. 
Jednocześnie wspierają nas także naj-
ważniejsze instytucje w kraju odpowie-
dzialne za obszar ochrony środowiska lub 
mające nań wpływ, takie jak Minister-
stwo Środowiska, Ministerstwo Ener-
gii, Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Generalny Inspektorat Ochrony 
Środowiska oraz Instytut Ochrony Śro-
dowiska Państwowy Instytut Badawczy. 
Oczywiście, istotni są dla nas partnerzy 
biznesowi, którzy również mają swój 
znaczny wkład w tworzenie programu 
Kongresu. Przedstawiciele ministerstw, 
organizacji i partnerów będą uczestniczyć 
w tym wydarzeniu. Tegoroczny ENVICON 
Environment zapowiada się więc bardzo 
interesująco i mam nadzieję, że spotkają 
się na nim wszyscy poważnie zaintere-
sowani ochroną środowiska. 

D. Puciłow
ska
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Znamy program  
ENVICON Environment 2018!
3 dni debat, 10 sesji i paneli dyskusyjnych, niemal 100 wystąpień poprowadzonych przez znakomitych 
ekspertów! Wśród prelegentów Kongresu znajdą się najważniejsi przedstawiciele nie tylko administracji 
publicznej i dużych organizacji branżowych, ale także wielu przedsiębiorstw, które chcą skutecznie 
dbać o środowisko.

T egoroczna, 22. edycja Kongresu 
ENVICON Environment roz-
pocznie się sesją inauguracyj-
ną, która zostanie poświęcona 

efektywnej gospodarce obiegu zamknię-
tego, szansom i zagrożeniom związanym 
z jej wdrażaniem w Polsce. Wystąpią na 
niej przedstawiciele najważniejszych 
urzędów, odpowiedzialni za kierunek 
polityki różnych obszarów ochrony 
środowiska, m.in. Henryk Kowalczyk, 
minister środowiska, Kazimierz Kujda, 
prezes Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł 
Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Śro-
dowiska, Anna Moskwa z Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej i Krzysztof Tchórzewski z Mi-
nisterstwa Energii. Następnie, jeszcze 
w pierwszym dniu Kongresu, odbędą się 
poszczególne sesje tematyczne doty-
czące gospodarki odpadami, gospodarki 
wodnej oraz efektywnego zarządzania 
w samorządach. Tę pierwszą poprowa-
dzi Krzysztof Kawczyński z Krajowej 
Izby Gospodarczej, a głos w niej zabiorą 
m.in. Sławomir Mazurek z Ministerstwa 
Środowiska i Andrzej Grzyb, poseł do 
Parlamentu Europejskiego. Wiodącym 
tematem sesji odpadowej będzie budowa 
efektywnego systemu gospodarki odpa-
dami w Polsce. Sesja ta będzie kontynu-
owana następnego dnia – w połączeniu 
z Forum Rady RIPOK. Z kolei tematy sesji 
wodnej będą koncentrować się wokół 
znowelizowanej dyrektywy europejskiej 
dotyczącej jakości wody. Uczestnicy będą 
mieli okazję wysłuchać m.in. wystąpień 
Klary Ramm z prezydium EurEau oraz 
przedstawicieli wodociągów Krakowa 
i Poznania. Podczas Kongresu odbędzie 
się także specjalnie dla przedstawicieli 
samorządów sesja „Efektywne zarzą-

dzanie w samorządach”, odwołująca 
się do najważniejszych zagadnień dla 
zarządzających inwestycjami i usługami 
komunalnymi oraz działaniami w zakre-
sie ochrony środowiska. Sesja jest stwo-
rzona przy współpracy ze Związkiem 
Miast Polskich oraz Związkiem Gmin 
Wiejskich RP. Obok finansów istotnymi 
tematami będą tu kwestie związane 
z efektywnym zarządzaniem majątkiem 
gminy oraz kompleksowymi działaniami 
na rzecz podniesienia jakości powietrza.

Odpady, woda i powietrze

W drugim dniu Kongresu odbędzie się 
aż pięć sesji: „Energia z odpadów”, „In-
nowacje, energetyka, inwestycje, wody 
opadowe w branży wod-kan”, „Ochrona 
powietrza”, „Sesja start-up i innowacje” 
oraz „Gospodarka odpadami i Forum 
RIPOK”. W pierwszej przedstawiciele 
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa 
Energii, Izby Gospodarczej Ciepłownic-
two Polskie, uczelni i spalarni odpadów 
poruszą tematy związane z rolą termicz-
nego przekształcania odpadów w gospo-
darce obiegu zamkniętego. Nowością 
w programie ENVICON-u będzie dodat-
kowa sesja dotycząca gospodarki wodnej 
w kontekście innowacji, energetyki 
oraz wód opadowych. Przedstawiciele 
Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, 
NFOŚiWG, uczelni wyższych, Instytutu 
Energetyki Odnawialnej oraz przed-
siębiorstw będą prezentować oczysz-
czalnie jako gospodarstwa przyszłości 
z dużym potencjałem energetycznym, 
realizujące założenia nowej polityki kli-
matyczno-energetycznej. Jedną z waż-
niejszych sesji będzie niewątpliwie sesja 
„Czyste powietrze”. Ochrona powietrza 
to działania priorytetowe dla Mini-

sterstwa Środowiska oraz NFOŚiGW.  
Do udziału w niej zostali zaproszeni 
m.in. Piotr Woźny, pełnomocnik pre-
miera ds. programu „Czyste Powietrze”, 
Henryk Kowalczyk, minister środowi-
ska, Tadeusz Skobel z Ministerstwa 
Energii oraz przedstawiciel NFOŚiGW. 
Narzędzia ograniczania niskiej emisji, 
rozwój elektromobilności, możliwości 
finansowania, edukacja mieszkańców 
to główne tematy tej sesji.

GOZ na zakończenie

Trzeci dzień wydarzenia w całości będzie 
poświęcony gospodarce obiegu zamknięte-
go. Sesja GOZ jest współorganizowana z RE-
CONOMY i INNOWO, koalicją różnych pod-
miotów, które chcą promować ideę GOZ-u. 
Jest to jedyna bezpłatna sesja (wymaga 
tylko wcześniejszej rejestracji). Głos w niej 
zabiorą m.in. Magda Gosk z Ministerstwa 
Środowiska oraz Łukasz Sosnowski z Mi-
nisterstwa Inwestycji i Rozwoju. W jej 
trakcie zostaną przedstawione konkretne 
rozwiązania służące realizacji idei GOZ-u, 
m.in. recykling odzieży i tekstyliów, czy 
pomysły takich potentatów przemysłu 
spożywczego jak Coca-Cola.

Program tegorocznej edycji Kongresu 
ENVICON Environment jest bardzo prze-
krojowy i bogaty, a przede wszystkim do-
tyczy najważniejszych i najbardziej aktu-
alnych zagadnień w ochronie środowiska 
i gospodarce komunalnej. Uwzględniając 
wydarzenia towarzyszące, takie jak Gala 
Kongresu i Gala Finału Konkursu Puchar 
Recyklingu, ENVICON Environment 2018 
w Warszawie będzie wspaniałym, jednym 
z najważniejszych wydarzeń w branży 
ochrony środowiska w Polsce.

Magdalena Bielak
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Henryk Kowalczyk  
minister środowiska

Kongres ma już swoją tradycję i na stałe 
wpisał się w kalendarz wydarzeń branży 
ochrony środowiska w Polsce. Od ponad  
20 lat gromadzi szerokie grono przedsta-

wicieli administracji, biznesu oraz świata nauki. Jest ważnym 
forum wymiany doświadczeń i poglądów na tematy środo-
wiskowe i doskonałą okazją do zmierzenia się z problemami 
kluczowymi dla środowiska i jego ochrony. 

Tomasz Uciński  
prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

Kongres ENVICON od lat prezentuje za-
gadnienia z zakresu ochrony środowiska, 
zrównoważonego rozwoju i codziennej prak-
tyki, działając dla poszanowania wszyst-

kich zasobów Ziemi i wpisując się w życie branży ochrony 
środowiska w Polsce. Wyrażam przekonanie, że Kongres to 
jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń, gdzie spotykają 
się przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, 
przedsiębiorców i świata nauki z Polski i ze świata i gdzie do-
konuje się wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na tematy 
środowiskowe. Mam nadzieję, że ta wymiana przełoży się na 
praktykę gospodarczą dla dobra środowiska i mieszkańców 
naszego kraju.

Leszek Świętalski 
sekretarz generalny Związku Gmin 
Wiejskich RP

Tegoroczny Kongres będzie inny od po-
przednich, nie tylko ze względu na zmianę 
miejsca i formuły. ENVICON będzie jednym 

z pierwszych wydarzeń bezpośrednio po samorządowej kam-
panii wyborczej. Stąd jego szeroka oferta tematyczna adre-
sowana do doświadczonych, wielokadencyjnych szefów JST,  
wypełniająca swoją treścią troskę samorządów, świat nauki 
i biznesu o stan naszego środowiska, ale także skierowana do 
nowych adeptów zarządzania w wymiarze samorządowym.

Kazimierz Kujda  
prezes Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Organizowany od ponad dwóch dekad Kongres 
wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, 
która jest jednym z filarów polityki ekologicznej 

państwa polskiego, kreowanej przez Ministerstwo Środowiska. 
Tegoroczna edycja Kongresu – jako forum wymiany wiedzy i do-
świadczeń w dziedzinie ochrony środowiska – może stanowić do-
pełnienie działań w tym obszarze podejmowanych przez NFOŚiGW. 

Krzysztof Kawczyński 
Krajowa Izba Gospodarcza

Kongres na stałe wpisał się na listę najważniej-
szych wydarzeń w sektorze środowiska. Jego 
ambitne cele i grono wszystkich istotnych inte-
resariuszy sektora pozwalają na merytoryczną 

dyskusję i ocenę stanu środowiska w kraju oraz koniecznych zmian 
w tym zakresie. Wydarzenie jest niepowtarzalną okazją do wymiany 
poglądów w ramach poszczególnych branż związanych z odpadami 
i wodami, energią, a także gospodarką o obiegu zamkniętym i inno-
wacjami. KIG od wielu lat wspiera Kongres, dostrzegając w sektorze 
środowiska możliwości rozwoju dla wielu krajowych przedsiębiorców, 
co przekłada się na setki tysięcy miejsc pracy i wymierne efekty 
w bardziej czystym i przyjaznym dla mieszkańców otoczeniu.  

Andrzej Porawski  
dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Kongres, który od ponad 20 lat organizuje 
Abrys, to ważna i cenna dla samorządowców 
z miast platforma wymiany wiedzy i doświad-
czeń w dziedzinie ochrony środowiska, w któ-

rej uczestniczą rządzący, praktycy, naukowcy i przedsiębiorcy.  
Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu mogą oni zdobywać informacje 
o najnowszych tendencjach w tej branży i wymieniać poglądy, 
co z pewnością przekłada się na skuteczniejsze rozwiązywanie 
problemów w tym obszarze, z korzyścią dla wszystkich stron.

Wypowiedzi opracowała Magdalena Bielak

Platforma wymiany     
wiedzy i doświadczeń
Udział sfery rządowej, jednostek samorządu terytorialnego czy związków oraz instytucji działających 
na rzecz środowiska i branży komunalnej to dla Kongresu ENVICON Environment duże wsparcie.  
Co ich przedstawiciele sądzą o idei, założeniach i celach tego przedsięwzięcia?





Przegląd Komunalny nr 11/201818

prawo ochrony środowiska

18

Przegląd prawa
Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych 
aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

o udzielenie informacji publicznej w szero-
kim zakresie, zakłócających normalny tok 
funkcjonowania organu, NSA wskazał, iż 
tego rodzaju sytuacje należy rozpatrywać 
z uwzględnieniem przepisów regulujących 
zasady udostępniania informacji publicznej 
o charakterze przetworzonym. Wyrok jest 
ostateczny i prawomocny.

Wykluczenie z udziału z postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego

Wyrok TSUE z 24 października 2018 r. 
w sprawie C-124/17 (Vossloh Laeis GmbH 
przeciwko Stadtwerke München GmbH)

Przedmiotem orzeczenia jest okres, w jakim 
wykonawca, który zawarł antykonkuren-
cyjne porozumienie, podlega wykluczeniu 
z udziału z postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego. Uszczegóławiając, 
TSUE sprecyzował sposób ustalenia mo-
mentu, w którym rozpoczyna się bieg trzy-
letniego okresu, o którym mowa w art. 57  
ust. 7 dyrektywy 2014/24/UE (art. 24 ust. 7  
pkt 3 Prawa zamówień publicznych). Re-
gulacje dyrektywy 2014/24/UE przewidują 
uprawnienie państw członkowskich do 
określenia w przepisach krajowych okresu, 
przez który wykonawca będący członkiem 
niedozwolonego prawnie porozumienia 
podlega wykluczeniu. Okres ten nie może 
być jednak dłuższy niż trzy lata od daty 
„odnośnego zdarzenia w przypadkach, 
o których mowa w ust. 4” (art. 57 ust. 7 
dyrektywy 2014/24/UE). Krajowy prawo-
dawca przyjął, że wykluczenie wykonawcy, 
który z innymi wykonawcami zawarł 
porozumienie mające na celu zakłóce-
nie konkurencji między wykonawcami 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
następuje, „jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia”. Swoistość niedozwolonych 
prawnie porozumień ograniczających kon-
kurencję, w szczególności rozpiętość cza-
sowa tego czynu nieuczciwej konkurencji, 
utrudnia jednoznaczne zidentyfikowanie 

PROSTO Z WOKANDY

Udostępnienie informacji publicznej

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I OSK 1363/17).

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż 
dopuszczalne jest pobieranie opłat od-
powiadających dodatkowym kosztom, 
które zmuszony jest ponieść podmiot 
zobowiązany do udostępnienia informacji 
publicznej. Nie należy jednak utożsamiać 
tego pojęcia z kosztami dodatkowej ak-
tywności organu bądź jego pracowników,  
np. z koniecznością wykonania dodat-
kowej pracy. W ocenie NSA, wprawdzie 
skarżący trafnie zauważył, że art. 15 usta-
wy o dostępie do informacji publicznej 
(u.d.i.p.) nie nakłada na organ obowiązku 
przedstawienia wnioskodawcy kalkulacji 
kosztów związanych z udostępnieniem 
informacji, nie zmienia to jednak faktu, że 
z dołączonego do akt administracyjnych 
kosztorysu nie wynika, iż wszystkie wy-
mienione tam koszty były rzeczywiście 
niezbędne dla celu przygotowania za-
nonimizowanych kopii, w szczególności 
w odniesieniu do czasu poświęconego na 
wykonanie tego zadania przez pracowni-
ków organu oraz liczby osób zajmujących 
się realizacją wniosku. Instytucja informacji 
publicznej o charakterze przetworzonym 
jest środkiem zaradczym na „dokuczliwe” 
wnioski. W uzasadnieniu wyroku NSA pod-
kreślił, że opłata określona w art. 15 u.d.i.p. 
musi wynikać z konieczności poniesienia 
kosztów realizacji wniosku, możliwych do 
zweryfikowania pod względem prawidło-
wości ich wyliczenia, i nie może mieć cha-
rakteru zaporowego, gdyż skutkowałoby to 
pozbawieniem strony prawa do uzyskania 
informacji o działalności organów publicz-
nych. Dostrzegając jednocześnie sygnali-
zowany przez  Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego problem składania 
przez wnioskodawcę licznych wniosków 

momentu „zaistnienia zdarzenia będące-
go podstawą wykluczenia”. Wątpliwości  
we wskazanym zakresie potęgują utrwalo-
ne reguły dotyczące dowodzenia zawarcia 
zmowy przetargowej, w tym na potrzeby 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

W ocenie TSUE istotą pytania preju-
dycjalnego jest ustalenie, czy w sytuacji, 
w której wykonawca dopuścił się zacho-
wania objętego podstawą wykluczenia, 
określoną w art. 57 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2014/24/UE, za które właściwy organ nało-
żył sankcję, okres wykluczenia należy liczyć 
od daty wydania decyzji przez ten organ, 
czy też od dnia rozwiązania niedozwolonej 
współpracy. TSUE przyjął, że „choć art. 57  
ust. 7 dyrektywy 2014/24 nie zawiera 
dalszych wyjaśnień co do charakteru »od-
nośnego zdarzenia« ani w szczególności 
momentu, w którym ono następuje, to 
przepis ten przewiduje w odniesieniu do 
obowiązkowych podstaw wykluczenia, 
o których mowa w ust. 1 tego artykułu, że 
jeżeli okres wykluczenia nie został określo-
ny w prawomocnym wyroku, okres pięciu 
lat powinien być liczony od daty skazania 
prawomocnym wyrokiem, bez względu na 
datę, w której miały miejsce okoliczności 
faktyczne leżące u podstaw tego skazania. 
W odniesieniu do tych podstaw wyklucze-
nia okres ten oblicza się od daty przypada-
jącej niekiedy sporo po popełnieniu czynów 
wypełniających znamiona naruszenia. 
W rezultacie okres wykluczenia oblicza 
się nie od chwili uczestnictwa w kartelu, 
lecz od daty, w której to zachowanie stało 
się przedmiotem stwierdzenia naruszenia 
przez właściwy organ”.

Sprzedaż środka trwałego 
a zwolnienie z VAT

Wyrok NSA z 6 lipca 2018 r. (sygn. akt 
I FSK 468/16).

Okazjonalna sprzedaż środków trwa-
łych wykorzystywanych wyłącznie do 
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wykonywania zadań publicznych nie 
podlega opodatkowaniu VAT. Powiatowa 
jednostka budżetowa realizująca zadania 
własne powiatu w zakresie utrzymania 
i nadzoru nad publicznymi drogami po-
wiatowymi zakupiła maszyny, które wy-
korzystywała do wykonywania tych zadań  
(np. ciągnik rolniczy i przyczepę). W związ-
ku z tym, że zakup ten dokonany był dla 
celów działalności publicznej, nie miała pra-
wa do odliczenia naliczonego podatku VAT. 
Występując z wnioskiem o interpretację, 
zapytała, czy późniejsza sprzedaż maszyn 
częściowo i w całości zamortyzowanych, 
wykorzystywanych wyłącznie na cele 
działalności publicznej, będzie podlegała 
opodatkowaniu VAT, a jeżeli tak, to czy 
będzie mogła skorzystać ze zwolnienia 
przedmiotowego. Organ interpretacyjny 
stwierdził, że sprzedaż maszyn na podsta-
wie umów cywilnoprawnych będzie sta-
nowiła wykonywanie działalności gospo-
darczej podlegającej opodatkowaniu VAT, 
mimo że przy ich zakupie nie było prawa 
do odliczenia. Zdaniem organu, przyjęcie 
odmiennego stanowiska prowadziłoby 
do naruszenia zasady konkurencyjności 
poprzez nierówne traktowanie podmio-
tów dokonujących sprzedaży tego rodzaju 
towarów. Uznał również, że w sprawie 
nie znajdzie zastosowania zwolnienie, 
gdyż występuje ono wyłącznie w sytuacji 
sprzedaży towarów wykorzystywanych 
do czynności zwolnionych, a w analizo-
wanym przypadku sytuacja taka nie miała 
miejsca. Zatem w ocenie organu przed-
miotowa sprzedaż podlega opodatkowa-
niu podatkiem VAT według stawki 23%. 
Sprawa dotarła do NSA, który w wyroku 
z 6 lipca 2018 r. (sygn. akt I FSK 468/16), 
podobnie jak sąd I instancji, nie zgodził się  
ze stanowiskiem organu interpretacyjne-
go. Podkreślił, że nie stanowi działalno-
ści gospodarczej czynność okazjonalna.  
Za taką działalność nie może być uznana 
jednorazowa sprzedaż środków trans-
portu, zwłaszcza w sytuacji, gdy przy ich 
zakupie nie dokonano odliczenia podatku 
naliczonego VAT, a następnie nie były one 
wykorzystywane do prowadzenia czynno-
ści opodatkowanych. Wnioskodawca nie 
prowadzi bowiem w sposób częstotliwy 
handlu tego typu rzeczami. Tym samym 
odrzucono argumentację organu, wskazu-
jąc, że do znacznego zakłócenia konkurencji 
nie mogło dojść przy sprzedaży trzech 

pojazdów wskazanych we wniosku, w sy-
tuacji, gdy była to czynność jednorazowa 
i okazjonalna. W konsekwencji uznano, że 
sprzedaż środków trwałych wykorzysty-
wanych do realizacji zadań nie może być 
uznana za działalność gospodarczą i nie 
podlega opodatkowaniu VAT. W wyroku 
nie zajmowano się kwestią centraliza-
cji oraz wstąpieniem powiatu w prawa 
i obowiązku jednostki budżetowej będącej 
stroną postępowania interpretacyjnego.

ZMIANY PRAWA

Nowelizacja ustawy o KRS

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r.  
poz. 398).

1 października 2018 r. weszła w życie ko-
lejna część zmian wynikająca z Ustawy  
z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Kra-
jowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych 
innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 398).  
Od 15 marca 2018 r. obowiązuje znoweli-
zowana ustawa o KRS. Ustawodawca prze-
widział, iż zmiany wynikające z nowelizacji 
ustawy będą wchodziły etapami przez dwa 
lata. Jedną z najistotniejszych zmian wyni-
kającą z ustawy nowelizującej jest wprowa-
dzenie obowiązku składania sprawozdań 
finansowych w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem systemu teleinformatycz-
nego udostępnionego przez ministra spra-
wiedliwości. Do 30 września 2018 r. istniała 
możliwość sporządzenia sprawozdania 
finansowego w wersji papierowej, jednak 
jego złożenie do Repozytorium Dokumen-
tów Finansowych musiało się już odbyć 
za pomocą systemu teleinformatycznego 
poprzez załączenie skanów dokumentów 
finansowych. Od 1 października 2018 r. 
wszedł w życie obowiązek sporządzania 
sprawozdania finansowego wyłącznie 
w postaci elektronicznej oraz opatrzenia 
podpisem kwalifikowanym lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  
Sprawozdania finansowe jednostek wpi-
sanych do rejestru przedsiębiorców KRS 
sporządza się w strukturze logicznej oraz 
formacie udostępnianych w BIP na stro-
nie podmiotowej urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Sprawozdania finansowe 
sporządzane zgodnie z MSR sporządza 
się w strukturze logicznej oraz formacie, 
jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmio-
towej urzędu obsługującego ministra wła-
ściwego do spraw finansów publicznych. 
Elektroniczne sprawozdania finansowe 
będą przesyłane do Centralnego Rejestru 
Danych Podatkowych, skąd będą mogły 
być pobierane przez urzędy skarbowe. 
Powyższe wynika ze zmian ustawy o ra-
chunkowości, wchodzących w życie 1 paź-
dziernika 2018 r. (art. 45 ust. 1f-1h, art. 49 
ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b,  
art. 63k), oraz z przepisu ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1). Pozo-
stałe dokumenty, tj. uchwała lub postano-
wienie o zatwierdzeniu rocznego sprawo- 
zdania finansowego lub skonsolidowanego 
rocznego sprawozdania finansowego oraz 
uchwała o podziale zysku bądź pokryciu 
straty, nie muszą być sporządzone w wer-
sji elektronicznej, co oznacza, że mogą 
być załączone skany tych dokumentów.  
Jak wynika z informacji opublikowanej 
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, 
struktury logiczne oraz format sprawozdań 
finansowych sporządzanych zgodnie z MSR 
nie będą opublikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Ministerstwa Finansów, 
co oznacza, że tego typu sprawozdania nie 
muszą być sporządzane i złożone w Re-
pozytorium Dokumentów Finansowych 
w strukturze logicznej oraz formacie XML. 
Dokumenty finansowe sporządzone przed 
1 października 2018 r. są składane według 
dotychczasowych zasad. Nowe wymogi 
dotyczące dokumentów finansowych obo-
wiązują także przy składaniu dokumentów 
finansowych za pośrednictwem systemu 
S24, wraz z wnioskiem o wpis wzmianek 
o jego złożeniu lub wnioskiem o dołączeniu 
dokumentów do repozytorium.

Omówienie wybranych aktów normatywnych, 

ich projektów oraz orzeczeń opracowali 

prawnicy Kancelarii Prawnej  

Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.
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Zmiany w ustawie 
o odpadach dotyczące 
transportu i magazynowania
Sejm uchwalił 20 lipca br. kilka ustaw wprowadzających zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm., dalej jako u.o.). Jedną z nich były zmiany mające na celu 
„uszczelnienie” przepisów odnoszących się do transportu odpadów, przygotowane niezależnie 
i wcześniej, wprowadzane wraz z rozbudowanymi zmianami dotyczącymi pozycji, zadań i kompetencji 
Inspekcji Ochrony Środowiska.

Z miany wprowadzane usta-
wą nowelizującą (A) (ram-
ka) dotyczą art. 24 u.o., 
gdzie wprowadzono ust. 4a, 

a także nowych przepisów zawartych  
w art. 24a i 24b. Według dotychczas 
obowiązujących i utrzymanych zasad, 
zlecający usługę transportu odpadów 
powinien wskazać transportującemu 
odpady, wykonującemu usługę trans-
portu odpadów, miejsce przeznaczenia 
odpadów oraz posiadacza odpadów, 
do którego należy dostarczyć odpady  
(art. 24 ust. 3 u.o.). Transportujący od-
pady wykonujący usługę powinien zaś 
dostarczyć odpady do miejsca przezna-
czenia odpadów i przekazać je wskaza-
nemu w umowie o wykonanie usługi po-
siadaczowi odpadów (art. 24 ust. 4 u.o.).  
Niewykonanie tego obowiązku zagro-
żone jest administracyjną karą pienięż-
ną, po zmianie wynikającej z ustawy 
nowelizującej (C), w wysokości od 1 do 
100 tys. zł (art. 194b u.o.).

Transport bez dokumentów

Te pierwotne założenia uzupełniono 
przepisami odnoszącymi się do sytuacji 
transportu odpadów bez wymaganych 
dokumentów, a więc sytuacji, w której 
niemożliwe jest formalne ustalenie 
zlecającego usługę posiadacza od-
padów ani posiadacza, do którego 
odpady miałyby trafić. Przepis art. 24 
ust. 4a zakłada obecnie, że w takiej 
sytuacji należy przyjąć, iż posiada-
czem transportowanych odpadów jest 
transportujący te odpady, a więc to od 

niego należy egzekwować obowiązki 
posiadacza (generalnie – zagospodaro-
wania odpadów w zgodzie z prawem, 
czyli obowiązek z art. 27 ust. 1 u.o.),  
zaś konsekwencją jest wówczas 
stwierdzenie, że podmiot wykonujący 
transport odpadów jest obowiązany do 
zagospodarowania odpadów na własny 
koszt (art. 24b ust. 1). Z przepisu art. 24b  
ust. 2 można jednak wnioskować, że 
to obciążenie transportującego nie 
powinno mieć charakteru automa-
tycznego, warunkiem jest nieustale-
nie posiadacza odpowiedzialnego za 
zagospodarowanie odpadów, starosta 
powinien więc podjąć działania do 
ustalenia takiego posiadacza zmie-
rzające. Starosta dlatego, że zgodnie 
z art. 24b ust. 3 obowiązek zagospoda-
rowania odpadów obciążający trans-

portującego bądź posiadacza powinien 
zostać stwierdzony decyzją właśnie 
starosty, natychmiast wykonalną  
(art. 24b ust. 4).

Dla transportującego odpady 
głównym wnioskiem z tej zmiany jest 
konieczność dotrzymania należytej 
staranności przy zawieraniu umowy 
o usługę transportu w zakresie posia-
dania dowodów na to, kto jest posia-
daczem zlecającym, a kto posiadaczem 
przejmującym. Tylko posiadanie takich 
dowodów pozwala na traktowanie trans-
portującego właśnie jako prowadzącego 
transport, a nie posiadacza odpadów, 
czyli nieobciążanie go obowiązkami 
posiadacza.

Kontrola transportu

Nowo wprowadzone przepisy art. 24a 
i 24b zakładają, że jeżeli w trakcie kon-
troli transportu odpadów ujawniono:
1) naruszenie szczegółowych wyma-
gań dla transportu odpadów,
2) przemieszczanie odpadów do nie-
uprawnionego odbiorcy,
3) naruszenie przepisów o międzyna-
rodowym przemieszczaniu odpadów,

to wówczas pojazd wraz z odpa-
dami może zostać zatrzymany przez 
wskazane w przepisie, upoważnione 
do tego służby, a następnie skierowa-
ny, na koszt podmiotu wykonującego 
transport odpadów, na wyznaczone 
w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami miejsce spełniające warunki 
magazynowania odpadów. Miejsca 
takie powinien utworzyć starosta, 

Przyjęte ustawy 
poddane analizie: 

 ̀ (A) Ustawa z 20 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy o Inspekcji Ochro-
ny Środowiska oraz niektórych in-
nych ustaw – DzU z 2018 r. poz. 1479,

 ̀ (B) Ustawa z 20 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz ustawy o odpadach –  
DzU z 2018 r. poz. 1564,

 ̀ (C) Ustawa z 20 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw – DzU 
z 2018 r. poz. 1592.
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Zmiany dotyczące zezwoleń na go-
spodarowanie odpadami to temat 
kolejnego artykułu, który zostanie 
opublikowany w grudniowym wy-
daniu „Przeglądu Komunalnego”.

w terminie sześciu miesięcy od uchwa-
lenia wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami. Nietypowym rozwiąza-
niem jest założenie, że starosta, który 
wbrew wskazanemu obowiązkowi 
nie utworzył miejsca spełniającego 
warunki magazynowania odpadów, 
podlega administracyjnej karze pie-
niężnej w wysokości od 10 tys. do 
100 tys. zł (art. 195a u.o.), zaś sejmik 
niewskazujący w planie takich miejsc 
karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. 
do 100 tys. zł. W ostatnim przypadku 
może się pojawić pewien problem, 
bowiem ustawa nie określa terminu 
nowelizacji planu.

Zatrzymany pojazd ma przebywać 
w tym miejscu do czasu usunięcia naru-
szeń szczegółowych wymagań dla trans-
portu odpadów lub ustalenia podmiotu 
odpowiedzialnego za zagospodarowanie 
tych odpadów.

Zmiany dotyczące  
magazynowania odpadów

Kolejne z wprowadzonych zmian zwią-
zane są z modyfikacją przepisów do-
tyczących magazynowania odpadów.  
Te zmiany wynikają z ustawy nowelizu-
jącej (C) i polegają przede wszystkim na 
dookreśleniu warunków prowadzenia 
tego rodzaju działań, w tym zwłaszcza 
„autonadzoru” nad ich bezpieczeń-
stwem (w tym zwłaszcza zgodnością 
z przepisami określającymi wymagania 
tego dotyczące). Jednym z istotniej-
szych elementów jest znaczne skrócenie 
dozwolonego czasu magazynowania 
odpadów – do jednego roku. Wyjątek, 
czyli dopuszczenie trzyletniego okresu 
magazynowania, dotyczy jedynie odpa-
dów przeznaczonych do wykorzystania 
do celów budowlanych w związku z bu-
dową obiektów liniowych w rozumieniu 
art. 3 pkt 3a Ustawy z 7 lipca 1994 r. –  
Prawo budowlane, mających postać 
niezanieczyszczonej gleby lub ziemi 
wydobytych w trakcie robót budowla-
nych (art. 25 ust. 4b). Skrócenie okresu 
będzie dotyczyło także działalności już 
prowadzonej, jeżeli w chwili wejścia 
w życie ustawy nowelizującej prowa-
dzone już magazynowanie mogłoby 
trwać dłużej niż rok – art. 8 ustawy 
nowelizującej (C).

Nie została zmieniona zasada ge-
neralna polegająca na założeniu, że 
magazynowanie odpadów nie ma cha-
rakteru odrębnego procesu zagospo-
darowania odpadów (art. 25 ust. 3 u.o.).  
Magazynowanie może być prowa-
dzone tylko jako element procesu 
zbierania bądź przetwarzania i tylko 
wówczas, gdy konieczność magazy-
nowania wynika z procesów techno-
logicznych lub organizacyjnych i nie 
przekracza terminów uzasadnionych 
zastosowaniem tych procesów, nie 
dłużej teraz jednak niż rok – wliczając 
do tego roku wszystkie okresy ma-
gazynowania dotyczące danej partii 
odpadów, prowadzonego u wszyst-
kich kolejnych posiadaczy odpadów. 
Ograniczono również maksymalną 
ilość odpadów poddanych w danym 
momencie magazynowaniu, prowa-
dzonemu w ramach wytwarzania, 
zbierania lub przetwarzania, poprzez 
wprowadzenie zasady, że maksymal-
na łączna masa wszystkich rodzajów 
odpadów, które w tym samym czasie 
mogą być magazynowane, nie może 
przekroczyć połowy maksymalnej 
łącznej masy wszystkich rodzajów 
odpadów, które mogą być magazy-
nowane w okresie roku, określonej 
w zezwoleniu na zbieranie odpadów 
lub zezwoleniu na przetwarzanie odpa-
dów albo pozwoleniu na wytwarzanie 
odpadów uwzględniającym zbieranie 
lub przetwarzanie odpadów (art. 25 
ust. 4a).

Wizyjny system kontroli

Posiadacze odpadów prowadzący ma-
gazynowanie odpadów lub zarządzający 
składowiskiem odpadów zostali zo-
bowiązani do prowadzenia wizyjnego 
systemu kontroli miejsca magazynowa-
nia lub składowania odpadów (art. 25  
ust. 6a). System ma być prowadzony 
przy użyciu urządzeń technicznych 
zapewniających przez całą dobę zapis 
obrazu i identyfikację osób przebywają-
cych w danym miejscu. Zapis obrazu wi-
zyjnego systemu kontroli miejsca ma-
gazynowania lub składowania odpadów 
ma być przechowywany przez miesiąc 
od daty dokonania zapisu i udostępnia-
ny na żądanie upoważnionych służb. 

Szczegóły techniczne ma dookreślić 
rozporządzenie wykonawcze, a wska-
zane obowiązki powinny być wdrożone 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia wej-
ścia w życie ustawy (22 lutego 2019 r.),  
od tego bowiem momentu obowiązywać 
będą przepisy dotyczące omawianych 
kwestii.

Wskazane obowiązki dotyczące pro-
wadzenia procesów magazynowania 
wynikają bezpośrednio z ustawy, zaś 
z założenia, że magazynowanie jest 
elementem wytwarzania bądź gospoda-
rowania odpadami, wynika obowiązek 
uzyskania zgody na magazynowanie 
w treści zezwolenia na gospodarowanie 
bądź pozwolenia na wytwarzanie, o ile, 
oczywiście, uzyskanie odpowiedniej 
decyzji jest wymagane. W konsekwencji 
prowadzenie magazynowania jako sa-
modzielnego procesu jest niemożliwe, 
nie uzyska się na to zgody, a prowadze-
nie magazynowania jako np. elementu 
zbierania odpadów będzie prowadze-
niem zbierania bez wymaganego ze-
zwolenia. Jest to sankcjonowane admi-
nistracyjną karą pieniężną w wysokości 
obecnie – zmiana wynikająca z ustawy 
nowelizującej (C) – od 10 tys. do 1 mln zł  
(art. 194 ust. 4 u.o.). Prowadzenie nato-
miast magazynowania z naruszeniem 
warunków decyzji udzielającej na to 
zgody grozi administracyjną karą pie-
niężną w wysokości od 1 tys. do 1 mln zł 
(art. 194 ust. 5 u.o.). Jednak naruszenie 
warunków ustawowych dotyczących 
magazynowania już sankcją w postaci 
administracyjnej kary pieniężnej zagro-
żone nie jest, w grę wchodzi natomiast 
odpowiedzialność karna za wykroczenie 
i kara aresztu lub grzywny (narusze-
nie podczas magazynowania odpadów 
wymagań wynikających z art. 25 i art. 
174 ust. 3 u.o.).

prof. dr hab. Marek Górski  

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 

Łódzki, Uniwersytet Szczeciński 
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27 września br. podpisał Pan w Urzędzie Mar-

szałkowskim Województwa Wielkopolskiego 

umowę na realizację największego w regionie 

projektu w zakresie edukacji ekologicznej pod 

nazwą „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie 

zależy, czy będzie taki” w ramach Wielkopol-

skiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Co zawiera ten projekt?

Zacznę od tego, że edukacją ekologiczną 

zajmujemy się od początku istnienia zakładu, 

czyli już prawie 20 lat. Pomimo tak długiego 

okresu działania świadomi jesteśmy, że edu-

kacja ekologiczna musi być stałym i ciągłym 

elementem pracy spółki. Dlatego nie szczę-

dzimy pieniędzy na ten cel. Wartość projektu 

brutto wyniesie 1 677 754,09 zł, z czego koszty 

kwalifikowane to 1 409 613,12 zł. Projekt 

realizowany będzie na obszarze czterech po-

wiatów woj. wielkopolskiego i weźmie w nim 

udział 28 gmin. W jego ramach zrealizowane 

zostaną cztery działania.

Pierwszym będzie przeprowadzenie kom-

pleksowej kampanii społecznej, której celem 

będzie propagowanie wiedzy o gospodarowaniu 

odpadami komunalnymi. W jej ramach wykonane 

zostaną film promocyjny oraz spoty edukacyjne 

dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, a tak-

że wydane zostaną „Informator ekologiczny 

Eko-Gmina” oraz publikacje: „Rady na odpa-

dy”, „O tym, jak segregujemy odpady” i „Konik 

i Spalarek z Konina segregują śmieci”. Ponadto 

uruchomione zostaną strona internetowa oraz 

aplikacja na urządzenia mobilne.

Drugim działaniem będzie doposażenie 

ośrodka edukacyjnego, zlokalizowanego w Koni-

nie przy ul. Sulańskiej 13, co umożliwi pełniejsze 

prowadzenie warsztatów pn. „Zobacz to na 

własne oczy”. W ramach tych warsztatów można 

zwiedzić Zakład (wraz ze wszystkimi instalacjami: 

składowiskiem odpadów, sortownią, kompo-

stownią i spalarnią odpadów). Dla sprawnego 

zrealizowania zamierzeń przewidywany jest 

zakup zestawów do zwiedzania dla 40 osób, a ist-

niejąca ścieżka edukacyjna zostanie doposażona 

o kolejne elementy, w tym: edukacyjny kosz na 

odpady, tablice informacyjne przedstawiające 

cykl życia odpadów oraz wiatę edukacyjną.

Kolejnym działaniem będzie organizacja 

proekologicznych festynów. Ich celem jest 

propagowanie wiedzy o selektywnej zbiórce 

i zagospodarowaniu odpadów. Wiedza przekazy-

wana będzie w formie prezentacji i warsztatów, 

edukacyjnych gier plenerowych oraz zabaw 

edukacyjnych. Dla realizacji tych celów zaku-

Przez edukację ekologiczną  
do zrównoważonego rozwoju
Z Janem Skalskim, prezesem MZGOK Sp. z o.o. Konin, rozmawia Szymon Kocioruba.

Szym
on Kocioruba
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pione zostaną: dmuchany namiot, gazoszczelny 

amfiteatr, tablice edukacyjne z grami edukacyj-

nymi oraz system nagłośnienia dedykowany dla 

imprez plenerowych.

W ramach ostatniego działania planowane 

jest wykonanie ścieżek edukacyjnych. Mają 

one stanowić element umożliwiający szerzenie 

edukacji ekologicznej w terminie, wykraczającym 

poza ramy czasowe projektu. W celu możliwie 

dużego zaangażowania społeczności lokalnych 

ścieżka edukacyjna powiązana zostanie z kampa-

nią edukacyjną, m.in. poprzez aplikację mobilną.

Zakładamy, że realizacja projektu wpłynie 

pozytywnie na osiągnięcie docelowych wskaź-

ników poziomu recyklingu, który do 2020 roku 

wynosi 50% masy całego strumienia odpadów 

komunalnych, a do roku 2030 powinien wzro-

snąć do 65%.

Projekt jest dopełnieniem dotychczaso-

wych przedsięwzięć edukacyjnych realizo-

wanych przez MZGOK Sp. o.o. Od kilkunastu 

lat prowadzimy całoroczny Konkurs dla dzieci 

i młodzieży „Świat czysty jest piękniejszy…”. 

Rozpoczyna go listopadowa Inauguracja Roku 

Ekologicznego, dedykowana pedagogom i ko-

ordynatorom szkolnym. Przy współudziale 

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

organizowana jest konferencja z udziałem 

wybitnych specjalistów ochrony środowiska. 

W kolejnych miesiącach uczniowie odbywają 

wizyty studyjne w naszym zakładzie, aby 

poznać gospodarkę odpadami i przygotować 

prace literackie, plastyczne, fotograficzne 

i multimedialne. Finaliści poszczególnych 

konkurencji otrzymują nagrody indywidualne 

oraz uczestniczą wraz ze szkolnymi drużynami 

w Eko-Grze, aby zdobyć cenne nagrody dla 

swoich szkół. Zapraszamy do uczestnictwa 

w naszych przedsięwzięciach.

Dobiega końca trzeci rok eksploatacji spalarni. 

Jak z perspektywy tych lat ocenia Pan słusz-

ność podjęcia decyzji o budowaniu spalarni 

w Koninie?

Była to decyzja ze wszech miar słuszna. W re-

gionie zamieszkałym przez około 360 tys. 

mieszkańców nie mamy żadnych problemów 

z zagospodarowaniem wszystkich odpadów. 

Stworzony system gospodarki odpadami 

w regionie jest wręcz klasyczny i książkowy. 

Wszelkie wypowiedzi o zbędności spalar-

ni w Polsce są niedorzeczne i pozbawione 

zasadnych argumentów. Póki, co, czy to się 

podoba, czy nie, posiadamy w Polsce nadmiar 

odpadów w stosunku do możliwości przero-

bowych i chłonności rynku przetwórczego. 

To na pewno nie zmieni się na przestrze-

ni najbliższych kilkudziesięciu lat, pomimo 

wdrożenia systemu o obiegu zamkniętym.  

Spalarni nie trzeba bronić żadną ideologią,  

wyniki produkcyjne i ekonomiczne mówią 

bowiem same za siebie. Otóż rocznie unie- 

szkodliwiamy ok. 93-94 tys. ton odpadów, 

a także produkujemy 48 564,278 MWh energii 

elektrycznej, w tym z zielonymi certyfikatami 

ze źródeł odnawialnych, oraz 131 901,9 GJ 

energii cieplnej.

Jakie są plany i zamierzenia na najbliższą 

przyszłość w MZGOK Sp. z o.o.?

Do zrealizowania mamy cały szereg działań, 

wystąpiliśmy do marszałka województwa wiel-

kopolskiego o zmianę Wielkopolskiego Planu 

Gospodarki Odpadami. W najbliższych latach na 

nowe inwestycje planujemy wydać ok. 150 mln zł.  

Posiadamy już na niektóre elementy działań 

stosowną dokumentację. Nie zatrzymujemy się, 

ale idziemy do przodu, wszak Unia Europejska 

wytyczyła nowe zadania w zakresie gospodarki 

odpadami. 

Szym
on Kocioruba

Szym
on Kocioruba
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Mercedes z silnikiem trabanta, 
czyli kilka słów o u.c.p.g.
Chcąc wyrazić w przystępny sposób problemy z niską sprawnością „silnika ekonomicznego” ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który nie reaguje na poziomy segregacji uzyskiwane przez 
producentów odpadów komunalnych w zabudowie wysokiej, należy sięgnąć po obrazowe porównanie.

P rzykładowo ustawa z jej mon-
strualną strukturą i kolejnymi 
remontami przypomina nad-
woziem europejskie, luksuso-

we auto, może być mercedes, napędzane-
go z trudem przez silnik dwusuwowego 
trabanta. Zarządzające ustawą Minister-
stwo Środowiska sprawia wrażenie, że 
może dowolnie przyciskać pedały gazu 
czy hamulca, by osiągać ambitne, unijne 
cele ekologiczne. Jednak tak skonstru-
owany pojazd reaguje ospale, z tru-
dem ciągnąc monstrualną konstrukcję.  
Nie zmienia to dobrego samopoczucia 
resortu – niestety, z pasażerami jest 
nieco gorzej.

Ekonomiczny trabant

Ostatnio zirytowany „kierowca” po-
stanowił zdyscyplinować niesfornych 
pasażerów i wprowadził dodatkową 
karę za złe zachowanie dla wytwarza-
jących, a niesegregujących wytwórców 
odpadów. Jeżeli nadal będą oszukiwać 
w deklaracjach i mieszać czyste frakcje 
z odpadami resztkowymi, to zapłacą 
karę, czyli, jak to się mówi na Śląsku, 
„sztrafę” w postaci wielokrotności staw-
ki podstawowej. Oczywiście, właściciel 
pojazdu mógłby zaproponować uno-
wocześnienie silnika ekonomicznego.  
Na przykład rozpocząć pracę nad mo-
delami opłat uwzględniającymi zwięk-
szanie strumienia frakcji surowców 
wtórnych oraz frakcji biodegradowal-
nej. Ale jak ma to uczynić, jeżeli przed 
wprowadzeniem „rewolucji śmieciowej” 
zniszczył swoje zaplecze naukowo-roz-
wojowe, likwidując na początku lat 90. 
Instytut Gospodarki Komunalnej w War-
szawie oraz Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy OBREM w Łodzi. Nic dziwnego, że 
zaakceptował „ekonomicznego trabanta” 

rodem z ery przedlodowcowej, czyli 
gospodarki planowej, w postaci opłat 
jako iloczynów nośnika kosztów „qu-
asi-strumienia” odpadów, a to liczby 
ludzi, a to powierzchni lokalu czy zu-
żytej wody oraz stawki opłaty, będącej 
średnią sumy wszystkich uznanych 
za ustawowe kosztów podzielonych 
przez nośnik. Kłaniają się lata 50. ubie-
głego wieku, kiedy to wprowadzano 
w PRL gospodarkę planową. 

Owe „mechanizmy” opłat nie mają 
żadnych rynkowych komponentów, 
ograniczających wysokość księgowa-
nych kosztów. Są koszty, to się je sumuje 
i dzieli, a potem dziwi się, że stawki 
opłat rosną tak szybko. Nie wprowa-
dzono żadnych ograniczników wzrostu 

kosztów dla planowanych instalacji 
do przetwarzania odpadów, na przy-
kład w postaci zakładanego poziomu 
wykorzystania zdolności do kalkulacji 
jednostkowych kosztów przetwarzania. 
Można budować i eksploatować dowolną 
instalację, nie oglądając się na koszty 
przestoju i niewykorzystania zdolności 
przetwórczej.

W tak złożonej sytuacji warto za-
dać sobie nieskomplikowane pytanie: 
jak skłonić mieszkańców w zabudowie 
wysokiej do segregacji frakcji surowców 
wtórnych z wytwarzanego strumienia 

odpadów zmieszanych na poziomie 
wymaganym przez ustawodawcę?

Specyfika strumienia odpadów 
w „zabudowie wysokiej”

Na początku warto przyjąć zasadnicze 
założenie: gospodarka odpadami komu-
nalnymi ma charakter lokalny. Oznacza 
to, że w zależności od historycznie 
ukształtowanego porządku lokalnej 
społeczności odpady komunalne stano-
wią istotny bądź marginesowy problem 
dla danej społeczności. Dla przykładu 
na początku lat 90., gdy do gospodarki 
komunalnej wprowadzano pojemniki 
z tworzyw sztucznych, mieszkańcy 
zachodniej części kraju oczekiwali  

na te pojemniki, gdy na wschodzie kraju 
był problem z przekonaniem przedsię-
biorstw komunalnych do zamiany zuży-
tych na nowe. W ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach od po-
czątku przyjęto założenie, iż strumień 
odpadów komunalnych jest jednolity, 
niezależnie od miejsca wytworzenia. 
Nie uwzględniono zasadniczych różnic 
występujących w procesie generowania 
i gromadzenia strumienia odpadów na 
obszarach wiejskich, miejskich i wielko-
miejskich. W miastach odpady komu-
nalne były bardzo silnie zróżnicowane 

„Zabudowa wysoka” jest najbardziej 
zaniedbanym obszarem gospodarki odpadami 
komunalnymi. Największym źródłem 
niepowodzenia w sortowaniu odpadów 
mieszanych w gospodarstwie domowym  
jest anonimowość wytwórców.
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w zależności od dostępu nieruchomości 
do infrastruktury komunalnej, pozio-
mu dochodów oraz poziomu świa-
domości ekologicznej mieszkańców.  
Na obszarach budownictwa wysokiego, 
z pełnym dostępem do infrastruktury: 
gazu, kanalizacji, energii, będącego 
własnością spółdzielczą lub prywat-
ną, wybudowaną przez deweloperów, 
gdzie mieszkała ludność względnie 
zamożna, odpady były relatywnie 
lekkie, o wartości nasypowej metra 
sześciennego 130-180 kg. Także w tej 
zabudowie ostrożne wprowadzanie 
segregacji, np. w podziale na odpady su-
che i mokre, cieszyło się powodzeniem. 
W zabudowie wysokiej, ale o własności 
komunalnej, w której mieszkają z re-
guły osoby i rodziny mniej zamożne 
czy wręcz biedne, wartość nasypowa 
potrafiła przekraczać 250 kg na metr 

sześcienny. Było to spowodowane du-
żym udziałem popiołów oraz frakcji 
biodegradowalnej, bowiem w tych za-
sobach, pomimo dostępu do gazu ziem-
nego, część mieszkańców korzystała 
z pieców węglowych, „kopciuchów”, 
traktując frakcję energetyczną jako 
łatwo dostępny opał. Segregacja w tych 
zasobach miała i ma charakter fikcyjny, 
a pojemniki z polietylenu często były 
niszczone przez wyrzucanie do nich 
gorących popiołów. W tych zasobach 
niski poziom świadomości ekologicznej 
mieszkańców, z których część należała 
i chyba nadal należy do grupy wyklu-
czonych energetycznie, jest nieomal 
nieusuwalną przyczyną porażki w sys-
temie segregacji narzucanym mocą  
(a może raczej przemocą) prawa. W tych 
zasobach, z przyczyn wskazanych wy-
żej, zawsze będzie występował wysoki 

poziom deklaracji o przystąpieniu do 
systemu segregacji odpadów, wysoki 
poziom „oszczędzania” na liczbie lo-
katorów oraz niski poziom segregacji, 
połączony z wysokim poziomem za-
nieczyszczenia frakcji segregowanych 
przez odpady zmieszane. Czy można 
zmienić tę sytuację, jest problemem 
bardziej społecznym niż komunalnym 
i należy do odrębnej debaty.

W miejskiej zabudowie niskiej po-
ziom dostępu budynków do infrastruk-
tury komunalnej jest, w zależności 
od lokalnych uwarunkowań, silnie 
zróżnicowany – od nowoczesnych 
osiedli willowych, z pełnym dostę-
pem, do ubogich przedmieść, niewie-
le różniących się od sąsiadujących 
z nimi obszarów wiejskich. Z reguły 
w otoczeniu aglomeracji miejskich, 
w tzw. wianuszku gmin sąsiadujących 

D
epositphotos/photographee.eu

W drugiej części artykułu, który bę-
dzie opublikowany w grudniowym 
wydaniu „Przeglądu Komunalnego”, 
zostaną przedstawione m.in. system 
wytwarzania odpadów komunal-
nych w gospodarstwie domowym, 
system gromadzenia odpadów w za-
budowie wysokiej, a także wnioski 
z wdrażanej reformy ustawy u.c.p.g.
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z aglomeracją, gdzie osiedlają się co 
zamożniejsze gospodarstwa domowe 
czerpiące dochody z miasta, infrastruk-
tura komunalna jest nowocześniej-
sza niż na ubogich przedmieściach.  
Ale zgodnie z zasadą lokalności nie da 
się tu ustalić jednego modelu osadni-
czego, do którego można zastosować 
uproszczone rozwiązania z obowiązu-
jącego ustawodawstwa.

Pełna anonimowość

„Zabudowa wysoka” jest najbardziej 
zaniedbanym obszarem gospodarki 
odpadami komunalnymi. Największym 
źródłem niepowodzenia w sortowaniu 
odpadów mieszanych w gospodarstwie 
domowym jest anonimowość wytwór-
ców. Do pojemników zbiorowych odpady 
trafiają w pełni anonimowo, także pod 
względem braku możliwości ich bieżą-
cego skontrolowania. Na świadomości 
mieszkańców w zabudowie bardzo wy-
sokiej tam, gdzie w latach 70. budowano 
zsypy, czyli urządzenia ułatwiające po-
zbywanie się odpadów z gospodarstw 
domowych, szczególnie tych położonych 
na najwyższych piętrach, ciąży swoista 
tradycja „zsypowa”, czyli niezwykle wy-
godnego, dowolnie częstego pozbywania 
się odpadów zmieszanych w niedużych 
porcjach. Szuflady zsypowe były z re-
guły wąskie, o niewielkiej pojemności. 
Zsyp ułatwiał pozbywanie się odpadów 
niezależnie od warunków pogodowych 
czy pory dnia lub nocy. Czy to latem, gdy 
odpady szybko brzydko pachniały, czy 
mroźną zimą pozbywanie się odpadów 
z gospodarstwa domowego następowało 
„łatwo i szybko”. 

System zsypowy uwzględniał także 
niewielkie możliwości gromadzenia 
odpadów w mieszkaniach – przeważnie 
w kubełkach ustawionych w szafkach 
zlewowych. Uwzględniał więc wiele 
utrudnień występujących w licznych, 
niewielkich powierzchniowo mieszka-
niach. Warto wiedzieć, że w Szwecji 
są firmy, które rozwinęły technologię 
dosyć prymitywnego zsypu w postaci 
wprowadzenia transportu rurowego 
dla odpadów zmieszanych z budyn-
ków w zabudowie wysokiej do stacji 
kontenerów położonych w należytej 
odległości. Rozwiązania te z powo-

dzeniem stosowane są w Skandynawii 
oraz rozwiniętych miastach-państwach 
w Azji, np. w Singapurze, gdzie brakuje 
powierzchni na altany śmietnikowe. 
W Hongkongu, aglomeracji superwie-
żowców, z braku miejsca w ogóle zli-
kwidowano altany, oferując w zamian 
odbiór odpadów zmieszanych i surow-
ców dwa razy dziennie. Ostatnio wdra-
żana jest technologia inteligentnego 
robota-kontenera gromadzącego su-
rowce wraz z przesortowaniem. Robot 
nie tylko uwolnił mieszkańców gigan-
tycznych blokowisk od konieczności 
dostosowania się do rygorystycznego 
harmonogramu odbioru odpadów, ale 
także wypłaca środki finansowe na 
specjalną kartę, która pełni też funkcję 
karty komunikacji miejskiej. Ten rodzaj 
sprzężenia zwrotnego – sortowanie 
za opłatę zwrotną – ma przed sobą, 
i to chyba nie tylko w Hongkongu, 
świetlaną przyszłość.

Brakujący pomiar

Kolejnym problemem uchwycenia 
wielkości wytwarzanego strumienia 
jest brak możliwości jakiegokolwiek 
pomiaru na poziomie gospodarstwa 
domowego. Nie da się bezpośrednio 
ustalić wielkości wytwarzanego stru-
mienia ani jego struktury. Jedynym 
dostępnym miejscem uchwycenia 
proporcji ilościowych i jakościowych 
jest faza gromadzenia odpadów. Tutaj 
przez lata wspomniany wyżej OBREM 
z Łodzi gromadził i publikował dane 
o wskaźniku nagromadzenia oraz 
o strukturze frakcji gromadzonych 
odpadów. Jego likwidacja tuż przed 
wprowadzeniem „rewolucji śmiecio-
wej” od samego początku pozbawiła 
ją możliwości ustalania kluczowych 
parametrów do planowania systemu. 
A ponieważ do likwidacji poszedł tak-
że Instytut Gospodarki Komunalnej, 
gospodarka odpadami komunalnymi 
utraciła intelektualne zaplecze nie-
zbędne dla skonstruowania systemu 
ekonomicznego sterowania odbiorem 
i przetwarzaniem 12 milionami ton  
wytwarzanych w kraju odpadów. 
Branża gospodarki odpadami komu-
nalnymi, a tym samym Ministerstwo 
Środowiska, w odróżnieniu np. od 

resortu rolnictwa, do dziś nie posiada 
własnego Instytutu Ekonomiki Go-
spodarki Komunalnej i, jak wskazuje 
doświadczenie, nie odczuwa potrzeby 
jego posiadania. W ten sposób powstał 
niezwykle uproszczony mechanizm 
dla zapewnienia równowagi pomiędzy 
kosztami i wpływami z opłat, nie-
uwzględniający żadnych możliwości 
optymalizacji procesu ustalania stawki 
opłaty, uwzględniającej lokalność oraz 
strukturę wytwarzanych odpadów. 
Dostępne nośniki kosztów mają cha-
rakter albo stały: powierzchnia lokalu 
mieszkalnego czy liczba gospodarstw 
domowych, albo częściowo zmienny: 
liczba osób lub zużycie wody, co pro-
wadzi – jak w pierwszym przypadku –  
do modelu opłaty ryczałtowej bądź –  
jak w drugim – do modelu opłaty zry-
czałtowanej. W żadnym przypadku nie 
jest możliwe śledzenie zmian struk-
turalnych zachodzących w strumieniu 
pod wpływem wzrostu udziału frakcji 
wysegregowanych. A tym samym nie 
jest możliwe ustalenie wpływu tych 
wielkości na poziom stawki opłat.

Tymczasem realne strumienie w ich 
lokalnym wydaniu są silnie zróżnicowa-
ne w zależności od fazy zagospodaro-
wania odpadów.

Edwin Górnicki
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Uratują nas innowacje
Z Leszkiem Pieszczkiem, członkiem zarządu Remondis Sp. z o.o., o problemach branży odpadowej 
rozmawia Dominik Szymański.

Jakie są obecnie najważniejsze proble-
my stojące przed branżą odpadową, 
związane ze zbiórką, przetwarzaniem 
i odzyskiem odpadów komunalnych? 
Z pewnością jeden z najważniejszych, 
bieżących problemów wynika z kwe-
stii prawnych, związanych z ostatnią 
nowelizacją ustawy o odpadach. Mam 
tu na myśli wchodzące w przyszłym 
roku w życie przepisy dotyczące takich 
spraw jak monitoring wizyjny online na 
składowiskach odpadów, zabezpiecze-
nia finansowe czy kwestie możliwości 
gromadzenia odpadów. Sprawy te wy-
dają się dziś jeszcze mało realne, ale już 
w przyszłym roku muszą być wprowa-
dzone. Uważam, że w zasadniczy sposób 
dotkną one przede wszystkim małe, 
polskie przedsiębiorstwa funkcjonujące 
w branży odpadowej. Nie są one bowiem 
w stanie sprostać finansowo czy organi-
zacyjnie wszystkim nowym wymogom. 
Duże przedsiębiorstwa z pewnością będą 
miały łatwiej – dla nich oznacza to w za-
sadzie kwestię finansowego przeliczenia 
kosztów tych zmian. Dla mniejszych 
podmiotów wysiłek może być jednak 
zbyt wielki. Kwoty przeznaczane na 
monitoring czy audyty przeciwpożaro-
we będą niebagatelne dla ich kondycji 
finansowej. Pamiętajmy też, że nowe 
przepisy dość mocno biurokratyzują 
procedury zarówno w branży odpa-
dowej, jak i, szerzej mówiąc, w całym 
sektorze surowcowym. To spowalnia, 
a niekiedy nawet uniemożliwia sku-
teczne funkcjonowanie branży.

Potrzebne są także nowe rozwiązania 
dla samorządów. Gminy często nie radzą 
sobie z procedurami przetargowymi, 
mają problem z przekazaniem miesz-
kańcom informacji, jak powinna być zor-
ganizowana zbiórka odpadów, aby była 
skuteczna. W końcu – trudno dotrzeć im 
do mieszkańców z odpowiednią kampanią 
informacyjną o dzisiejszych sposobach 
segregacji odpadów w taki sposób, aby 
było to korzystne dla każdej ze stron. 

Brak pomysłów na sposoby działania, 
brak decyzji, czy nagradzać, czy karać 
mieszkańców – to podstawowe problemy 
leżące w newralgicznym miejscu, jakim 
właśnie jest gmina i dom statystycznego 
Polaka. Brakuje kompleksowości w po-
dejściu do tematu.

Spójrzmy na sytuację w naszych 
domach. Czy powiedzmy w kuchni 
w starszym budownictwie znajdziemy 
miejsce dla pięciu pojemników na odpa-
dy? Nawet boksy śmietnikowe rzadko 
oferują na tyle wolnej przestrzeni, aby 
móc zagwarantować odpowiednią liczbę 
kontenerów. Niestety, są to zaległości 
sięgające wielu lat wstecz. W ich rezul-
tacie firma odbierająca odpady karana 
jest np. za odbiór odpadów zmieszanych, 
choć przecież to nie ona fizycznie doko-
nywała segregacji.

Te wszystkie problemy skutkują 
tym, że nagminnie nie są osiągane po-

ziomy recyklingu. Tymczasem sens 
w gospodarce obiegu zamkniętego jest 
tylko wtedy, gdy odbierane odpady pro-
dukowane przez mieszkańców mają 
możliwość swobodnego „odejścia” do 
odbiorcy – recyklerów, spalarni, za-
kładów produkujących paliwa alter-
natywne, papierni, cementowni, hut 
itd. Dopiero w takiej sytuacji możemy 
mówić o prawdziwym GOZ-ie.
Tymczasem skomplikowała się także 
sytuacja na świecie.
Pamiętajmy, że gospodarka odpadami 
to w zasadzie jednolity, ogólnoświa-
towy organizm, nieznający granic.  
To system naczyń połączonych. Gdy jed-
no szwankuje, odczuwa to cały system. 
Polska jest jednym z jego elementów. 
Problemem, odczuwanym na całym 
świecie, jest obecnie tzw. efekt Chin, 
a więc zamknięcie się zarówno Państwa 
Środka, jak i innych azjatyckich krajów 

D. Szym
ański
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na przyjmowanie odpadów, głównie 
tworzyw sztucznych, z którymi problem 
jest największy. Folie czy butelki pro-
dukowane z chemii gospodarczej oraz 
PET zostają obecnie w Europie. Tu z ko-
lei występuje nadpodaż tego surowca. 
W rezultacie pojawiają się tzw. sieroty 
odpadowe, a więc surowiec, który krąży 
po kontynencie w poszukiwaniu od-
biorcy. W skrajnych przypadkach ląduje 
w szarej lub czarnej strefie, co kończy 
się podobnymi sytuacjami jak pożary 
składowisk w ostatnim czasie w Polsce. 
Szkło w tej chwili stanowi mniejszy 
problem, ponieważ mamy dobrze roz-
winięty przemysł jego przetwarzania. 
Nie stanowi ono więc zagrożenia dla 
rynku. Popyt na nie ze strony odbior-
ców stale rośnie i nic nie wskazuje, 
żeby miało się to zmienić. Oczywiście, 
niezbędne będzie stałe podnoszenie 
jakości stłuczki, co jest konsekwencją 
wymagań coraz nowocześniejszych 
maszyn stosowanych w hutach. Tutaj 
problemem jest raczej odbiór tego su-
rowca, ze względu choćby na jego wagę. 
Albo tak przyziemne kwestie jak brak 
pracowników w branży.
Jakie są więc w chwili obecnej możliwe 
rozwiązania?
Musimy przede wszystkim pamiętać, 
że surowców naturalnych na naszej 
planecie nieubłagalnie ubywa. Nie przy-
bywa i nigdy przybywać nie będzie.  
Nie jesteśmy więc w stanie produkować 
za ich pomocą więcej dóbr, które czło-
wiek mógłby konsumować. 

Rozrastające się aglomeracje miej-
skie i liczba zamieszkujących je ludzi 
oznaczają z kolei dalszy wzrost zapotrze-
bowania na wodę, energię czy kolejne 
produkty konsumpcyjne. Pewne jest 
więc, że ilość odpadów na świecie będzie 
rosnąć. Oznacza to, że wręcz skazani 
jesteśmy na ich recykling, aby utrzymać 
dotychczasowy standard życia. Stąd ko-
nieczność poszukiwań takich rozwiązań, 
które będą zachęcać ludzi do segregacji 
odpadów, a branżę do ich skutecznego 
przetwarzania i odzyskiwania.

W Polsce wszyscy producenci opa-
kowań, ale również podmioty z nich 
korzystające powinni w większym stop-
niu partycypować w kosztach zbiórki 
i przetwarzania swoich produktów. 
Obecne stawki obowiązujące w naszym 

kraju pokrywają w zasadzie jedynie 
biurokratyczną część obsługi wypeł-
nienia obowiązku recyklingu i nie za-
spokajają fizycznych kosztów takiej 
działalności. Przykładowo w Niemczech 
producenci opakowań ponoszą 100% 
kosztów wykonania obowiązku recy-
klingu. Tymczasem u nas utrzymuje się 
to na poziomie 30-50% w zależności od 
rodzaju opakowań. Tej dziury nie da się 
zlikwidować tylko dobrymi intencjami. 
Ktoś te koszty ostatecznie musi ponieść. 
Ponadto powinna być wdrożona baza 
danych o produktach, tak abyśmy do-
kładnie wiedzieli, jaki produkt w jakim 
opakowaniu jest umieszczany. Znacznie 
ułatwiłoby to ocenienie skali odpadów, 
które produkują konsumenci, a także 
umożliwiło planowanie ich skutecznego 
przetwarzania.

Inne konieczne do wprowadzenia 
rozwiązanie to skuteczniejsza walka 
z patologiami. Jeśli bylibyśmy w stanie 
zlikwidować szeroko rozumianą szarą 
strefę, która operuje nieprawdziwą 

dokumentacją związaną z wykonaniem 
obowiązku recyklingu, z pewnością cały 
system uległby znacznemu uleczeniu, 
a my nie mielibyśmy problemu z serią 
dziwnych pożarów na składowiskach. 
Należy więc poszukiwać skutecznych 
rozwiązań eliminowania z rynku or-
ganizacji odzysku posługujących się 
dokumentami niemającymi pokrycia 
w rzeczywistości. Byłby to poważny 
krok w kierunku poprawy sytuacji na 
rynku.

Niezwykle ważna jest również edu-
kacja. Wydaje mi się, że wciąż za mało 
informacji dociera do dzieci i młodzieży 
w szkołach, ale także do samych na-
uczycieli o tym, jaka jest droga odpadu 
od momentu jego wyprodukowania do 
chwili, gdy trafia do instalacji odzysku. 
Ścieżki edukacyjne czy ekologiczne od-
bywane w różnych zakładach powinny 
być wprowadzone szerzej do programu 

nauczania. Nasza firma włącza się w ta-
kie działania czynnie, organizując szereg 
podobnych działań, lecz tu potrzebna jest 
znacznie szersza edukacja na poziomie 
podstawy programowej w szkołach.
Jaką widzi Pan przyszłość przed ini-
cjatywami takimi jak Konkurs Puchar 
Recyklingu?
Pamiętajmy, na ile zmieniły się przez 
ostatnie lata świat i gospodarka. 19 lat 
temu, gdy konkurs startował, podsta-
wowym kryterium była w zasadzie ilość 
zebranych odpadów. To ona decydowała 
o zajętym w nim miejscu. Dziś nie ilość 
zebranych odpadów jest, moim zdaniem, 
kluczem do sukcesu, a innowacje w ich 
przetwarzaniu i – co najważniejsze – 
zagospodarowaniu. Myślę, że właśnie 
autorzy takich nowoczesnych, wyprze-
dzających czas pomysłów powinni być 
w Pucharze Recyklingu nagradzani 
w pierwszym rzędzie.

Przed 2010 r. podjęto np. niezrozu-
miałą dla mnie decyzję o zamknięciu 
instalacji parafinowo-paliwowych, któ-

re przetwarzały tworzywa sztuczne, 
głównie gorszej jakości poliolefiny, na 
półprodukty używane następnie przez 
rafinerie jako domieszki w produkcji 
różnych paliw, głównie przemysłowych. 
Trudno powiedzieć, co leżało u podstaw 
tej decyzji, być może chodziło o oba-
wę przed powstaniem szarej strefy 
w tej dziedzinie. W rezultacie jednak 
utraciliśmy doskonałe narzędzie do 
unieszkodliwiania najgorszych tworzyw. 
Być może nastąpił moment, w którym 
powinniśmy wrócić do tego pomysłu, 
podobnie jak innych innowacyjnych 
rozwiązań stosowanych obecnie na 
całym świecie. Moim zdaniem, w dużym 
zakresie rozwiązałyby one największy 
problem brudnych tworzyw zalewa-
jących nasz rynek. Wdrażanie takich 
właśnie inicjatyw to dobry przykład 
kryterium oceny laureatów w Konkursie 
Puchar Recyklingu.

W Polsce wszyscy producenci opakowań, ale również 
podmioty z nich korzystające powinni w większym 
stopniu partycypować w kosztach zbiórki i przetwarzania 
swoich produktów. 
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woda – ścieki

P rzemysłowe i komunalne osady 
ściekowe, zgodnie z zapisami 
ustawy o odpadach z 2012 r., są 
odpadem. Stanowi to niemały 

problem dla eksploatatorów oczyszczalni 
wytwarzających osady ściekowe, ponie-
waż powinny one zostać unieszkodliwio-
ne. Osadów ściekowych, ze względu na 
procesy dostosowawcze do prawodaw-
stwa UE, od 1 stycznia 2016 r. nie wolno 
kierować na składowiska odpadów, co 
oznacza, że trzeba je zagospodarować 
w sposób powiązany z odzyskiem z nich 
materii lub energii. Możliwości ich za-
gospodarowania determinują wymogi 
prawne. Zagospodarowanie osadów 
ściekowych wynika z obowiązujących 
aktów prawnych:

 ̀ Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(DzU z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.),

 ̀ Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu 
odzysku R10,

 ̀ Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych,

 ̀ Rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku 
odpadów poza instalacjami i urządze-
niami.

Warunki odzysku

W rozporządzeniu z 20 stycznia 2015 r. 
przedstawiona jest tabela w określająca 
warunki odzysku za pomocą procesu 
odzysku R10 i rodzaje odpadów dopusz-
czonych do takiego odzysku. W drugiej 
części tabeli przedstawione są osady ście-
kowe, które mogą być stosowane tylko 
przy łącznym spełnieniu następujących 
warunków:

 ̀ są spełnione wymagania jak dla 
komunalnych osadów ściekowych, 
określone w przepisach Ustawy  
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach i w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 96 
ust. 13 tej ustawy,

 ̀ odpady są stosowane w taki sposób 
i w takiej ilości, aby ich stosowanie nie 
spowodowało pogorszenia jakości gle-
by, ziemi oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych nawet przy długotrwałym 
stosowaniu, w szczególności nie spowodo-
wało szkody w środowisku w rozumieniu 
przepisów Ustawy z 13 kwietnia 2007 r 
o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie – przy czym wytwórca 
odpadów dysponuje wynikami badań 
potwierdzającymi jakość odpadów i jakość 
gleb, na których odpady mają być stoso-

wane, wykonanych przez laboratorium, 
o którym mowa w art. 107a ust. 1 pkt 1 
lub ust. la Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska.

Artykuł 96. ust. 1 ustawy o odpadach 
określa odzysk polegający na stosowaniu 
komunalnych osadów ściekowych:

 ̀ w rolnictwie, rozumianym jako upra-
wa wszystkich płodów rolnych wprowa-
dzanych do obrotu handlowego, włączając 
w to uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz,

 ̀ do uprawy roślin przeznaczonych  
do produkcji kompostu,

 ̀ do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz,

 ̀ do rekultywacji terenów, w tym grun-
tów na cele rolne,

 ̀ przy dostosowaniu gruntów do okreś- 
lonych potrzeb wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów zagospo-
darowania przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

Zgodnie z ustawą o odpadach, środki 
wspomagające uprawę roślin obejmują:

 ̀ środek poprawiający właściwości 
gleby – substancje dodawane do gleby 
w celu poprawy jej właściwości lub jej 
parametrów chemicznych, fizycznych, 
fizykochemicznych lub biologicznych, 
z wyłączeniem dodatków do wzbogacenia 
gleby wytworzonych wyłącznie z produk-
tów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 3 października 2002 r.  
ustanawiającego przepisy sanitarne doty-
czące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spo-
życia przez ludzi,

 ̀ stymulator wzrostu – związek orga-
niczny lub mineralny bądź jego miesza-
ninę, wpływające korzystnie na rozwój 
roślin lub inne procesy życiowe roślin, 

Osady ściekowe 
wspomagają uprawę roślin
Osady ściekowe stanowią poważny koszt w procesie oczyszczania ścieków. Odpowiednie ich zagospodarowanie 
pozwoli na zmniejszenie kosztów oraz zwiększy bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

Rys. 1. Podmioty mogące ubiegać się o pozwolenie na handel nawozem lub środkiem 
wspomagającym uprawę roślin

O POZWOLENIE NA HANDEL NAWOZEM LUB ŚRODKIEM  
WSPOMAGAjąCYM UPRAWę ROŚLIN MOżE UBIEGAć SIę 

PRODUCENT
jeśli nawóz lub środek  

wspomagający uprawę  
powstał w Polsce

IMPORTER 
jeśli nawóz lub środek  

wspomagający uprawę 
wwożony będzie z innego 

państwa spoza UE

PRODUCENT LUB INNY 
PODMIOT

jeśli nawóz lub środek 
wspomagający uprawę roślin 

powstał na terenie innego 
państwa Unii Europejskiej 

i handel nim będzie w Polsce
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z wyłączeniem regulatora wzrostu bę-
dącego środkiem ochrony roślin w ro-
zumieniu przepisów o ochronie roślin,

 ̀ podłoże do upraw – materiał inny niż 
glebę, w tym substraty, w którym są upra-
wiane rośliny.

Wspomaganie uprawy

Uregulowanie wprowadzania do obrotu 
środków wspomagających uprawę roślin 
jest niezbędne z uwagi na znajdujące się 
obecnie w obrocie produkty, które mogą 
być szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz dla środowiska albo nie wpływają 
na poprawę właściwości gleb lub wzrost 
roślin. Produkty te nazywane są polep-
szaczami, poprawiaczami, stymulatora-
mi itp. Dlatego, wzorem innych państw 
europejskich, określone zostały zasady 
wprowadzania tych produktów do obrotu 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Jednym ze sposobów zagospoda-
rowania osadów ściekowych jest prze-
kształcenie ich w środek wspomagający 
uprawę roślin. W pierwszej kolejności od-
wodnione osady ściekowe należy poddać 
stabilizacji (np. poprzez dodanie wapna). 
Następnie trzeba sprawdzić, czy tak prze-
tworzony osad ściekowy będzie spełniał 
wymagane prawem parametry. W tym 
celu należy wykonać szereg działań zwią-
zanych z badaniami i uzyskaniem sto-
sownych dokumentów, a w końcu decyzji 
Ministra Rolnictwa na wprowadzenie do 
obrotu organiczno-mineralnego środka 
poprawiającego właściwości gleby. Na 
rys. 1 przedstawiono podmioty mogące 
ubiegać się o pozwolenie na handel na-
wozem lub środkiem wspomagającym 
uprawę roślin.

Na rys. 2 przedstawiono wymagane 
opinie w zależności od rodzaju nawozu 
lub środka poprawiającego uprawę. 
W zależności od tego, do czego będzie 
wykorzystany potencjalny środek po-
prawiający uprawę, będą konieczne do 
uzyskania stosowne opinie odpowied-
nich instytutów badawczych. Przykła-
dowo jeżeli środek poprawiający uprawę 
ma być stosowany do roślin ozdobnych, 
trawników i roślin sadowniczych, nie-
zbędna będzie pozytywna opinia In-
stytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa.

Uzyskanie pozwolenia na wprowa-
dzenie do obrotu nawozu albo środka 

wspomagającego uprawę roślin jest 
skomplikowane i wymaga uzyskania 
licznych opinii badawczych oraz zajmuje 
co najmniej kilkanaście miesięcy. Wykaz 
dokumentów niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu 
nawozu albo środka wspomagającego 
uprawę roślin przedstawia się następująco:

 ̀ wniosek o pozwolenie na wprowa-
dzenie do obrotu nawozu albo środka 
wspomagającego uprawę roślin,

 ̀ wyniki badań nawozu albo środka 
wspomagającego uprawę roślin,

 ̀ opinia upoważnionej jednostki or-
ganizacyjnej,

 ̀ projekt instrukcji stosowania i prze-

chowywania dla nawozu albo środka 
poprawiającego właściwości gleby bądź 
stymulatora wzrostu,

 ̀ zaświadczenie o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,

 ̀ oświadczenie o wpisie do Krajowego 
Rejestru Sądowego,

 ̀ odpis z rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego,

 ̀ umowa spółki,
 ̀ dowód zapłacenia opłaty skarbowej,
 ̀ odpis z zagranicznego rejestru o wpi-

sie do rejestru przedsiębiorców.
Należy mieć na uwadze, że można 

handlować również takimi nawozami 

Rys. 2. Wymagane opinie w zależności od rodzaju nawozu lub środka poprawiającego 
uprawę 

Rys. 3. Jednostki mogące wykonać badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne 
środków wspomagających uprawę roślin
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i Użytków Zielonych
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NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEj POLSKIEj  

LUB INNEGO PAńSTWA CZłONKOWSKIEGO UNII EUROPEjSKIEj
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i środkami wspomagającymi uprawę 
roślin, które zostały już dopuszczone 
do obrotu w innym państwie unijnym, 
Turcji lub państwie członkowskim EFTA 
(tj. Liechtensteinie, Islandii, Norwegii 
lub Szwajcarii). Sprzedaż takich towa-
rów nie wymaga ministerialnej zgody. 
W przypadku, gdy zostanie wydana 
decyzja odmowna, można złożyć wnio-
sek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
w terminie 14 dni od doręczenia decy-
zji. W przypadku niezmienienia decyzji 
można wnieść skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Badania przetworzonych 
osadów ściekowych 

Jednym z zasadniczych elementów nie-
zbędnych do uzyskania pozwolenie na 
wprowadzenie do obrotu środków wspo-
magających uprawę roślin, stymulatorów 
wzrostu czy środków poprawiających 
właściwości gleby są stosowne badania 
przetworzonych osadów ściekowych 
(fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, 
biologiczne, rolnicze). Wyniki badań należy 
przedstawić w formie sprawozdań z ba-
dań przeprowadzonych przez jednostki 
upoważnione lub akredytowane. Na rys. 3  
wyszczególniono uprawnione jednost-
ki mogące wykonać badania fizyczne, 
fizykochemiczne i chemiczne środków 
wspomagających uprawę roślin.

Na rys. 4 przedstawiono upoważnio-
ne jednostki mogące wykonać badania 
biologiczne nawozów i środków wspo-
magających uprawę roślin. 

Badania rolnicze nawozów, stymu-
latorów wzrostu oraz środków popra-

wiających właściwości gleby mogą być 
realizowane przez:

 ̀ Instytut Uprawy, Nawożenia i Gle-
boznawstwa – w przypadku nawozu oraz 
stymulatora wzrostu przeznaczonych do 
stosowania w uprawach polowych lub 
nawozu przeznaczonego do rekultywacji 
gleb bądź środka poprawiającego właści-
wości gleby, przeznaczonego do poprawy 
właściwości gleby lub jej parametrów,

 ̀ Instytut Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach – w przypadku nawozu oraz stymu-
latora wzrostu przeznaczonych do stoso-
wania w uprawach roślin warzywnych 
lub środka poprawiającego właściwości 
gleby przeznaczonego do poprawy wła-
ściwości gleby lub jej parametrów, a także 
w przypadku nawozu oraz stymulatora 
wzrostu przeznaczonych do stosowania 
w uprawach sadowniczych, uprawach 
roślin ozdobnych i na trawnikach lub 
środka poprawiającego właściwości gleby 
przeznaczonego do poprawy właściwości 
gleby lub jej parametrów,

 ̀ Instytut Badawczy Leśnictwa w Sę-
kocinie Starym – w przypadku nawozu 
oraz stymulatora wzrostu przeznaczo-
nych do stosowania w uprawach leśnych 
lub nawozu przeznaczonego do rekulty-
wacji gleb bądź środka poprawiającego 
właściwości gleby przeznaczonego do 
poprawy właściwości gleby lub jej pa-
rametrów,

 ̀ Instytut Technologiczno-Przyrodni-
czy w Falentach – w przypadku nawozu 
oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych 
do stosowania na użytkach zielonych lub 
środka poprawiającego właściwości gleby 
przeznaczonego do poprawy właściwości 
gleby lub jej parametrów,

 ̀ jednostki akredytowane w tym zakre-
sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej.

Stabilizacja osadu

Aby można było przekształcić osad 
z oczyszczalni ścieków w produkt po-
prawiający własności gleby, trzeba pod-
dać go stabilizacji. Proces chemicznej 
stabilizacji osadów polega  na mieszaniu 
osadu odwodnionego z wapnem palonym 
mielonym wysokoreaktywnym. W jed-
norodnej mieszaninie wapna palonego 
z osadem ściekowym wapno reaguje 
z wodą zawartą w osadzie. Wapno palone 
w procesie hydratacji pochłania kilka-
dziesiąt procent wody w stosunku do 
swojej masy. Skutkiem tego jest znaczące 
osuszenie osadu przy jednoczesnym 
wzroście jego temperatury. Kluczowym 
elementem instalacji jest reaktor, w któ-
rym w wyniku reakcji egzotermicznej 
woda znajdująca się w osadzie ściekowym 
reaguje z tlenkiem wapnia, w wyniku cze-
go osad zostaje osuszony i jednocześnie 
zhomogenizowany z wapnem, przyjmu-
jąc strukturę aglomeratu. W wyniku 
tego procesu osad zostaje zamieniony  
na nawóz mineralno-organiczny. Przykła-
dowa instalacja do przekształcania osadu 
ściekowego w produkt poprawiający 
właściwości gleby została przedstawio-
na na fot. 1. Jest to instalacja w Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
w Połańcu – pierwsza w województwie 
świętokrzyskim tak zmodernizowana 
oczyszczalnia ścieków, która otrzymała 
z Ministerstwa Rolnictwa certyfikat na 

Fot. 1. Reaktor „Bio-Varia” do przekształcania osadu 
ściekowego w produkt poprawiający właściwości gleby 
„Agro-Łęg” w PGK Połaniec (źródło: https://pgk-polaniec.
pl/index.php/agro-leg, stan na: 24-10-2018)

Fot. 2. Produkt poprawiający właściwości gleby „Agro-Łęg” 
w PGK Połaniec (źródło: https://pgk-polaniec.pl/index.
php/agro-leg, stan na: 24-10-2018)
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Rys. 4. Jednostki mogące wykonać badania biologiczne nawozów i środków 
wspomagających uprawę roślin 
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produkt na bazie osadów ściekowych 
o nazwie „Agro-Łęg”.

Osad poddany higienizacji wapnem 
jest szczególnie atrakcyjny z punktu 
widzenia możliwości dalszego zagospo-
darowania w rolnictwie. Do zalet higieni-
zacji osadu ściekowego wapnem można 
zaliczyć m.in.:

 ̀ usunięcie nieprzyjemnego zapachu 
osadów,

 ̀ redukcję organizmów chorobo-
twórczych,

 ̀ zwiększenie zawartości suchej masy 
osadu,

 ̀ pasteryzację i sterylizację osadu 
ściekowego,

 ̀ zmniejszenie zawartości związków 
organicznych,

 ̀ prostotę procesu, łatwość kontroli 
i automatyzacji,

 ̀ poprawę struktury osadu,
 ̀ ułatwienie transportu i wysiewu,
 ̀ wprowadzenie osadu z wapnem  

do gleby poprawia jej strukturę.

Stosowny certyfikat

Oczyszczalnie ścieków, które wytwarzają 
osady ściekowe, mogą je poddać odpo-
wiednim procesom w celu przekształcenia 
np. w produkt poprawiający właściwości 
gleby. Procedura ubiegania się o certyfikat 
zezwalający na wprowadzenie takiego 
produktu do sprzedaży jest szczegóło-

wo opisana na stronach Ministerstwa 
Rolnictwa. Po uzyskaniu stosownego 
certyfikatu można odsprzedawać taki 
produkt osobom trzecim, np. okolicz-
nym rolnikom. Przekształcanie osadu 
ściekowego w produkt poprawiający 
właściwości gleby wpisuje się w zasady 
gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli 
zamknięcie cyklu życia produktu. Gospo-
darka obiegu zamkniętego nie oznacza, 

że całość odpadu powstałego w cyklu 
technologicznym musi zostać powtórnie 
wykorzystana. Coraz większą rolę odgry-
wają zaawansowane sposoby odzysku 
pierwiastków biogennych ze ścieków 
i osadów ściekowych.

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

2. Międzynarodowa Konferencja

Skuteczne zarządzanie 
odorami w gospodarce 
komunalnej
26-28 lutego 2019 r., Gdańsk

www.abrys.plOsoba do kontaktu: Klaudia Koźma, Tel. +48 784 036 988, k.kozma@abrys.pl
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Program „Czyste Powietrze” jest prio-
rytetem nie tylko resortu środowi-
ska, ale też całego rządu. Zaangażo-
wane mają zostać ogromne pieniądze.  
Co jest warunkiem powodzenia?
Program „Czyste Powietrze” jest jed-
nym z wielu działań, które podejmujemy 
na rzecz poprawy jakości powietrza.  
Jak wiemy, za powstawanie smogu odpo-
wiada w naszym kraju przede wszystkim 
spalanie odpadów i słabej jakości opału 
w przestarzałych piecach. Realizacja 
programu pomoże rozwiązać dużą część 
tego problemu. Zakłada on działania 
kompleksowe – przewiduje zarówno 
wymianę źródeł ciepła na te bardziej 
ekologiczne, jak i termomodernizację 
budynków jednorodzinnych.

Program będzie realizowany przez 
dziesięć lat, a jego budżet to kwota ponad 
103 mld zł. Wysokość dofinansowania 
w przypadku dotacji uzależniona będzie 
od dochodu na osobę w gospodarstwie 
domowym, co pozwoli skorzystać z pro-
gramu mniej zamożnej części społeczeń-
stwa. Oznacza to, że właściciele domów, 
których dochody są najniższe, otrzymają 
do 90% dotacji na realizację inwestycji.
Podczas Targów POL-ECO SYSTEM w Po-
znaniu mówił Pan o konieczności koordy-
nacji wszystkich działań zmierzających 
do poprawy jakości powietrza. Na czym  
ta koordynacja miałaby polegać?
Działania naprawcze związane z po-
prawą stanu powietrza w kraju doty-
czą różnych obszarów gospodarczych, 
dlatego niezbędna jest w tym wypad-
ku koordynacja prac prowadzonych 
przez poszczególnych członków Rady 
Ministrów. Mam tu na myśli działania 
legislacyjne, techniczne, kontrolne, fi-
nansowe oraz edukacyjne. Minister 
środowiska, tworząc Krajowy Program 
Ochrony Powietrza, wskazywał tak-
że na konieczność zapewnienia ścisłej 
współpracy organów administracji 
rządowej z organami samorządowymi 
w ramach tzw. partnerstwa na rzecz 
poprawy jakości powietrza. Obecnie 
działania koordynacyjne w tym zakresie 
nadzoruje pełnomocnik prezesa Rady 
Ministrów do spraw programu „Czy-
ste Powietrze”. Do jego zadań należy  
m.in. kierowanie Komitetem sterującym 
do spraw Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza, który analizuje i zatwier-

Zmiana prawa  
zredukuje  
skalę patologii
Z Henrykiem Kowalczykiem, ministrem środowiska, 
o działaniach rządu związanych z poprawą jakości powietrza 
rozmawia Piotr Talaga.

M
inisterstw

o Środow
iska
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dza propozycje działań naprawczych 
w obszarze poprawy stanu powietrza 
w Polsce oraz monitoruje ich realizację.
Wymiana źródeł ciepła i termomoder-
nizacja konieczne są także w miesz-
kaniach znajdujących się w starych 
budynkach wielorodzinnych, w obiek-
tach zarządzanych przez samorządy lub 
wspólnoty mieszkaniowe. Czy i dla nich 
zaplanowano działania wspierające?
Finasowanie wymiany źródeł ciepła i do-
konywanie termomodernizacji w budyn-
kach wielorodzinnych zarządzanych przez 
samorządy lub wspólnoty mieszkaniowe 
może być realizowane ze środków finan-
sowych pochodzących z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w ramach programów ochrony powietrza. 
Działania te mogą być realizowane także 
w ramach środków pochodzących z regio-
nalnych programów operacyjnych oraz 
innych środków będących w dyspozycji 
samorządów lokalnych.
W jaki sposób resort środowiska będzie 
wspierał program elektromobilności? 
Jakie są jego cele i kiedy możemy je 
osiągnąć?
Program elektromobilności powstał 
w Ministerstwie Energii, ale ze wzglę-
du na swoje oddziaływanie i wpływ na 
poprawę stanu powietrza jest mocno 
popierany przez resort środowiska. 
Na niektórych obszarach kraju sektor 
transportu – w tym zwłaszcza zanie-
czyszczenia komunikacyjne – ma duży 
udział w przekroczeniach norm jakości 
powietrza. Wyeliminowanie pojazdów 
napędzanych paliwami węglowodoro-
wymi, na benzynę czy olej napędowy 
i zastąpienie ich pojazdami o napędzie 
elektrycznym ograniczy w dużej mie-
rze emisję tlenków azotu, węglowodo-
rów, w tym benzo(a)pirenu, oraz pyłów 
drobnych PM2,5 i PM10. Tym samym 
może się przyczynić do zmniejszenia 
obszarów tych przekroczeń. Jednocześ- 
nie, szczególnie w dużych miastach, 
znacznie ograniczy się liczba osób nara-
żonych na kontakt z zanieczyszczonym  
powietrzem.

Resort środowiska włącza się rów-
nież w finansowanie działań wspierają-
cych rozwój elektromobilności. Przypo-
mnę, że obecnie NFOŚiGW uczestniczy 

w Programie Bezemisyjny Transport 
Publiczny (BTP), który jest realizowa-
ny przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Jego celem jest opracowanie 
innowacyjnego autobusu bezemisyjne-
go i zakup opracowanego prototypu/
prototypów przez miasta, które włą-
czyły się do inicjatywy. Ponadto resort 
środowiska będzie wspierał program 
na rzecz rozwoju elektromobilno-
ści poprzez propagowanie wszelkich 
działań edukacyjnych i promocyjnych,  
m.in. w ramach kampanii Europejski 
Tydzień Zrównoważonego Transpor-
tu, która koordynowana jest w Polsce 
wspólnie przez Ministerstwo Środo-
wiska i Ministerstwo Infrastruktury.
Polska będzie w najbliższych latach 
potrzebować coraz więcej energii. 
Tymczasem już teraz brakuje jej źródeł, 
paliw i sieci przesyłowej. Konieczne 
są ogromne inwestycje. Czy będą one 
zagrożeniem dla stanu środowiska, czy 
może szansą na jego poprawę? 
Inwestycje związane z rozwojem polskiej 
energetyki, w tym rozbudową sieci 
przesyłowych, będą musiały spełniać 
wszelkie wymogi środowiskowe. Nie-
zbędne będzie zwłaszcza uzyskanie 
wszystkich pozwoleń środowiskowych, 
co będzie gwarantowało, że nie wpłyną 
one negatywnie na stan środowiska 
w kraju. Zastosowanie natomiast no-
woczesnych rozwiązań spełniających 
zwłaszcza wymogi najlepszych dostęp-
nych technik (BAT) oraz zastosowanie 
nowych niskoemisyjnych paliw (także 
odnawialnych) w znacznej mierze może 
przyczynić się do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń i poprawy stanu po-
wietrza w Polsce.
Przyjęte latem nowelizacje pakietu 
ustaw wymierzone zostały w szarą 
strefę gospodarki odpadami. Nowe 
przepisy mają uszczelnić system 
i skutecznie przeciwdziałać patologii.  
To jednak chyba nie wystarczy. Ko-
nieczne są dalsze zmiany regulacji, 
a może też poprawienie niektórych 
zapisów ustaw, które niedawno zaczęły 
obowiązywać. Czy i jakich zmian doty-
czących gospodarki odpadami należy 
się spodziewać?
Jeżeli chodzi o przepisy wprowadzone 
w lipcu tego roku, to chciałbym zazna-
czyć, że aktualnie trwa etap ich wdra-

żania, one jeszcze nie zafunkcjonowały 
w praktyce, jest więc za wcześnie na 
tego typu oceny.

Nie oznacza to jednak bezczynności 
legislacyjnej w zakresie przepisów do-
tyczących gospodarowania odpadami. 
Przepisy nowelizujące w lipcu ustawę 
o odpadach miały charakter interwen-
cyjny i stanowiły pierwszy etap zmian 
w przepisach dotyczących gospodarki 
odpadami.

Obecnie pracujemy nad zmianą usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Trwa etap opracowania 
projektu po uzgodnieniach i konsul-
tacjach publicznych. Jednym z celów 
nowelizacji jest poprawa skuteczności 
egzekwowania obowiązku usuwania 
nielegalnie zgromadzonych odpadów 
przez ich posiadaczy. Propozycją, która 
ma na celu rozwiązanie tego problemu, 
jest wprowadzenie wprost w przepisach 
ustawy o odpadach możliwości usunięcia 
odpadów przez organ ochrony środo-
wiska i związanej z tym możliwości 
odzyskania kosztów tych działań. Takie 
rozwiązanie będzie możliwe wyłącznie 
w przypadkach znaczącego zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi. Celem tej zmia-
ny jest przede wszystkim stworzenie 
nowego narzędzia administracyjnego 
dla uprawnionych organów admini-
stracji w przypadkach nielegalnego 
gospodarowania odpadami.

Kolejna propozycja w projekcie usta-
wy dotyczy zmiany zasad w zakresie 
odpowiedzialności wytwórcy odpadów 
niebezpiecznych za wytworzone odpady. 
Projekt zakłada, że wytwórca odpa-
dów niebezpiecznych będzie zwolniony 
z odpowiedzialności za zbieranie lub 
przetwarzanie tych odpadów dopiero 
z chwilą dokonania ich odzysku lub 
unieszkodliwienia przez następnego po-
siadacza odpadów. Obecnie przekazanie 
odpadów podmiotowi posiadającemu 
zezwolenie na zbieranie odpadów zwal-
nia wytwórcę z troski o dalsze zagospo-
darowanie odpadów, co było przyczyną 
wielu nieprawidłowości zgłaszanych 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Mam nadzieję, że przepisy zarówno 
noweli pożarowych, jak i ustawy czysto-
ściowej doprowadzą do zredukowania 
przypadków nielegalnego postępowania 
z odpadami na terenie Polski.
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Luki „Czystego Powietrza”
Rządowy program funkcjonuje od kilku tygodni. Przedstawiciele rządu wypowiadają się o nim w samych 
superlatywach, zachęcając nawet samorządy do rezygnacji z własnych programów. Nie wszystko 
jednak w „Czystym Powietrzu” jest tak idealne. Wątpliwości jest nawet całkiem sporo.

103 mld zł, cztery 
miliony do-
mów jedno-
rodzinnych,  

10 lat – przy okazji informowania o rzą-
dowym programie te trzy informacje po-
wtarzane są do znudzenia. W pierwszym 
miesiącu funkcjonowania programu 
złożono ponad siedem tysięcy wniosków 
o dofinansowanie. Jednak dla potencjal-
nych beneficjentów uczestniczących 
w spotkaniach informacyjnych odby-
wających się od ponad dwóch miesięcy 
w całym kraju w „Czystym Powietrzu” 
jest wiele niejasności.

Program dla (nie)bogatych

Dochody to jedno z najważniejszych 
kryteriów podczas przyznawania do-
tacji w „Czystym Powietrzu”. To od 
nich zależy wysokość otrzymywanej 
dotacji. Choć rząd zapowiada, że jednym 
z dodatkowych zadań programu jest 
ograniczenie ubóstwa energetycznego, 
to o dofinansowanie w dużej mierze 
ubiegają się obecnie najlepiej zarabiający 
Polacy, mogący liczyć na minimalną, 

30-procentową dotację (od 2019 r. będzie 
to dotacja zawierająca ulgę podatkową).

Jak informuje poznański WFOŚiGW, 
na 561 złożonych wniosków (stan na  
25 października) aż 283 pochodzi od po-
tencjalnych beneficjentów, u których mie-
sięczny dochód przekracza maksymalny 
pułap 1600 zł na osobę w gospodarstwie 
domowym. Co prawda, kolejną grupę sta-
nowią najgorzej zarabiający (66 wniosków), 
ale i tak dysproporcja wydaje się spora.

Dzięki możliwości uzyskania dofi-
nansowania do instalacji źródeł ciepła 
w nowo budowanych domach „Czyste 
Powietrze” stanie się poniekąd pro-
gramem wspierającym budownictwo.  
Na spotkaniach informacyjnych poja-
wiają się spore grupy osób zaintereso-
wanych wsparciem inwestycji budow-
lanych. Mogą oni się starać o dotację 
na zakup i montaż źródła ciepła, które, 
budując dom, tak czy inaczej musieliby 
zainstalować. W takich przypadkach 
trudno mówić o efekcie ekologicznym. 
Dzięki wsparciu stawiających sobie domy 
nie zniknie bowiem żaden „kopciuch”.

Ponadto budujący domy jedno-
rodzinne mogą uzyskać pożyczkę na 

odnawialne źródła energii (kolekto-
ry słoneczne, panele fotowoltaiczne), 
a więc na inwestycje wykraczające po-
nad standard polskiego budownictwa 
jednorodzinnego.

Gazowe do wymiany bez dotacji

Podstawowym celem rządowego pro-
gramu jest wymiana pieców zasilanych 
paliwem stałym na bardziej ekologiczne 
źródła ciepła. By ubiegać się o jakiekol-
wiek dofinansowanie, trzeba wyrazić 
chęć podłączenia do sieci ciepłowni-
czej, zakupu źródła ciepła spełniającego 
wymogi programu (kocioł elektryczny, 
olejowy lub gazowy) lub takie źródło 
ciepła już posiadać.

W przypadku pieca gazowego musi 
to być kocioł o efektywności energe-
tycznej minimum klasy A. Montaż ja-
kiegokolwiek źródła ciepła na paliwo 
stałe (węgiel lub ekogroszek) możliwy 
jest tylko w przypadku, gdy nie ma spo-
sobu (lub ekonomicznego uzasadnienia) 
podłączenia domu jednorodzinnego do 
sieci ciepłowniczej lub gazowej. Jeśli 
gospodarstwo domowe jest już podłą-
czone do sieci gazowej, wówczas piec 
na paliwo stałe, spełniające restryk-
cyjne wymogi ekoprojektu (te właści-
wości trzeba sprawdzić u sprzedawcy), 
można zainstalować tylko wtedy, gdy 
podłączenie gazu będzie ekonomicznie 
nieuzasadnione.

Owa ekonomiczna niezasadność 
nie dotyczy jednak użytkowników, 
a dostawców. – Mając do dyspozycji 
w pobliżu swojej posesji sieć gazową, 
teoretycznie istnieje możliwość jej pod-
łączenia. Natomiast spółka gazownicza, 
wydając warunki przyłączeniowe, okreś- 
la, na jakich zasadach przyłączyć taką 
posesję – tłumaczył podczas paździer-
nikowej konferencji prasowej Robert 
Złotek, koordynator programu „Czyste 
Powietrze” w wielkopolskim WFOŚiGW.  

Na co dotacje? 
Dla już istniejących budynków dofinansowanie można otrzymać na: wymianę źródła ciepła 
(na spełniające warunki programu) wraz z przyłączami, docieplanie ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska 
zewnętrznego lub pomieszczeń nieogrzewanych, wymianę stolarki zewnętrznej, mon-
taż lub modernizację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zastosowanie instalacji 
odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne i mikroinstalacja fotowol-
taiczna (na OZE dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki do 100% kosztów).

Dla nowych budynków pieniądze można otrzymać na wymianę źródła ciepła  
(na spełniające warunki programu) wraz z przyłączami oraz – w formie pożyczki do 
100% kosztów – na zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak 
kolektory słoneczne czy mikroinstalacja fotowoltaiczna.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy 
o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2029 r.
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– Może się okazać, że dla spółki przy-
łączenie posesji będzie technicznie 
i ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż 
koszty przyłącza będą niewspółmierne 
do ewentualnych późniejszych zysków 
dostawcy z użytkowania gazu przez 
użytkownika. By zweryfikować taką 
informację, należy wystąpić do spół-
ki gazowniczej o wydanie warunków 
przyłączeniowych.

To jednak nie jedyny problem zwią-
zany z piecami gazowymi. Z najwięk-
szym mogą się borykać posiadacze kil-
kunastoletnich kotłów niespełniających 
wymogów programu. Na ich wymianę 
nie otrzymają oni bowiem dotacji. Jeśli 
natomiast zechcą ubiegać się o dofinan-
sowanie na inne przedsięwzięcia (takie 

jak termomodernizacja), będą musieli 
usunąć piec na własny koszt.

Niewykluczone, że program będzie 
ewoluował i jedną z wprowadzonych 
zmian może w przyszłości stać się wła-
śnie ta dotycząca dotacji do wymiany 
starych pieców gazowych, niespełnia-
jących wymogów programu, na bardziej 
ekologiczne.

Konkurencja z przymkniętym okiem?

W regulaminie programu pojawił się też 
zapis, że wnioskodawca musi wybrać 
ofertę (wykonawcę) z zachowaniem 
zasad uczciwej konkurencji i udoku-
mentować ten fakt przedłożeniem 
minimum trzech ofert na realizację 

przedsięwzięcia. – Zapis ten miał na celu 
zapewnienie przejrzystości i konkuren-
cyjności przy realizacji przedsięwzięć 
objętych dofinansowaniem – informuje 
rzecznik NFOŚiGW, Sławomir Kmiecik. 
– Zobligowanie beneficjenta do przepro-
wadzenia prostej analizy dostępnych 
ofert powinno ograniczyć wykonywanie 
prac i wykorzystanie materiałów nie-
spełniających wymagań rynku.

Na spotkaniach z mieszkańcami 
przedstawiciele wojewódzkich fundu-
szy przyznają jednak, że kontrolerzy 
mogą przymykać oko na realizację tego 
obowiązku. – Trudno wymagać od lu-
dzi przedkładania dokumentów trzech 
ofert na każdy z zakupionych towarów 
i każdą wykonaną usługę – mówi nam 
specjalista jednego z wojewódzkich 
funduszy. – Wystarczy, że np. w przy-
padku dofinansowania na zakup pieca 
wnioskodawca dołączy korespondencję 
e-mailową z trzema sprzedawcami, 
w której zawarte zostaną ceny kotłów. 
Co istotne, kupując piec, nie trzeba wcale 
wybierać najtańszej oferty.

Zdublowane programy

Wiele samorządów finansowo wspiera 
już wymianę źródeł ciepła. Mieszkańcy 

jak wyliczyć dofinansowanie?
Maksymalny poziom dotacji dla danego przedsięwzięcia wynosi nie 53 tys. zł, 
a 90% tej kwoty. Beneficjenci, u których dochód w gospodarstwie domowym 
nie przekracza 600 zł na osobę, mogą więc liczyć na maksymalną dotację rzędu  
47,7 tys. zł. Istnieje także minimalny próg przedsięwzięcia – 7 tys. zł. Program 
ogranicza też koszty jednostkowe. Dla przykładu: wymiana kotła na biomasę 
może objąć maksymalne koszty kwalifikowane do 20 tys. zł. Jeżeli jego cena to  
20 tys. zł, wówczas od tej kwoty będzie liczona procentowa dotacja. Jeśli zakupiony 
kocioł będzie droższy, wtedy procent dotacji zostanie wyliczony od kwoty 20 tys. zł,  
a na pozostałą część można ubiegać się o kredyt w Banku Ochrony Środowiska.
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miast, gmin czy powiatów mogą otrzy-
mać na ten cel zwykle kilka tysięcy 
złotych. Od 2018 r. taki program pro-
wadzi np. powiat poznański. O dotację 
mogą starać się osoby fizyczne, osoby 
prawne, wspólnoty mieszkaniowe, 
przedsiębiorcy (w tym rolnicy), a także 
jednostki sektora finansów publicz-
nych będące gminnymi lub powia-
towymi osobami prawnymi. Dotacja 
udzielana jest na likwidację kotłów 
opalanych paliwem stałym oraz ich 
zmianę na: podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, ogrzewanie za 
pomocą nowego kotła zasilanego pa-
liwem gazowym, ogrzewanie elek-
tryczne, pompę ciepła, ogrzewanie 
za pomocą nowego kotła zasilanego 
olejem opałowym. W przypadku bra-
ku możliwości technicznych można 
otrzymać pieniądze na nowoczesny, 
zasilany automatycznie kocioł speł-
niający wymogi ekoprojektu.

Zakres tego programu (a podobnych 
w kraju samorządy prowadzą więcej) 
częściowo pokrywa się więc z „Czystym 
Powietrzem”. Istnieje niebezpieczeń-
stwo, że osoby nieuczciwe wystąpią 
o dotację do dwóch instytucji (a zgodnie 
z prawem można je otrzymać tylko 

z jednego źródła). W ten sposób mogą 
uzyskać dofinansowanie nawet znacznie 
przekraczające koszt przedsięwzięcia. 
Okazuje się, że nie przewidziano możli-
wości weryfikacji prawdziwości oświad-
czeń wnioskujących o dofinansowanie.

Sytuacja może jeszcze bardziej się 
skomplikować po nowelizacji ustawy 
o termomodernizacji i remontach. Zgod-
nie z zaakceptowanym przez Radę Mi-
nistrów projektem, w latach 2019-2024 
na wymianę pieców ma zostać przezna-
czone 1,2 mld zł. Te środki mają trafiać 
do gmin, które podpiszą porozumienia 
za pośrednictwem Funduszu Termo-
modernizacji i Remontów.

Jak zapowiada Ministerstwo Przed-
siębiorczości i Technologii, dofinansowa-
niem mają zostać objęte przedsięwzięcia 
związane z wymianą wysokoemisyjnych 
źródeł ogrzewania na urządzenia speł-
niające standardy emisji zanieczyszczeń 
lub podłączenie do sieci ciepłowniczej 
lub gazowej przy jednoczesnej termo-
modernizacji budynku. W pierwszej ko-
lejności wsparcie ma trafiać do miejsco-
wości poniżej 100 tys. mieszkańców, ale 
wnioski o dofinansowanie będą mogły 
składać wszystkie gminy. Te pierwsze 
mają pokrywać 30% kosztów termo-
modernizacji budynków mieszkalnych, 
te drugie – powyżej 30%. Pozostała 
część pieniędzy ma pochodzić z budże-
tu państwa, m.in. z części wpływów  
z tzw. opłaty recyklingowej.

O tym, że fantazja Polaków przy 
próbach wyłudzenia dotacji na inwe-
stycje jest spora, może świadczyć hi-
storia z Poznania. Mieszkańcy jednej 
z kamienic „zrzucili się” na zakup pieca, 
a dotację na zakup uzyskało kilka rodzin. 
Na potrzeby kontroli piec „krążył” więc 
po kilku mieszkaniach.

Potrzebna baza danych

Przedstawiciele powiatu poznańskie-
go przyznają, że sporym ułatwieniem 
byłaby baza danych. – Jej powstanie 
byłoby przydatne, ale nie ma podstaw 
prawnych do jej utworzenia – komen-
tuje Katarzyna Wozińska-Gracz, rzecz-
nik prasowa starosty poznańskiego.  
– Po zakończeniu pierwszej edycji na-
szego programu z pewnością przyjdzie 
czas na szczegółową analizę procedur 

w przyznawaniu dotacji naszym miesz-
kańcom. Wówczas też będzie można 
ocenić, czy faktycznie należy dokonać 
ewentualnych korekt w procedurach, 
które przyjęliśmy.

– Każdy wnioskodawca oświadcza 
pod groźbą kary, że dofinansowanie, 
które zamierza otrzymać w ramach 
programu „Czyste Powietrze”, nie będzie 
się pokrywało z innym dofinansowa-
niem – mówi Robert Złotek. – Jednak 
na podstawie dokumentów, które wnio-
skodawca nam przedstawi, możemy 
stwierdzić, czy otrzymał już jakieś dofi-
nansowanie ze źródeł publicznych. Część 
urzędów dokonuje opisu na fakturach, że  
np. zakup pieca został dofinansowany  
ze środków samorządu. My tylko spraw-
dzamy, czy to dofinansowanie pokrywa 
się z naszym dofinansowaniem, czy też 
nie. Może też się okazać, że ktoś otrzy-
mał dofinansowanie i jest ono po stronie 
kosztów niekwalifikowanych – dodaje.

Urzędnicy przyznają jednak, że pew-
na luka istnieje, bo, po pierwsze, wnio-
skodawca składa tylko oświadczenie, 
a po drugie, nie wszystkie urzędy przy-
stawiają swoje pieczątki na fakturach.

Uzupełnienie czy konkurencja?

Czy po uruchomieniu „Czystego Powie-
trza” programy samorządowe staną się 
niepotrzebne? Tak uważa Henryk Ko-
walczyk, minister środowiska. Twierdzi 
on, że samorządy proponują programy 
bardzo ograniczone ilościowo i finan-
sowo, skupione tylko na wymianie 
źródeł ogrzewania. – Droższe źródła 
ogrzewania powodowały niechęć wła-
ścicieli domów do wymiany, a nawet po 
wymianie wracano niekiedy do pieców 
węglowych – mówi minister. – Bardzo 
bym zachęcał samorządy do tego, aby 
rezygnowały z programów indywidual-
nych, aby włączyły się w ten program. 
Bo wtedy ten efekt będzie dużo większy. 
Cóż z tego, że będzie program samorzą-
dowy, który zaproponuje tylko wymia-
nę pieca, skoro on będzie fragmenta-
ryczny? Lepiej, żeby środki finansowe, 
które samorządy zechcą przeznaczyć 
na poprawę jakości powietrza, wsparły 
program rządowy. Albo może żeby rząd 
wspierał samorządy. To można różnie 
nazywać. Najważniejsze jest, żebyśmy 

Okazja dla naciągaczy
Rządowy program stanowi ogromną szansę 
dla producentów kotłów, firm budowlanych 
i audytorskich, ale też pole do popisu dla 
oszustów i naciągaczy. Stąd choćby informacje 
o rzekomym obowiązku przeprowadzenia 
audytu energetycznego. Jest on rzeczywiście 
zalecany, ale nie obowiązkowy. Do wniosku 
wystarczy bowiem tzw. uproszczona analiza 
energetyczna.

Do wojewódzkich funduszy docierają 
informacje o firmach próbujących nacią-
gnąć nieświadomych właścicieli. Proponują 
np. wykonanie audytu lub odpłatną pomoc 
w wypełnieniu wniosku. – Do mieszkańców 
przychodzą przedstawiciele różnych firm. 
Twierdzą, że dają gwarancję, że wniosek 
zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejno-
ści – mówi Aleksandra Durkowska, zastępca 
prezesa WFOŚiGW w Poznaniu, dodając, że 
takie zapewnienia są bezpodstawne i nie-
uprawnione.
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rEklama

Ekoinnowacyjne systemy odpylania
fi ltry odpylające | kotły na biomasę | separatory  

wialnie | fi ltry JET dla sortowni odpadów

sprawność wentylatorów podciśnieniowych > 88%
ograniczenie hałasu fi ltra – nawet < 72 dB

jeszcze mniej pyłu resztkowego < 0,1 mg/m3

www.nestro.pl 
 tel. 34 350 53 10
info@nestro.pl 
 Stare Olesno

razem coś komplementarnie zrobili dla 
mieszkańców – argumentuje minister 
Kowalczyk.

W Poznaniu przez kilka lat funk-
cjonował program „Kawka”. Dziś jest 
to „Kawka Bis”. W 2018 r. miasto Po-
znań przeznaczyło na niego 2 mln zł.  
Jak informuje Hanna Grunt, pełnomocnik 
prezydenta miasta Poznania ds. jakości 
powietrza, zainteresowanie programem 
jest znaczące i będzie on kontynuowany 
w przyszłym roku. – Te programy do-
brze się uzupełniają – mówi. – „Czyste 
Powietrze” skierowane jest tylko do wła-
ścicieli domów jednorodzinnych, a nasz 
program także do właścicieli mieszkań 
w domach wielorodzinnych, lokalach 
usługowych, kamienicach, wspólnotach 
mieszkaniowych i spółdzielniach oraz 
do przedsiębiorców – zauważa.

Hanna Grunt cieszy się z deklaracji 
ministra dotyczących ewentualnych 
wspólnych działań. – W końcu ktoś 
zaczyna o tym mówić, bo z przykrością 

stwierdzam, że do tej pory nikt z samo-
rządowcami na ten temat nie rozmawiał –  
komentuje słowa ministra. – Chętnie 
byśmy do takiego programu przystą-
pili, jednak tylko na jasno określonych 
zasadach, a nie w oparciu wyłącznie 
o deklaracje – zaznacza Hanna Grunt.

„Czyste Powietrze” oczyści… 
powietrze

Jak twierdzą przedstawiciele funduszy 
ochrony środowiska, zainteresowanie 
programem „Czyste Powietrze” jest 
bardzo duże. O tym, czy program rze-
czywiście się sprawdził, będzie można 
przekonać się jednak nie wcześniej niż 
za 2-3 lata.

Do tego czasu na pewno skorzystają 
sprzedawcy kotłów, instalatorzy czy 
firmy zajmujące się termomodernizacją. 
Ceny tych towarów i usług niemal na 
pewno wzrosną. – Zalecamy, żeby dobrze 
zastanowić się nad rzeczywistym zakre-

sem prac, gdyż korekt w tym zakresie 
nie można dokonywać. Należy wziąć 
pod uwagę wzrost kosztów materiałów 
i robocizny – przestrzega Robert Złotek. 
– Dofinansowanie nie pokryje bowiem 
różnicy między wnioskowaną kwotą 
a fakturą za wykonanie.

Jakie mają być ekologiczne efekty 
„Czystego Powietrza”? Według sza-
cunków NFOŚiGW, ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, w przy-
padku osiągnięcia celu w postaci popra-
wy efektywności energetycznej (w tym 
wymiany nieefektywnych źródeł ciepła) 
4 mln budynków, ma wynieść około 
30,2 mln ton rocznie. Planowane roczne 
ograniczenie emisji pyłów PM10 to co 
najmniej 68,4 tys. Dla pyłów PM2,5 
wartość tego wskaźnika ma wynieść co 
najmniej 61,1 tys. na rok. Ograniczenie 
emisji benzo(a)pirenu planowane jest 
na 87 ton na rok.

Szymon Pewiński
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Multiconsult Polska to firma in-
żynierska świadcząca usługi pro-
jektowe, nadzorowe oraz doradcze 
w zakresie projektów technicznych 

i ochrony środowiska, działająca 
w branżach: transport i infrastruk-
tura, budownictwo, przemysł oraz 
ochrona środowiska. Jest częścią 
międzynarodowej grupy kapitałowej 
Multiconsult ASA.

Zatrudnia ponad 200 pracowników 
posiadających specjalistyczne kwa-
lifikacje i uprawnienia oraz wiedzę 
i umiejętności niezbędne do skutecz-
nego osiągania celów. 

Od 25 lat spółka jest zaangażowa-
na w największe realizowane w Pol-
sce projekty z obszaru budownictwa 
lądowego i wodnego, infrastruktury 
kolejowej, dróg i autostrad, przemysłu 

i ochrony środowiska. Wyróżnia się 
bardzo dobrą znajomością lokalnych 
uwarunkowań, polskich i unijnych 
przepisów, a także najnowszych tech-
nologii w zakresie infrastruktury 
i przemysłu. 

Multiconsult Polska proponuje 
współpracę na wszystkich etapach 
działalności – od planowania (w tym 
due diligence), poprzez projektowanie, 
wykonawstwo (nadzory) i uzyskiwanie 
pozwoleń (w tym raporty o oddziały-
waniu na środowisko), po eksploatację 
(doradztwo, pozwolenia zintegrowa-
ne, pozwolenia w zakresie gospodarki 
odpadami).

Centrum Certyfikacji Jakości to akredy-
towana jednostka certyfikująca systemy 

zarządzania i wyroby oraz realizująca 
roczny audyt zewnętrzny. Oferujemy 
również szkolenia otwarte w zakresie 
tematyki jakościowej i zarządzania. 
Dzięki wieloletniej obecności na rynku 
CCJ może się pochwalić setkami wyda-
nych certyfikatów i rosnącym gronem 
zadowolonych klientów, do którego 
zaliczają się organizacje z różnych branż 
gospodarki.

Centrum Certyfikacji Jakości oferuje 
między innymi:

 ̀ certyfikację systemu zarządzania 
jakością wg ISO 9001,

 ̀ certyfikację systemu zarządzania 
środowiskowego wg ISO 14001,

 ̀ weryfikację systemu ekozarządzania 
i audytu EMAS,

 ̀ prowadzenie rocznych audytów ze-
wnętrznych w branży gospodarki odpa-
dami, w tym audytu recyklera (dotyczy 
przedsiębiorców wystawiających DPO, 
DPR, EDPO i EDPR), a także audytu organi-
zacji odzysku sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego oraz zakładów przetwarzania 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dlaczego warto wybrać CCJ?
 ̀ posiada akredytację Polskiego Cen-

trum Akredytacji,
 ̀ zatrudnia kompetentny i profesjo-

nalny personel, który zapewnia wysoki 
poziom świadczonych usług,

 ̀ posiada wieloletnie doświadczenie 
na rynku certyfikacji i szkoleń,

 ̀ oferuje konkurencyjne ceny świad-
czonych usług.

Inneko to spółka z ponad 25-letnim 
doświadczeniem w branży gospodarki 
odpadowo-recyklingowej, wspierająca 
odnowę środowiska oraz realizująca 

usługi użyteczności publicznej w Go-
rzowie Wlkp. 

Przedsiębiorstwo ma na swoim 
koncie wiele nagród branżowych i pań-
stwowych. Jest pierwszą w Polsce 
spółką, która podjęła się realizacji 
zlecenia „in house” z wykorzystaniem 
spółki córki. 

Obecnie posiada dwie tego typu 
spółki, które w tym modelu świadczą 
usługi dla miasta – utrzymanie czystości 
i przejezdności dróg oraz zarządzanie 
cmentarzem komunalnym.

Inneko to także lider jednego z naj-
większych klastrów energii w Pol-

sce, o inwestycjach przekraczających  
40 mln zł. Najnowszym wyzwaniem 
spółki jest wywóz odpadów komunal-
nych z terenu miasta. 

Przedsiębiorstwo jest inicjatorem 
ważnych działań i akcji ekologicznych, 
takich jak: „Wymień Odpady na Kul-
turalne Wypady” czy „Zielona Szkoła, 
Zielone Przedszkole”. 

Spółka jest odpowiedzialna spo-
łecznie, realizuje zadania służące 
mieszkańcom Gorzowa Wlkp., pro-
muje golf jako dyscyplinę sportową 
dostępną dla wszystkich oraz wspiera 
działania charytatywne.

Multiconsult Polska sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. 22/246-07-24
andrzej.krzyszczak@multiconsultgroup.com

mateusz.malecki@multiconsultgroup.com

www.multiconsult-polska.com

Centrum Certyfikacji Jakości WAT
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2,
00-908 Warszawa, budynek nr 135
tel. 261-839-630
fax. 261-839-691
centrum@ccj.wat.edu.pl
www.ccj.wat.edu.pl

INNEKO Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95/722-53-85
biuro@inneko.pl
www.inneko.pl

prezentacje

Firmy konsultingowe w ochronie środowiska – oferta rynku
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Emipro Spółka z o. o. działa na rynku 
od 1998 roku. 

Obecnie oferuje kompleksowy za-
kres usług w dziedzinach inżynierii 
i ochrony środowiska, związanych z re-

alizacją takich inwestycji jak:
 ̀ projekty urządzeń i instalacji eko-

logicznych,
 ̀ budowę, montaż i rozruch urządzeń 

i instalacji,
 ̀ kompleksowe pomiary stężeń i emi-

sji zanieczyszczeń do powietrza,
 ̀ pomiary imisji zanieczyszczeń,
 ̀ pomiary emisji hałasu do środo-

wiska,
 ̀ kalibracja ciągłego monitoringu 

zgodnie z normą PN-EN 14181:2010,
 ̀ raporty początkowe i raporty koń-

cowe wraz z pełnym monitoringiem 
inwestycji,

 ̀ raporty o oddziaływaniu na śro-
dowisko,

 ̀ wnioski o pozwolenie zintegrowane 
i sektorowe,

 ̀ analizy porealizacyjne i ekspertyzy 
techniczne,

 ̀ przeglądy ekologiczne i audyty śro-
dowiskowe,

 ̀ ekspertyzy i doradztwo w zakresie 
termicznego przekształcania odpadów 
oraz oczyszczania powietrza.

Firma proponuje klientom obsługę 
na każdym etapie procesu inwestycyjne-
go: od pomysłu przez realizację, wdroże-
nie w życie, eksploatację aż do momentu 
jego ewentualnego zakończenia.

Więcej informacji na temat oferty 
znajduje się na stronie internetowej: 
www.emipro.eu.

 

IETU działa na rynku od 1972 r. Dla jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz 
podmiotów gospodarczych świadczy 
usługi specjalistyczne w zakresie:

 ̀ gospodarki odpadami – opracowanie 
planów gospodarki odpadami, monito-
ring składowisk odpadów i instalacji 
gospodarki odpadami, badania składu 
morfologicznego odpadów, ocena moż-
liwości zagospodarowania odpadów 
jako surowców,

 ̀ adaptacji miast do zmian klimatu –  
opracowanie miejskich planów adap- 
tacji do zmian klimatu, identyfikacja 
powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła,

 ̀ poprawy jakości powietrza – opra-
cowanie programów ochrony powietrza 
oraz inwentaryzacja niskiej emisji,

 ` zarządzania terenami zdegrado-
wanymi – rozpoznanie stopnia i za-
sięgu zanieczyszczenia środowiska 

gruntowo-wodnego wraz z oceną 
ryzyka zdrowotnego i zakresem re-
mediacji,

 ̀ weryfikacji parametrów działania 
technologii usuwania zanieczyszczeń 
z wody i ścieków w ramach programu 
weryfikacji technologii środowiskowych 
ETV UE,

 ̀ akredytowanych badań i pobierania 
próbek środowiskowych wody, ścieków, 
odpadów, gleby i osadów oraz paliw 
alternatywnych.

Nasze wieloletnie doświadczenie 
oraz obecność na rynku krajowym i mię-
dzynarodowym gwarantują jakość usług 
oraz profesjonalne i kompleksowe po-
dejście do potrzeb klienta.

Od 2000 r. przygotowujemy projekty, 
analizy oraz wszelką niezbędną doku-
mentację w zakresie szeroko pojętej 

ochrony środowiska, w szczególności 
gospodarki odpadami. 

Opracowujemy projekty, analizy 
prawne oraz finansowe na terenie ca-
łego kraju. 

Proponujemy Państwu pomoc w na-
stępującym obszarach:

 ̀ dostosowanie decyzji z zakresu 
gospodarki odpadami do nowych wy-
mogów prawnych, w tym w zakresie 
operatów ppoż., a także analiza formalna 
i terenowa spełnienia wymagań w za-
kresie wymogów ppoż.,

 ̀ pozyskanie i zamiana pozwoleń 
zintegrowanych, pozwoleń wodno-
prawnych, decyzji z zakresu gospodarki 
odpadami, emisji gazów i pyłów do po-
wietrza i innych,

 ̀ pomoc formalnoprawna oraz po-
zyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach,

 ̀ dokumentacja projektowo-koszto-
rysowa oraz PFU (RIPOK, PSZOK, kom-
postownie, termiczne przekształcanie 
odpadów, w tym ciepłownie na paliwo 
alternatywne i kogeneracja),

 ̀ przygotowanie gmin w zakresie 
wymogów dotyczących recyklingu i go-
spodarki o obiegu zamkniętym.

Specjalizujemy się także w pozyski-
waniu dofinansowań m.in. z programu 
„Czyste Powietrze” i Strategii rozwoju 
elektromobilności, na OZE i inwestycje 
w gospodarce odpadami. 

Pozyskaliśmy dotacje dla blisko  
100 inwestycji odpadowych.

Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
tel. 32/254-01-64
ietu@ietu.pl
www.ietu.pl

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Środowiska CODEX 
Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Stachury 9
63-000 Środa Wlkp.
tel. 604-777-535, 662-008-778
piotr.sadowski@codex.pl 
grzegorz.rydian@codex.pl
www.codex.pl
www.pszoki.pl

prezentacje

Emipro Sp. z o. o.
ul. Anny Libera 28
30-821 Kraków
tel. 12/288-29-59
kom. 600-247-023
fax 12/288-29-60
biuro@emipro.eu
www.emipro.eu
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łowczy pokojowy 
sposobem na gryzonie
Współczesne miasta z zorganizowanymi systemami kanalizacji, oczyszczania i utylizacji odpadów, 
w porównaniu do XIX-wiecznych miast, można uznać za oazy czystości. Jednak w ostatnim czasie 
właśnie w tych oazach pojawił się niespodziewany problem. A właściwie wiele problemów, ale nie 
palących, a… gryzących. Bowiem chodzi o gryzonie, a konkretnie szczury.

T e sympatyczne zwierzątka 
z kreskówek dla dzieci w rze-
czywistości są powodem wielu 
szkód i zagrożenia sanitarne-

go. I nie chodzi wcale o małe miejscowo-
ści, ale o miasta z co najmniej 6-cyfrową 
liczbą mieszkańców. Nie ma również 
potrzeby wskazywania, gdzie one się 
pojawiły, gdyż mieszkańcy tych miast 
dobrze o tym wiedzą. Szczególnie, gdy 
ich liczebność – jak jest szacowane – 
może nawet dwukrotnie przekraczać 
liczbę ludzi. I ciągle rośnie, gdyż jedna 
para szczurów może dać w ciągu roku 
ponad 1000 sztuk potomstwa (w przy-
padku myszy jest to 3-4 razy więcej).  
Gdy więc pojawiają się te gryzonie, ozna-
cza to, że znalazły sobie odpowiednie 
warunki do bytowania. A to z kolei, że 
nastąpił jakiś wyłom w łańcuchu sani-
tarnym chroniącym miasta.

Plaga szczurów

A mogłoby się wydawać, że ta spra-
wa po wielu wiekach została wresz-
cie definitywnie rozwiązana. Bowiem  
od najdawniejszych czasów mieszkańcy 
miast i wsi byli przyzwyczajeni do cią-
głej obecności tych gryzoni: na wiosnę 
uciekały do miast przed roztopami za-
lewającymi pola, a z nastaniem jesieni 
przyciągały je pełne spichrze i stajnie. 
Najgorsze jednak były epidemie, które 
sprowadzały szczury, a właściwie często 
pasożytujące na nich pchły.

Jedna z najbardziej znanych i naj-
starszych plag szczurów miała miejsce 
w niemieckim miasteczku Hameln 
w 1284 r. Według przekazu, do po-
zbycia się gryzoni posłużyła muzyka 
z cudownego fletu, a zaistniałe tam 
wydarzenia opisane są w znanej baśni 

braci Grimm „Szczurołap z Hameln”. 
O kolejnych plagach szczurów i my-
szy, które nawiedzały różne regiony 
Europy w następnych wiekach, pisa-
ła ówczesna prasa. Jak na przykład 
w 1825 r., że „(…) w Szląsku tej jesieni 
pokazały się znowu w niezliczonej 
liczbie myszy polne, które niezmier-
nych szkód w szpichlerzach stały się 
przyczyną, także i pod Bydgoszczą 
zjawiły się takież myszy (…)”. Czy też 
w alarmistycznym tonie w 1858 r.:  
„(…) z Płockiego piszą okropne rzeczy! 
Myszy przypomniały sobie czasy króla 
Popiela i strasznie biorą na kieł. Posu-
wają się one ściśnionemi szeregami 

i robią wielkie na polach i w szpichler-
zach spustoszenia (…)”.

Niestety, flet przepadł gdzieś w mro-
kach dziejów i ludzie zmuszeni byli do 
usuwania szczurów innymi metodami. 
A tych było mnóstwo, nieomal tyle co 
gryzoni. I bywało to nawet tematem pu-
blikacji, jak ta z 1801 r.: „Doświadczeniem 
okazany i stwierdzony sposób, przez 
który muchy, pluskwy, mole z sukien 
i skrzyń, szczury i myszy tudzież pchły 
łatwemi środkami na rok cały wygła-
dzić można”. Niektóre z tych metod, 
z pominięciem najbardziej drastycz-
nych, zostały umownie pogrupowane 
i przedstawione poniżej.

Fot. 1. Ogłoszenie Jędrzeja Krebsa oferującego pigułki na wytępienie myszy 
i szczurów – „Kurier Warszawski” 60/1785

Fot. 2. Ogłoszenie łowczego pokojowego – „Kurier Warszawski” 251/1835

4 x M
. Skow

ron



Przegląd Komunalny nr 11/201844

mieszkalnictwośrodowisko

Metody ekonomiczne

Sposoby takie zastosowano w miastach 
niemieckich, w których na początku XIX w.  
pojawiła się plaga myszy. By temu 
przeciwdziałać, mieszkańcy – zamiast 
opłacania podatków w gotówce – mie-
li obowiązek dostarczenia określonej 
liczby myszy. W Offenbach wynosiło to  
„po tuzinie myszy za ieden złoty nie-
miecki”, dzięki czemu w ciągu niespełna 
2 tygodni unieszkodliwiono ich ponad  
120 tysięcy1. W Kreuznach podatek „z my-
szy” mieszkańcy wnosili w tygodniowych 
ratach. Z tym, że zamożni mieszkańcy, 
którzy nie chcieli zajmować się łapaniem 
szkodników, mogli je kupić od biedaków. 
Ci zaś nosili „(…) ie w workach wołaiąc 
Myszy na sprzedaż! Myszy na sprzedaż. 
Zabawną iest rzeczą widzieć iak kupuiący 
sto sztuk za 40 groszy pol: żądaią przy-
kładki iak gdyby owoce kupowali (…)”2.  
Z kolei w Landau każdy mieszkaniec miał 
obowiązek dostarczyć codziennie 800 my- 
szy, a w okolicach Zabern w ciągu 2 ty-
godni zlikwidowano w podobny sposób 
ponad 1,5 mln sztuk, a drugie tyle zabito 
w norach3. Zdarzały się również przy-
padki, takie jak w niemieckiej gminie Al-
sheim, gdzie władze oferowały mieszkań-
com drobną nagrodę pieniężną za każdą 
zabitą mysz. Dzięki temu w sierpniu 
1861 r. usunięto ponad 400 tys. myszy, 
za co wypłacono blisko 2600 florenów4.

Metody naturalne

Metody te sprowadzały się zwykle do 
odstraszania gryzoni poprzez stosowa-
nie różnych materiałów naturalnych, 
głównie roślin. Jedną z nich była dzie-
wanna, której świeże kwiaty trzeba było  
„(…) w te mieysca, gdzie naywięcey szczu-
ry przechodzą się, roztrząsać; a że szczury 
zapachu tego kwiatu nie cierpią, to na-
tychmiast opuszczaią te mieysce (…)”5. 
Podobne zastosowanie miało ziele ruty 

zwyczajnej, żabiej mięty (czyli mięty 
nadwodnej), a także ostrzenia pospolitego 
zwanego psim językiem. Rozgniecione 
szypułki tego ostatniego, mające cha-
rakterystyczny mysi zapach, odstraszały 
gryzonie. Nie uciekały jednak daleko, 
a przenosiły się do sąsiedniego budynku. 
By temu przeciwdziałać, zalecano, że 
 „(…) każdy, który tego środka używa, po-
winien mieć sobie za obowiązek, udzielić 
go sąsiadom (…)”6. Z kolei z urgini morskiej 
(znanej też jako cebula morska) z dodat-

kiem mięsa przyrządzano placek, który, 
pokruszony, rozkładano koło szczurzych 
nor. Po zjedzeniu nawet niewielkiej ilości 
szczury ginęły sparaliżowane7.

Obok roślin do tępienia gryzo-
ni z powodzeniem stosowano także 
„oleju ze skał ciekącego (petroleum)”, 
czyli ropy naftowej. Jej zapach, której  
„(…) u handluiących korzeniami i apteka-
rzów dostać można za małe pieniądze, tak 
iest szkodliwy myszom, i od niego zaraz 
zdychaią (…)”8. Sposób ten zalecano także 
jako środek przeciwko kretom. Zwracano 
również uwagę na szkodliwość tępienia 
naturalnych wrogów myszy – lisów i ja-
strzębi. Wprawdzie w gospodarstwach 
zwierzęta te traktowane były zawsze 
jako szkodniki, jednak również skutecznie 
zwalczały plagę gryzoni (np. w żołąd-
ku jednego z zabitych lisów znaleziono  
27 myszy). Natomiast wykorzystywanie 

Fot. 3. Różne typy pułapek: a – skrzynkowa, W.K. Bachman, 1870 r.;  
b – skrzynkowa, C. Bender, 1889 r.; c – sprężynowa, W.C. Hooker, 1894 r.

Fot. 4. Niektóre środki na myszy i szczury: nietypowy („Kurier Warszawski” 
88/1872) oraz klasyczny („Kurier Warszawski” 312/1900)

Eliminacja myszy i szczurów przez chwytanie ich w różnego 
rodzaju pułapki było naturalną konsekwencją trudnienia 
się przez ludzi od niepamiętnych czasów myślistwem. 
Dlatego też pierwsze pułapki na te gryzonie miały postać 
niewielkich potrzasków. 
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do tego celu kotów i psów, wbrew pozo-
rom, było skuteczne tylko przy eliminacji 
niewielkiej liczby gryzoni.

Metody chemiczne

W odróżnieniu od większości metod 
naturalnych celem metod chemicznych 
było uśmiercenie gryzoni, a najczęściej 
używaną trucizną był arszenik. Stoso-
wany w postaci np. zatrutego ziarna był 
jednak niebezpieczny, gdyż mogło dojść 
do przypadkowego zatrucia innych zwie-
rząt, a nawet ludzi. Dlatego zamiast tego 
zalecano wlewanie roztworu chloranu 
wapnia do szczurzych nor. Z kolei inni 
„specjaliści” proponowali zastosowanie 
mieszanki tłuczonego cukru i niegaszo-
nego wapna, a obok niej ustawienie miski 
z wodą. Po zjedzeniu mieszanki wypi-
ta woda powodowała gaszenie wapna 
i śmierć gryzoni9. Zamiast wapna można 
było zastosować gips, który twardniał 
pod wpływem wody. Polecany był także 
sposób gazowania gryzoni w norach 
przy pomocy oparów palącej się siarki10.

Jednak najbardziej rozpowszechnione 
były różnego rodzaju pigułki i „massa na 
wygubienie szczurów i myszy”. W War-
szawie takie pigułki dostępne były już 
w latach 80. XVIII w. i, co ciekawe, najczę-
ściej oferowali je nie aptekarze, a krawcy. 
Być może związane to było z faktem, że 
gryzonie z upodobaniem niszczyły odzież. 
Najbardziej znanym sprzedawcą, a może 
i wytwórcą, był „mayster kunsztu kra-
wieckiego”, Jędrzej Krebs11. Po nim interes 
przejęła jego żona, a następnie od 1811 r., 
przez kolejne 10 lat, jej pomocnik –  
J. Kopke. Inny sprzedawca gwarantował 
podobny skutek przy użyciu „pastylków 
morskich”. Pastylki te bowiem „(…) tyle 
okazały doskonałości swej wytępienia 
szczurów i myszy, że liczne rekomenda-
cje i ich rozpowszechnienie przekonały 
ogólnie o swej praktyczności. Szczury 
z nadzwyczajną chciwością żrą je i padają 
nieomylnie (…)”12. W tym samym okresie 
oferowano również inny środek o eg-
zotycznej nazwie „powidła indyjskie”.

Metody łowieckie

Eliminacja myszy i szczurów przez 
chwytanie ich w różnego rodzaju pułapki 
było naturalną konsekwencją trudnienia 

się przez ludzi od niepamiętnych cza-
sów myślistwem. Dlatego też pierwsze 
pułapki na te gryzonie miały postać nie-
wielkich potrzasków. W drugiej połowie 
XIX w. stosowane były powszechnie 
pułapki skrzynkowe (z opadającą klap-
ką). Pułapki te miały wiele odmian i na 
przykład w Stanach Zjednoczonych takie 
rozwiązanie opatentowali R.P. Buttles 
w 1860 r. czy W.K. Bachman w 1870 r. 
W Warszawie w 1866 r. sprzedawane 
były angielskie pułapki nowej kon-
strukcji. Umożliwiały one schwytanie 
„(…) stosownie do ich wielkości, od 10 do 
12 na raz myszy, i to bez słoniny, tylko 
na lniane siemie i proso, stanowiące 
dla tych zwierzątek specjał prawdzi-
wy (…)”13. Bardzo dużą popularnością 
i skutecznością cieszyła się pułapka na 
myszy, którą w 1889 r. wynalazł Carl 
Bender z Niemiec. Pułapka ta, znana pod 
nazwą „Capito”, działała automatycznie, 
tzn. po schwytaniu gryzonia gotowa 
była do kolejnej akcji bez konieczności 
ingerencji. Z kolei w 1894 r. W.C. Hooker 
opatentował znaną powszechnie i sto-
sowaną do dzisiaj myszołapkę.

Jednak bezkonkurencyjną cieka-
wostką, która funkcjonowała na począt-
ku XIX w., a także w późniejszych latach, 
była funkcja łowczego pokojowego. 
Szczególnie popularny był Jan Dreyling, 
który w Gdańsku w 1839 r. polecał się 
„za uprzywileiowanego myśliwca na 
pchły, szczury i myszy”. Natomiast pod 
koniec lat 50. XIX w. zamieszkał w War-
szawie, gdzie oferował swe usługi jako 
„Królewsko-Pruski aprobowany łowczy 
pokojowy”.

Metody niekonwencjonalne

Pomimo że metody te na swój spo-
sób były nowatorskie, raczej nie roz-
powszechniły się. A dlaczego tak się 
nie stało, wynika wprost z ich opisu. 
Jedna z nich polegała na przygoto-
waniu w odpowiednich proporcjach 
mieszaniny z marchwi, selera, orzechów 
włoskich, chleba oraz najważniejszego 
składnika – wroniego oka startego 
na proszek! Obok miejsca wyłożenia 
mieszaniny należało zakopać równo 
z brzegiem garnek z wodą. Ponieważ 
„(…) wronie oko truie krety, myszy 
i szczury, sprawuiąc w nich gwałtowne 

pragnienie; dla którego uspokoienia, 
skakaią do garków, i nie mogą z nich 
wyleść (…)”14. Z kolei inna polegała na 
„(…) przesypywanie snopów suchym 
piaskiem, który prusząc w oczy szczu-
rom i myszom, ochrania zboże od ich 
spustoszenia (…)”15. Sam piasek nie był 
szkodliwy, gdyż miał się wytrząsać  
ze snopów podczas młócenia. W jeszcze 
innej zalecano ustawianie w składach 
i spichrzach beczek z wodą i grubą 
warstwą otrąb na wierzchu. Według 
autora tej propozycji „(…) szczur myśląc, 
że w beczce są otręby, rzuca się z góry 
na nie i topi się (…)”16.

Kończąc krótki przegląd dawnych 
metod usuwania gryzoni, raczej nie na-
leży się spodziewać, że wprost przyczyni 
się on do likwidacji problemu. Nie zain-
spiruje zapewne też nikogo żadna z wy-
mienionych metod, a już na pewno żadna 
z metod niekonwencjonalnych. Ale sam 
fakt, z jaką determinacją próbowano 
w dawnych czasach zwalczać tę plagę, 
może być czynnikiem mobilizującym do 
sprawniejszego działania. Zwłaszcza że 
obecnie są do dyspozycji nowoczesne 
metody deratyzacji. W przeciwnym wy-
padku możemy osobiście przekonać się, 
że historia (o Popielu) lubi się powtarzać.

Marek Skowron 
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Połączenie wiedzy i jakości
Magna Tyres Poland wchodzi w jedenasty rok swojej działalności na polskim rynku. Firma 

została założona jako oddział holenderskiego koncernu produkującego specjalistyczne 

ogumienie, głównie radialne opony wielkogabarytowe, i prężnie się rozwija.

O statnie lata wytężonej pracy – 

jako dostawcy sprawdzonego 

i niezawodnego ogumienia do 

wielu ładowarek, wozideł tech-

nologicznych, dźwigów i podobnych urządzeń –  

spowodowały, iż grono zadowolonych klientów 

w Polsce i sąsiednich krajach, będących pod 

opieką polskiej spółki, stale rośnie.

Magna Tyres Poland oferuje opony marki 

Magna głównie do dużych maszyn budowlanych –  

radialne i całostalowe, ale również mniejsze opony 

przemysłowe do wózków widłowych, opony do 

maszyn portowych i terminalowych, a także 

opony rolnicze. Wartością dodaną w przypadku 

marki Magna jest połączenie fachowej wiedzy 

o projektowaniu opon z kontrolą pozyskania 

wysokiej jakości surowców z własnych źródeł 

i zdolnościami produkcyjnymi pozwalającymi 

uzyskać produkty dostosowane do specyficznych 

potrzeb użytkowników w górnictwie odkrywko-

wym, górnictwie podziemnym, budownictwie 

drogowym, przemyśle, drogownictwie i usługach 

portowych. Niewątpliwie kamieniem milowym 

na drodze rozwoju marki Magna na świecie 

było uruchomienie w tym roku produkcji opon 

w fabryce w Holandii, podczas gdy do tej pory 

wszystkie produkty wytwarzane były w zakładach 

w Chinach i na Tajwanie.

Opony do wozideł sztywnoramowych 

W tym roku, w skali globalnej, Magna Group 

będzie mocno się skupiać na inwestowaniu 

w zwiększenie mocy produkcyjnych opon do 

dużych wozideł sztywnoramowych. W tym 

segmencie obserwuje się rosnącą koniunkturę. 

Czynione są inwestycje zmierzające do podwoje-

nia zdolności produkcyjnych w najważniejszych 

dla nas rozmiarach 27.00R49, 33.00R51 oraz 

40.00R57.

Stale rosnące zapotrzebowanie na produkty 

z logo Magna powoduje intensyfikację produkcji 

aktualnych modeli i wymusza również rozwój 

nowych projektów uzupełniających ofertę. 

Wśród kilku premier w roku 2018 firma szcze-

gólnie podkreśla znaczenie wprowadzenia dwóch 

nowych pozycji oraz rozpoczęcie prac i testów 

nowych unikalnych mieszanek.

Nowe rozmiary

Jeśli chodzi o nowe rozmiary, to pojawiają się długo 

oczekiwane opony nisko profilowe z bieżnikiem 

M-TERRAIN – 750/65R25 E4 oraz 875/65R29 E4. Są 

to opony klasy L4/E4 z przeznaczeniem do ładowa-

rek kołowych i wozideł przegubowych. Nowością 

są też rozmiary opon serii MA04+, które uzupełnią 

ofertę w segmencie opon do wozideł sztywno-

ramowych o ładowności 30-60 ton. I tak oprócz 

funkcjonującej już opony 24.00R35 E4 pojawiają 

się nowe rozmiary, głównie do wciąż popularnych 

wozideł BELAZ, tj. 18.00R25 E4 oraz 21.00R33 E4.

Warto też wspomnieć o innym kierunku 

rozwoju nowych produktów marki Magna, 

mianowicie badaniach nad unikalnymi mieszan-

kami, które mają za zadanie zwiększyć nawet 

o kilkadziesiąt procent przebiegi dotychczas 

realizowane przez opony tej marki. Aktualnie 

prowadzone są testy nowej mieszanki gumowej 

przeznaczonej specjalnie dla zakładów utylizu-

jących odpady komunalne, gdzie opona rzadziej 

narażona jest na przecięcia, za to często porusza 

się szybko po betonowym abrazyjnym podłożu 

i na dalekich dystansach, ale przede wszystkim 

narażona jest na działanie kwaśnych, często 

żrących substancji znajdujących się w trans-

portowanych odpadach.

W ramach testów nowych mieszanek firma 

Magna oferuje klientom dwie spośród swoich 

opon, z bieżnikiem w klasie L5T – seria MTP WB05 

oraz w klasie L5R – seria MTP WB10. Obie opony 

dysponują głębokim bieżnikiem – pierwsza z nich 

bardziej otwartym dla lepszej trakcji na śliskim 

podłożu, druga bardziej zabudowanym dla jeszcze 

lepszej ochrony przed uszkodzeniami.

 

„Pancerna” opona MA601

W przypadku opon do obsługi zakładów utylizacji 

odpadów, złomowisk i firm recyklingowych nie 

sposób nie wspomnieć o flagowej oponie pełnej, 

przeznaczonej do dużych maszyn pracujących 

w najcięższych warunkach – MA601. Ta „pancer-

na” opona gwarantuje całkowicie bezobsługową 

eksploatację dzięki bardzo głębokiej warstwie 

twardego bieżnika, ale jednocześnie dobre jak dla 

takiego ogumienia tłumienie drgań i nierówności 

terenu dzięki dwóm rzędom otworów amorty-

zujących, umieszczonych na boku opony. Te jej 

cechy powodują, że popyt na oponę MA601 ze 

strony zarówno pierwszego wyposażenia, jak 

i odbiorców indywidualnych wciąż rośnie, stale 

eliminując z rynku rozwiązanie konkurencyjne, 

w tym opony wypełniane specjalnymi piankami 

antyprzebiciowymi. Podczas ostatnich Między-

narodowych Targów Branży Komunalnej w Ptak 

Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie 

klienci z zainteresowaniem podziwiali na sto-

isku MAGNA TYRES 2 opony pełne Magna 

MA601 – jedną nową i drugą całkowicie zużytą, 

po przepracowaniu ponad 11 000 motogodzin 

w punkcie przerobu złomu stalowego.

Jak twierdzą przedstawiciele firmy, po nie-

zwykle udanym roku 2018 plany na 2019 za-

kładają dalsze inwestycje zarówno w zdolności 

produkcyjne, jak i rozbudowę sieci dystrybucji.
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Z godnie z ustawą o wyko-
nywaniu mandatu posła 
i senatora, poseł w szcze-
gólności ma prawo wnosić 

interpelacje i zapytania poselskie. Za-
sady i tryb korzystania z powyższego 
uprawnienia – podobnie jak z innych 
uprawnień poselskich w Sejmie – a także 
tryb i formy udzielania odpowiedzi na 
interpelacje i zapytania poselskie oraz 
ich rozpatrywania przez Sejm określa 
regulamin Sejmu.

Poselskie prawo interpelacji

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanowi, iż posłowi przysługuje 
prawo złożenia interpelacji w sprawach 
o zasadniczym charakterze i odnoszą-
cych się do problemów związanych 
z polityką państwa. Interpelacja powinna 

zawierać krótkie przedstawienie stanu 
faktycznego będącego jej przedmiotem 
oraz wynikające pytania, a także po-
winna być skierowana zgodnie z wła-
ściwością interpelowanego. Odpowiedź 
na interpelację jest udzielana w formie 
pisemnej nie później niż w terminie  
21 dni od daty otrzymania interpelacji.

W niniejszym artykule przedstawio-
ne zostaną wybrane odpowiedzi na in-
terpelacje dotyczące systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, które zostały 
wystosowane w ostatnich miesiącach 
do ministra środowiska.

Wyższe koszty odbioru  
i transportu odpadów

Przykładem interpelacji poselskiej do-
tyczącej systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi może być interpelacja 

posła Tomasza Ławniczaka (KP PiS) z lip-
ca 2018 r. (interpelacja nr 24000). Poseł 
zwraca w niej uwagę na coraz wyższe 
koszty odbioru i transportu oraz zago-
spodarowania odpadów komunalnych, 
co skutkuje koniecznością ponoszenia 
w tym zakresie coraz większych wydat-
ków przez gminy. To z kolei przekłada 
się na wzrost opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uiszczanych 
przez właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym poseł pytał 
ministra środowiska o:
1) planowane zmiany w ustawie o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach,
2) zasadność umożliwienia gminom 
dopłat z budżetu gminy celem dofi-
nansowania kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania,
3) zasadność gwałtownego wzrostu 
opłat za korzystanie ze środowiska.

Posłowie pytają  
o odpady komunalne
Tematyka gospodarki odpadami komunalnymi stosunkowo często pojawia się w interpelacjach 
poselskich kierowanych do ministra środowiska. Udzielane w tym zakresie odpowiedzi pozwalają 
poznać ministerialną interpretację przepisów oraz przyszłe zamierzenia resortu środowiska.

D
epositphotos/JanPietruszka
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Udzielając odpowiedzi na powyższe 
pytania, działający z upoważnienia mi-
nistra środowiska podsekretarz stanu 
wskazał na trwające w Ministerstwie 
prace nad nowelizacją ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(efekt tych prac został opisany w arty-
kule: Kiełbus M.: Rewolucja czy ewolucja 
w śmieciach. „Przegląd Komunalny” 
10/2018).

Odnosząc się do kwestii finanso-
wania gminnego systemu gospodarki 
odpadami, przedstawiciel Ministerstwa 
Środowiska wskazał, że gminny system 
gospodarki odpadami komunalnymi 
„powinien być odpowiednio zbilansowa-
ny, tak aby gmina nie musiała do niego 
dopłacać”. Niestety, teza ta nie została 
wprost wyartykułowana w przedstawio-
nym pod koniec sierpnia bieżącego roku 
projekcie nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. 
Ministerstwo Środowiska bowiem po raz 
kolejny skupiło się na kwestii wykorzy-
stywania środków z nadwyżki w syste-
mie gospodarki odpadami komunalnymi 
oraz konieczności dokonania w takiej 
sytuacji „korekty stawek”. W projek-
cie tym żaden przepis nie rozwiewa 
dotychczasowych wątpliwości – do 
których swego czasu przyczyniło się 
Ministerstwo Środowiska – w zakre-
sie możliwości dopłacania do systemu 
gospodarki odpadami oraz konieczno-
ści urealnienia stawek opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.  
Tego typu zmiany legislacyjne byłyby 
bodźcem dla gmin do optymalizacji 
gminnych systemów gospodarki odpa-
dami komunalnymi i poszukiwania naj-
lepszych rozwiązań, które pozwoliłyby 
na zmniejszenie obciążeń finansowych 
mieszkańców.

Jednocześnie Ministerstwo w od-
powiedzi na ww. interpelację poselską, 
podtrzymując swoje wcześniejsze sta-
nowisko prezentowane przy różnych 
okazjach, podkreśliło, iż „ma możliwość 
podjęcia działań w celu zmniejszenia 
kosztów funkcjonowania systemu od-
bioru i zagospodarowania odpadów. 
Jednym z takich działań jest nawiązanie 
współpracy z organizacjami odzysku 
odpadów opakowaniowych, zużytych 
baterii i akumulatorów lub zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

które w imieniu podmiotów wprowa-
dzających produkty na rynek realizują 
ustawowe obowiązki w zakresie zbiera-
nia i recyklingu określonych odpadów. 
Współpraca z gminą może pozwolić 
na pozyskanie przez nich odpadów ko-
niecznych do osiągnięcia ustawowych 
poziomów w zamian za dofinansowanie 
gminnego systemu odbierania i zbie-
rania odpadów komunalnych. Z kolei 
w zakresie odpadów opakowaniowych 
organizacje odzysku opakowań, wyko-
nując ustawowe obowiązki w imieniu 
wprowadzających produkty w opako-
waniach, mają obowiązek uwzględnić 
w osiąganych poziomach recyklingu 
dla poszczególnych rodzajów opako-
wań odpady opakowaniowe pochodzące 
z gospodarstw domowych”.

Odnosząc się do kwestii opłaty mar-
szałkowskiej, przedstawiciel Minister-
stwa Środowiska wskazał, iż „wzrost 
tych opłat był jednym z warunków ex 
ante, których wypełnienie pozwoliło na 
odblokowanie funduszy europejskich 
na gospodarkę odpadami w kwocie  
1,3 mld euro. Polska zobowiązała się do 
realizacji warunków ex ante, w tym do 
podwyżki opłat za składowanie odpa-
dów jeszcze w 2014 r.”. Jednocześnie 
podkreślił, iż celem podwyżek opłat 
w tym zakresie jest „wsparcie rozwoju 
recyklingu oraz selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych i osiągnięcie 
w 2020 r. wyznaczonych poziomów 
recyklingu i przygotowania do ponow-
nego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła”.

Problematyczne  
nieruchomości letniskowe

Innym przykładem interpelacji posel-
skiej dotyczącej systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi może być inter-
pelacja posła Marka Opioły (KP PiS) rów-
nież z lipca 2018 r., dotycząca możliwości 
zmiany opłat ryczałtowych za wywóz 
odpadów z domków letniskowych lub in-
nych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
(interpelacja nr 24352). W interpelacji tej 
zwrócono uwagę, iż w przypadku tego 
typu nieruchomości „opłata obciążająca 
daną nieruchomość nie zawsze będzie 
stanowiła równowartość kosztów go-

spodarowania odpadami pochodzącymi 
z konkretnej nieruchomości. Kwestia ta 
stanowi główny powód niezadowolenia 
obywateli, którzy nie zamieszkują na 
nieruchomościach letniskowych lub 
przebywają na nich niewielką ilość dni 
w roku, a muszą uiszczać opłaty za 
wywóz śmieci nierzadko w wysokości 
miesięcznej równej opłacie za wywóz 
śmieci w stałym miejscu zamieszkania. 
W konsekwencji obywatele są podwój-
nie obciążani opłatami za wywóz śmieci, 
zarówno w stałym miejscu zamiesz-
kania, jak i za wywóz śmieci z działki 
letniskowej za cały rok”.

W związku z powyższym parla-
mentarzysta wystosował do ministra 
środowiska pytanie o możliwość zmiany 
art. 6j ust. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach w taki 
sposób, aby opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych z domków letniskowych 
i innych nieruchomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjnych były oblicza-
ne na podstawie okresu przebywania 
na nieruchomości i faktycznego czasu 
wytwarzania odpadów.

W odpowiedzi udzielonej przez 
podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Środowiska odpowiedzialnego za gospo-
darkę odpadami wskazano, iż „Wnosząc 
jedną, roczną opłatę, właściciel dom-
ku letniskowego ma zagwarantowa-
ny odbiór wszystkich wytworzonych 
odpadów komunalnych – niezależnie 
od ilości wytworzonych odpadów czy 
okresu, w jakim przebywa na ww. nie-
ruchomości w ciągu roku”. Tym samym 
usługa świadczona jest w sposób ciągły 
przez cały rok, nawet wówczas, gdy na 
danej nieruchomości nie są wytwarza-
ne odpady komunalne. Jednocześnie 
przedstawiciel Ministerstwa Środowiska 
wskazał, iż w sytuacjach, „gdy miesz-
kaniec przebywa przez dłuższy okres 
(np. miesiąc) w domku letniskowym 
i jednocześnie nie przebywa w miejscu 
stałego zamieszkania, to nie jest zobo-
wiązany do wnoszenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
z tej nieruchomości, będącej miejscem 
stałego zamieszkania”. W ten sposób 
może uniknąć „podwójnego” płacenia 
za odpady komunalne.

W odpowiedzi na interpelację 
wskazano również, że „w przypadku, 
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gdy stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi za rok 
od domku letniskowego lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest 
uchwalana przez radę gminy niezgod-
nie z art. 6j ust. 3c ww. ustawy, bez 
uwzględnienia kryteriów określonych 
w ustawie, w oderwaniu od kosztów 
odebrania i zagospodarowania odpadów 
z wyżej wymienionych nieruchomości, 
właściciele nieruchomości objętych 
opłatą ryczałtową mogą wezwać radę 
gminy do usunięcia naruszenia prawa, 
a następnie zaskarżyć uchwałę do sądu 
administracyjnego, zgodnie z art. 101 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (DzU z 2018 r. poz. 944)”.

Ministerstwo Środowiska poinfor-
mowało również, że trwają prace nad 
projektem nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
w której przeanalizowana zostanie kwe-
stia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi związana z przedmioto-
wymi nieruchomościami. Wynikiem tych 
analiz jest propozycja resortu środowi-
ska dotycząca kwotowego ograniczenia 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku nierucho-
mości letniskowych do 96 zł rocznie 
w przypadku odpadów selektywnie 
zebranych. Projekt ustawy nowelizującej 
nie dostarcza odpowiedzi na pytanie, 
co zrobić ma gmina w sytuacji, gdy 
rzeczywisty koszt świadczenia usługi 
w przedmiotowym zakresie jest wyższy 
od arbitralnie ustalonej przez Minister-
stwo kwoty.

Opłaty za przyjmowanie odpadów 
przez PSZOK-i

W interpelacji poselskiej w lipca 2018 r.  
poseł Marek Kwitek (KP PiS) pytał 
o nieodpłatne przyjmowanie przez 
PSZOK-i odpadów zielonych i innych 
odpadów powstających na terenach 
zieleni, z których nie została złożo-
na deklaracja (interpelacja nr 24936). 
Jako przykład tego typu nieruchomości 
parlamentarzysta wskazał tereny ad-
ministrowane przez spółdzielnie czy 
wspólnoty mieszkaniowe, a także tereny 
zieleni administrowane przez samą 
gminę. Jednocześnie parlamentarzysta 

pytał, czy rozwiązania wprowadzane 
przez poszczególne gminy, polegające na 
nieodpłatnym przyjmowaniu odpadów 
zielonych wyłącznie od podmiotów, 
które złożyły deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, są zgodne z prawem.

Udzielając odpowiedzi na powyższe 
pytania, Ministerstwo Środowiska wska-
zało, iż „możliwe jest wprowadzenie do 
gminnego regulaminu zapisów wyma-
gających od osób oddających odpady 
komunalne do PSZOK potwierdzenia 
zamieszkiwania na terenie gminy lub 
potwierdzenia uiszczenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
w ramach której mieszkaniec ma zapew-
niony odbiór wszystkich wytworzonych 

przez siebie odpadów komunalnych”. 
Jednocześnie wskazano na możliwość 
limitowania ilości niektórych frakcji 
odpadów komunalnych (propozycja 
likwidacji możliwości w tym zakresie 
została przedstawiona przez Mini-
sterstwo Środowiska w sierpniowym 
projekcie nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach) 
oraz przyjmowania ilości ponad limit 
za dodatkową opłatą. W odpowiedzi 
na interpelację wskazano również, iż 
„w odniesieniu do osób niezamiesz-
kujących na terenie danej gminy, na 
której znajduje się PSZOK, możliwe 
jest pobieranie opłaty za przyjmowanie 
odpadów komunalnych, ponieważ taka 
osoba uiszcza opłatę za gospodarowanie 
odpadami w innej gminie”. Odrębną 
kwestią – pominiętą w tym zakresie 
przez Ministerstwo – jest możliwość 
prowadzenia takiej działalności przez 

PSZOK z punktu widzenia ustawy o go-
spodarce komunalnej oraz ustawy o fi-
nansach publicznych (w zależności od 
formy organizacyjnoprawnej podmiotu 
prowadzącego PSZOK).

Spór o nieruchomości „mieszane”

Za niezwykle interesującą interpelację 
uznać należy wystąpienie posła Piotra 
Uruskiego (KP PiS) z sierpnia 2018 r.,  
dotyczącą możliwości stosowania tzw. 
zamówień in house w przypadku tzw. 
nieruchomości mieszanych. W interpe-
lacji poselskiej wskazano, iż „niektóre 
gminy z pomocą kancelarii prawnych 
wprowadziły tak zwane nieruchomo-
ści mieszane (nie ma takiego pojęcia 
w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach). Chodzi w tym 
przypadku o osoby prawne, które pro-
wadzą działalność (sklepy, gastronomia, 
usługi itp.) w nieruchomościach za-
mieszkałych. Gminy włączyły te osoby 
prawne do zleceń w trybie „z wolnej 
ręki” dotyczących odbioru odpadów 
komunalnych z budynków mieszkal-
nych. Wynika z tego pewien paradoks, 
bowiem dla przykładu w nieruchomości 
zamieszkuje jedna lub dwie osoby, a na 
większości jego powierzchni użytko-
wej prowadzona jest działalność przez 
osoby prawne, to według niektórych 
gmin można te osoby prawne włączyć 
do zlecenia na odbiór odpadów w trybie 
z wolnej ręki”. Autor interpelacji do-
pytuje ministra środowiska, „dlaczego 
przepisy prawne zawarte w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach nie są określone tak jed-
noznacznie, żeby wynajmowane przez 
gminy kancelarie prawne nie mogły 
tego kwestionować”. W podsumowaniu 
poseł wnosi do ministra środowiska 
o zajęcie jednoznacznego stanowiska 
w przedmiotowej kwestii.

W odpowiedzi na powyższą inter-
pelację poselską przedstawiciel mini-
stra środowiska wskazał, iż „w sto-
sunku do nieruchomości, na których 
jednocześnie zamieszkują mieszkańcy 
i jest prowadzona działalność powo-
dująca powstawanie odpadów komu-
nalnych, obowiązują równolegle dwa 
reżimy prawne dotyczące tych dwóch 
kategorii nieruchomości”. W konse-

Interpelacja powinna 
zawierać krótkie 

przedstawienie stanu 
faktycznego będącego 

jej przedmiotem 
i wynikające pytania oraz 
powinna być skierowana 
zgodnie z właściwością 

interpelowanego.
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PROFESJONALNA  
SEGREGACJA 
ODPADÓW

kwencji w przypadku odbioru odpadów 
z części zamieszkałej danej nierucho-
mości istnieje możliwość stosowania 
tzw. zamówień in house, zaś w przy-
padku części niezamieszkałej takiej 
możliwości nie ma. Jednocześnie Mi-
nisterstwo wskazało, iż „wydaje się, że 
przepisy ustawy z 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach są jednoznaczne, co nie 
wyklucza możliwości podejmowania 
prób odmiennej interpretacji przez 
kancelarie prawne lub same zainte-
resowane gminy”. Jednocześnie pod-
kreślono, iż minister środowiska nie 
jest uprawniony do wydania wiążącej 
interpretacji przepisów tym zakresie, 
zaś ewentualne spory powinny roz-
strzygać uprawnione do tego organy, 
w tym Krajowa Izba Odwoławcza.

Stanowisko Ministerstwa Środo-
wiska należy ocenić jednoznacznie ne-
gatywnie. Już w październiku 2016 r. 
na łamach „Przeglądu Komunalnego” 

sygnalizowano wątpliwości prawne 
w przedmiotowym zakresie (patrz: 
Karciarz M., Kiełbus M., Ziemski K.Z.:  
In house a odbiór odpadów z nieruchomo-
ści mieszanych. „Przegląd Komunalny” 
10/2016). Jednocześnie już wówczas 
wskazano na szereg argumentów – 
jak widać nieznanych Ministerstwu 
Środowiska – przemawiających za moż-
liwością objęcia całości nieruchomo-
ści mieszanych (które, wbrew twier-
dzeniom autora interpretacji, wprost 
dostrzegane są przez ustawodawcę 
w ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach – por. art. 6j ust. 4 i 5)  
tzw. zamówieniami in house.

Wielokrotnie wskazywano także na 
konieczność zmiany przepisów usta-
wy w tym zakresie celem rozwiązania 
ewentualnych wątpliwości. Niestety, 
najnowszy projekt nowelizacji usta-
wy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach całkowicie pomija ten 
problem.

Problematyka odpadowa 
w interpelacjach poselskich

Przywołane w niniejszym artykule in-
terpelacje poselskie dotyczące systemu 
gospodarki odpadami oraz odpowiedzi 
Ministerstwa Środowiska w tym zakresie 
to wyłącznie przykłady. Problematyka od-
padowa poruszana jest stosunkowo często 
w interpelacjach poselskich. Odpowiedzi 
na nie pozwalają poznać stanowisko resor-
tu odpowiedzialnego za sprawy odpadowe. 
Jakkolwiek odpowiedzi ministerialne nie 
mają charakteru wiążącego, to jednak 
mogą stać się ważnym materiałem w spo-
rach administracyjnych i sądowoadmini-
stracyjnych. Są one szczególnie istotne 
w postępowaniach, w których występuje 
minister środowiska.

Maciej Kiełbus 

wspólnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian 

Ziemski & Partners, redaktor naczelny Portalu  

„Prawo Dla Samorządu”
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Tramwaj a zdrowie
Oczywisty jest fakt, że ci, co ruszają się więcej, statystycznie będą żyć dłużej i rzadziej będą skarżyć 
się na rozmaite problemy zdrowotne. Naukowcy już wiele lat temu udowodnili, że dla utrzymania 
dobrej kondycji konieczna jest zatem jazda na rowerze czy poruszanie się pieszo. Do tej pory jednak 
nie było wiadome, że korzystanie z transportu zbiorowego też ma duże znaczenie dla zdrowia.

B rak aktywności fizycznej spo-
łeczeństwa w USA i krajach 
cywilizacji europejskiej ma po-
ważne konsekwencje w postaci 

otyłości i towarzyszących jej negatyw-
nych skutków zdrowotnych. Otyłość 
stała się podstawową plagą bogatych 
społeczeństw: Ameryki, Australii i Euro-
py. Problem otyłości w coraz większym 
stopniu zaczyna dotykać także polskie 
społeczeństwo. Otyłość może wynikać 
z nadmiaru spożywanych kalorii w po-
równaniu do wydatkowanej przez spo-
łeczeństwa energii w ramach codziennej 

fizycznej aktywności. Często nawet małe 
ograniczenie aktywności fizycznej może 
narażać osoby na duże zdrowotne ryzyko.

Piechotą zdrowiej

Strefowanie zagospodarowania prze-
strzennego po II wojnie światowej 
znacząco oddzieliło od siebie obszary: 
komercyjne, mieszkalne i rekreacyjne, 
promując użytkowanie samochodu. 
Równocześnie spadało wykorzystanie 
jako środka transportu nóg, roweru 
i transportu zbiorowego. Tymczasem 

korzyści dla zdrowia z umiarkowanej 
fizycznie aktywności są niewątpliwe. 
Dla wielu było oczywiste, że chodzenie 
pieszo i podróżowanie rowerem ma duże 
znaczenie dla zdrowia. Zbawienna dla 
zdrowia jest codzienna jazda na rowerze. 
Do tej pory jednak nie było wiadome, że 
korzystanie z transportu zbiorowego też 
ma duże znaczenie dla zdrowia. Badania 
amerykańskich naukowców pokazują, 
że zwiększenie dostępności publicznych 
systemów transportowych daje nadzieję 
na zwiększenie szans dla aktywności 
fizycznej i zmniejszania częstości wystę-
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powania otyłości1. Amerykanie przeba-
dali społeczeństwo w obszarze oddzia-
ływania nowo wybudowanej linii lekkiej 
kolei (LRT), co w naszej nomenklaturze 
oznacza nowoczesny szybki tramwaj. 
Wiele badań wskazuje, że ludzie pieszo 
udający się do przystanków transportu 
publicznego otrzymują znacząco więcej 
codziennej aktywności fizycznej niż ci, 
którzy korzystają z samochodu.

Aktywność w środowisku miejskim

Ocena zależności między środowiskiem 
miejskim a aktywnością fizyczną i oty-
łością jest ważna dla stworzenia lepszej 
polityki społecznej. Badanie miało dwa 
podstawowe cele. Pierwszym było zbada-
nie powiązań między środowiskiem miej-
skim a aktywnością fizyczną i otyłością, 
zaś drugim – sprawdzenie, jak środowisko 
miejskie wzbogacone wybudowaniem 
linii tramwajowej wpływa na poziom 

aktywności fizycznej i otyłość. Postawio-
no hipotezę, że jednostki korzystające 
z tramwaju doświadczają większej aktyw-
ności fizycznej i następuje u nich z czasem 
redukcja BMI w porównaniu z osobami, 
które nie podróżują tramwajem. Przeba-
dano wybrane losowo reprezentatyw-
ne osoby zamieszkujące w pasie 1 mili  
od linii tramwajowej. Badania objęły osoby 
podróżujące transportem zbiorowym, na 
rowerze oraz samochodem. Aktywność 
fizyczną oceniano za pomocą zmody-
fikowanej wersji międzynarodowego 
kwestionariusza aktywności fizycznej 
(IPAQ). IPAQ został tak zmodyfikowany, 
aby ocenić intensywne ćwiczenia oraz 
umiarkowaną aktywność fizyczną w po-
staci chodzenia. Mierzono aktywność, 
pytając respondentów, ile dni w tygodniu 
wykonują energiczne ćwiczenia fizyczne, 
obejmujące: podnoszenie ciężkich przed-
miotów, kopanie, aerobik lub szybką jazdę 
na rowerze. Umiarkowaną aktywność 
fizyczną mierzono, pytając respondentów, 
ile dni w tygodniu spacerują co najmniej 
10 minut i jaką odległość w tym czasie 
pokonują. Aktywność fizyczną analizowa-
no według procedury American College 
of Sports Medicine. Stowarzyszenie to 
zaleca tygodniowe poziomy aktywności 
fizycznej (RPA), polegające na energicznych 
ćwiczeniach lub umiarkowanej aktyw-
ności fizycznej. Energiczna aktywność 
to ruch trzy razy w tygodniu po 20 mi-
nut, a umiarkowana aktywność fizyczna  
to chodzenie pieszo pięć razy w tygodniu 
po 30 minut. BMI badanych obliczono przy 
użyciu zgłaszanych przez nich wzrostu 
oraz wagi. Respondenci z BMI równym 
30 byli zakodowani jako otyli.

W ocenie mieszkańców

Przeprowadzone badanie obejmowało 
także postrzeganie środowiska fizyczne-
go i społecznego w sąsiedztwie, społeczne 
czynniki demograficzne i codzienne po-
dróże respondentów. Respondenci zostali 
poproszeni o ocenę różnych problemów 
społecznych występujących w okolicy za-
mieszkania wg skali: duży problem, mały 
problem, nie ma problemu. Dotyczyło to 
obszaru znajdującego się w odległości 
15 minut pieszego spaceru od ich domu. 
Lista problemów dotyczyła takich spraw 
jak: zaśmiecanie ulic, dzieci wychodzące 

na ulice bez nadzoru dorosłych, puste 
mieszkania i lokale sklepowe, źle utrzy-
mana własność, dostęp do parków lub 
obiektów rekreacyjnych, organizacja 
ruchu drogowego, picie alkoholu w miej-
scach publicznych, miejsca popełniania 
przestępstw. Dokonano analizy głównych 
składników, redukując je do pojedynczej 
złożonej skali (alfa Cronbacha), mierzą-
cej postrzegane środowisko społeczne 
w każdym obszarze.

Co zbadano?

Obiektywne miary środowiska fizycznego 
zostały utworzone przez geokodowanie 
adresów podmiotów biorących udział 
w badaniu w programie ArcView. Środki 
użytkowania gruntów okazały się związa-
ne z ćwiczeniami i wynikami zdrowotny-
mi. Obliczono zmienną gęstość zaludnienia 
oraz użytkowania gruntu, w tym liczbę 
sklepów spożywczych i restauracji w od-
ległości pół mili od domów respondentów. 
Wykorzystanie transportu publicznego 
na linii podstawowej zostało ocenione  
za pomocą pytania, jak często responden-
ci korzystali z transportu publicznego.  
Do oceny wykorzystano metody staty-
styczne w postaci dwóch zestawów analiz 
wyników. Regresja wieloczynnikowa 
modeli została oszacowana na zmiennych 
wynikowych, dostosowując do: wieku, płci, 
statusu zatrudnienia, poziomu edukacji, 
czynszu miejsca zamieszkania, odległości 
do pracy, percepcji środowisk sąsiedzkich, 
dostępu do parków, gęstości zaludnienia 
i wyposażenia w sklepy spożywcze i re-
stauracje oraz korzystania z transportu 
publicznego. 

Badano także wpływ budowy linii 
tramwajowej na zmiany w BMI (otyłość) 
i poziom aktywności fizycznej. Do oceny 
skłonności zastosowano model regresji lo-
gistycznej. Pozytywnie postrzegane przez 
respondentów środowisko społeczne 
i fizyczne w sąsiedztwie było istotnie sko-
relowane z niższym BMI i niższą szansą 
na otyłość. Szanse na spełnienie dobrego 
RPA przez chodzenie i przez energiczne 
ćwiczenia były znacząco wyższe dla miesz-
kańców dzielnic z bardziej pozytywnymi 
środowiskami społecznymi i fizycznymi. 
Najciekawsze wyniki uzyskano z badania 
użytkowników transportu zbiorowego. 
Okazało się bowiem, że istnieje istotny 
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statystycznie związek między wyko-
rzystaniem tramwaju a redukcjami BMI 
w czasie 12-18 miesięcy obserwacji. Dzięki 
korzystaniu z tramwaju i spacerom do 
przystanków BMI zmniejszyło się śred-
nio o 1,18 w porównaniu do osób korzy-
stających z samochodu, co odpowiada 
względnej utracie masy ciała wynoszącej 
6,45 funta. Wykorzystanie tramwaju jest 
również powiązane ze zmniejszonymi 
szansami na otyłość. Użytkownicy tram-
waju, jak się okazało, mieli o 81% mniejsze 
szanse, że z czasem staną się otyli.

Szanse na zwiększenie swojej ak-
tywności fizycznej poprzez energiczne 
ćwiczenia dla sprostania wymaganiom 
RPA są również związane z używaniem 
tramwaju.

To samo dotyczy aktywności umiar-
kowanej. Średnia utrata wagi 6,45 funta, 
wywołana korzystaniem z tramwaju,  
wiąże się z chodzeniem na odległość  
1 mili każdego dnia roboczego w ra-
mach codziennej rutyny. Osoba ważąca  
ok. 150 funtów, chodząc dodatkowo 1 milę 
przez 250 dni w roku, spaliłaby ok. 20 tys. 
dodatkowych kalorii, co jest równowar-
tością prawie 6 funtów. Średnia odległość 
domu od najbliższego przystanku tramwa-
jowego wynosiła 1,5 mili, a autobusowego 
0,25 mili. Natomiast średnia odległość od 
przystanku tramwajowego do miejsca pra-
cy wynosiła 0,35 mili. Dzięki korzystaniu 
z transportu zbiorowego piesze wędrówki 
mogą wzrosnąć do ok. 1,2 mili dziennie.  
To jest bliskie temu, co byłoby konieczne 
do zrobienia, aby innymi metodami pozbyć 
się nadwagi. Średnia szacowana utrata 
masy ciała wydaje się rozsądna, biorąc 
pod uwagę, że średnia utrata masy ciała 
wywołana dolegliwą dietą kaloryczną 
wynosi 8,8 funta. Wyniki z badania suge-
rują, że rośnie dostęp do linii tramwajowej 
dla osób dojeżdżających do pracy, a to 
może pomóc w pokonaniu niektórych 
barier związanych z angażowaniem się 
w codzienne mozolne specjalne ćwiczenia.

Prawdopodobieństwo błędu

Słabością i ograniczeniem tego typu 
badań jest fakt, że BMI i RPA uzyskano 
w wyniku opisania przez respondentów, 
a nie przez obiektywne sprawdzenie 
osoby zewnętrznej. Stąd wyniki mogą 
być przybliżone i miary indywidual-

nie zgłaszanych spacerów mogą się 
pokrywać z energicznymi wzorcami 
ćwiczeń. Prawdopodobny jest też błąd 
w oszacowaniu tych wyników, wynika-
jący z zawyżania energicznych ćwiczeń, 
gdyż zadowoleni z efektów respondenci 
mogli przeszacowywać swoje osiągnięcia. 
Mogą również występować dodatkowe 
pominięte zmienne, a także niski wskaź-
nik użytkowników tramwaju. W za-
łożeniu przyjęto relatywnie niewielki 
obszar ciążenia (oddziaływania) do linii 
tramwajowej, co ograniczyło liczbę ba-
danych. Ustalenie wpływu długotermi-
nowych skutków korzystania z tramwaju  
na otyłość będzie wymagało dalszych 
badań z większymi próbkami badanych. 
Sugeruje się ponadto, aby badane osoby 
wyposażyć w krokomierze lub inne po-
wiązane technologie, które dokładnie 
określą odległości pieszych wędrówek.

W walce z otyłością

Znalezienie istotnych przesłanek za-
chęcających do aktywnego korzystania 
z otaczającego odpowiednio zagospo-
darowanego środowiska daje nadzieję 
zmniejszenia wzrostu częstości wystę-
powania otyłości. Udowodniono, że pozy-
tywne postrzeganie środowiska i korzy-
stanie z transportu zbiorowego pozwala 
uzyskać redukcję wagi. Zatem polityka 
społeczna poprawiająca bezpieczeń-
stwo i atrakcyjność środowiska pieszych 
w drodze do przystanków transportu 
zbiorowego powinna uzyskać szczególny 
priorytet. Atrakcyjne środowisko i dobrze 
zlokalizowane przystanki zwiększą też 
udział podróży transportem zbiorowym 

z domu do pracy. Niewątpliwie polityka 
transportowa otrzymuje dodatkowy 
czynnik w postaci kalkulacji kosztów 
i korzyści, które powinny uwzględnić 
potencjalny wzrost aktywności fizycznej. 
W analizach ekonomicznych stosowa-
nych w studiach wykonalności nikt do 
tej pory nie uwzględniał odkrytego przez 
Amerykanów czynnika.

Planowanie przestrzenne ma wpływ 
na zachowania komunikacyjne i wybór 
sposobu podróży, a to wiąże się ze skut-
kami zdrowotnymi. System transportu 
publicznego może generować pozytywny 
wpływ na zdrowie poprzez zachęcanie 
do większego wysiłku związanego z do-
chodzeniem do przystanków. Okazuje 
się także, że użytkownicy transportu 
zbiorowego są bardziej aktywni fizycznie. 
Inwestowanie w transport publiczny 
przynosi dodatkowe korzyści w postaci 
obniżenia otyłości społeczeństwa, która 
stała się plagą bogatych krajów.

Obecnie w USA istnieją 32 systemy 
LRT, działające w głównych obszarach 
metropolitalnych. Według jednych źró-
deł umożliwiają one realizację ponad  
200 milionów podróży pasażerskich rocz-
nie. Inne prace badawcze wskazują na 
wyższe poziomy codziennych przewozów 
w amerykańskich LRT. Rosnące wykorzy-
stanie LRT i pozytywny efekt zdrowotny  
powinny być dodatkowym elementem 
działań na rzecz transportu publicznego.

W Polsce mamy wiele linii tramwa-
jowych, które należy modernizować. 
Równocześnie duże miasta, np. Gliwice, li-
kwidują linie tramwajowe, udostępniając 
ich przestrzeń samochodom. W świetle 
badań amerykańskich nie było to pro- 
zdrowotne działanie, bo nawet niewiel-
ki wysiłek związany z dochodzeniem  
do przystanków wpływa pozytywnie  
na nasze zdrowie.

Tadeusz Kopta 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Komunikacji

Źródło

1. MacDonald J.M., Stokes R.J., Cohen D.A., 

Kofner A., Ridgeway G.K.: The Effect  

of Light Rail Transit on Body Mass Index 

and Physical Activity. „American Journal  

of Preventive Medicine” 39(2)/2010.

Badania amerykańskich 
naukowców pokazują, że 
zwiększenie dostępności 
publicznych systemów 
transportowych daje 

nadzieję na zwiększenie 
szans dla aktywności 

fizycznej i zmniejszania 
częstości występowania 

otyłości.



W Coca-Cola uważamy, że każde opakowanie ma swoją wartość także po konsumpcji produktu.  
Dlatego odpady opakowaniowe powinny zostać zebrane i poddane recyklingowi zarówno w celu 
wytworzenia nowych opakowań, jak i innych wyrobów.  Nie chcemy, aby cenny materiał trafi ał 
w niewłaściwe miejsca czy zanieczyszczał tereny publiczne. Dlatego konsekwentnie wspieramy 
systemy selektywnej zbiórki oraz uczestniczymy 
w działaniach edukacyjnych skierowanych do 
konsumentów. Odpowiedzialna gospodarka 
odpadami zaczyna się w naszych głowach 
i naszych domach.

Dlatego Coca-Cola HBC Polska inicjuje szeroko 
zakrojone działania, zwiększające selektywną zbiórkę 
i recykling plastikowych opakowań po napojach. 

Wspólnie z 3 innymi wiodącymi producentami napojów, zainaugurowaliśmy ogólnopolską akcję 
„Działaj z imPETem”, dzięki której w 2018 r. recykling butelek PET w Polsce ma się 
zwiększyć o 10%. 

Równolegle, wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia i przy wsparciu 
The Coca-Cola Foundation, fi rmy z systemu Coca-Cola 
w Polsce uruchomiły kampanię „repeta” wzbogacającą 
infrastrukturę komunalną w dodatkowe pojemniki na tworzywa 
sztuczne. Braliśmy też aktywny udział w tegorocznym fi nale akcji 
„Sprzątanie Świata”.

Istotnym elementem obu tych działań jest edukacja mieszkańców, pokazująca jak postępować 
z odpadami i jak – dzięki właściwej selektywnej zbiórce – można im nadać drugie życie.

Żaden odpad nie jest śmieciem. Każdy odpad to cenny surowiec.
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Prawo własności  
urządzeń przesyłowych
Z perspektywy gospodarki prowadzonej przez organy gminy ważne jest zachowanie zróżnicowanych 
uwarunkowań gwarantujących zrównoważony rozwój. Jednym z nich jest stworzenie realnych 
podstaw dla funkcjonowania infrastruktury technicznej, w tym długofalowo – ustanawiania służebności 
przesyłu lub ograniczania własności nieruchomości (na podstawie decyzji administracyjnej starosty).  
Dla tych wszystkich kwestii duże znaczenie ma status prawny urządzeń przesyłowych.

Z godnie z art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego, urządzenia przesy-
łowe to urządzenia służące do 
doprowadzania lub odprowa-

dzania płynów, pary, gazu i energii elek-
trycznej oraz inne urządzenia podobne.  
Można dodać, że nie mogą one ograniczać 
się wyłącznie do jednej zamkniętej działki 
i mogą obciążać zarówno grunty, jak i bu-
dynki (w wyjątkowych przypadkach urzą-
dzeniem takim może być nawet budynek). 
Ustawodawca wskazuje, że urządzenia te 
nie stanowią części składowej nierucho-
mości, a taka jest zasada, jeżeli wchodzą 
w skład przedsiębiorstwa. Sąd Najwyższy 
(wyrok z 11 lutego 2016 r., sygn. akt V CNP 
39/15, Legalis) wskazał, że w skład przed-
siębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym 
wchodzić mogą także inne prawa rzeczowe 
lub obligacyjne. Z punktu widzenia realizacji 

zadań przedsiębiorstwa duże znaczenie ma 
tylko zapewnienie właścicielowi przed-
siębiorstwa możliwości gospodarczego 
wykorzystania urządzeń przesyłowych, 
a nie charakter przysługującego mu do 
nich prawa. Może tu wchodzić w rachubę  
np. użytkowanie, leasing czy najem. W ra-
mach więc sieci eksploatowanej przez jedno 
przedsiębiorstwo mogą funkcjonować 
instalacje należące do różnych właścicie-
li.  Oznacza to, że wejście tych instalacji 
w skład przedsiębiorstwa jest kwestią 
faktu i że przedsiębiorstwu temu może 
przysługiwać do nich inny niż własność 
tytuł prawny.

Zasada superficies solo cedit

Oznacza to, że rozumienie pojęcia „wejście 
urządzeń w skład przedsiębiorstwa” jest 

bardzo szerokie. Jest to o tyle istotne, że 
wywołuje ono konsekwencje w postaci 
„odłączenia” się tych urządzeń od nie-
ruchomości i możliwego samodzielnego 
funkcjonowania w obrocie prawnym. 
Nie jest to jednak równoznaczne z tym, 
że zawsze przedsiębiorca przesyłowy 
będzie właścicielem tej nieruchomości. 
Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku  
z 10 grudnia 2015 r. (sygn. akt I ACa 1221/15, 
Legalis) wskazał, że w przepisie art. 49 
Kodeksu cywilnego chodzi o urządzenia 
przesyłowe, które są złączone z siecią 
zewnętrzną. W momencie połączenia 
urządzeń znajdujących się na gruncie 
z siecią zewnętrzną następuje zerwanie 
z zasadą superficies solo cedit (zgodnie 
z którą wszystko, co jest zlokalizowane 
na gruncie, stanowi część składową tego 
gruntu). Wyłączenie zasady superficies 
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solo cedit nie obejmuje natomiast samej 
instalacji wewnętrznej sieci odbiorcy.  
Ta ostatnia stanowi część składową nie-
ruchomości, z którą jest trwale związana.

Władztwo nad urządzeniami 
przesyłowymi

Wejście do przedsiębiorstwa będzie miało 
miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca będzie 
nad urządzeniami przesyłowymi sprawo-
wał władztwo. Ustawodawca dodaje tutaj, 
że osoba, która poniosła koszty budowy 
urządzeń przesyłowych i jednocześnie 
jest ich właścicielem, może żądać, aby 
przedsiębiorca, który przyłączył urzą-
dzenia do swojej sieci, nabył ich wła-
sność za odpowiednim wynagrodzeniem. 
W drugiej kolejności prawo do zgłoszenia 
takiego roszczenia (o nabycie własności 
urządzeń) przysługuje wzmiankowanemu 
przedsiębiorcy. Sąd Apelacyjny w Katowi-
cach (wyrok z 20 maja 2016 r., sygn. akt 
V ACa 535/14, Legalis) wskazał, że samo 
zakwalifikowanie danego urządzenia 
infrastrukturalnego jako wchodzącego 
w skład przedsiębiorstwa nie przesądza 
o tym, kto jest jego właścicielem. Skutkiem 

tego jest jedynie to, że takie urządzenie nie 
stanowi części składowej nieruchomości, 
na której jest posadowione. Przeniesienie 
natomiast prawa własności tych ele-
mentów urządzeń infrastrukturalnych 
nastąpić powinno na podstawie odrębnej 
umowy. Z kolei pojęcie „odpowiednie 
wynagrodzenie” użyte w przywołanym 
przepisie art. 49 § 2 Kodeksu cywilne-
go należy rozumieć analogicznie jak na 
gruncie art. 231 tegoż aktu prawnego, co 
oznacza, że winno stanowić ekwiwalent 
wartości urządzeń przesyłowych. Celem 
„odpowiedniego wynagrodzenia” jest za-
pewnienie właścicielowi urządzeń okreś- 
lonych w art. 49§ 1 Kodeksu cywilnego 
ekwiwalentnego świadczenia. Cel ten 
będzie osiągnięty, gdy wynagrodzenie 

odpowiada przeciętnym cenom, normalnie 
stosowanym przy sprzedaży tego mienia. 
W istocie wysokość tego wynagrodzenia 
określa się według cen wolnorynkowych 
obowiązujących w chwili orzekania. Do-
dać trzeba, że pojęcie „odpowiedniego 
wynagrodzenia” w rozumieniu art. 49 § 2 
Kodeksu cywilnego nie musi być tożsame 
z kosztami poniesionymi na wybudowanie 
urządzeń. Te bowiem mogą być wyższe niż 
ceny rynkowe przedmiotowych urządzeń 
energetycznych.

Adekwatne wynagrodzenie

Roszczenie o przeniesienie własności 
urządzeń przesyłowych – niezależnie 
od tego, czy kierowane przez właściciela 
nieruchomości, czy też przez przedsię-
biorcę przesyłowego – należy uznać za 
bardzo istotne. Prowadzi ono bowiem 
systemowo do uregulowania stanu praw-
nego i przykładowo stworzenia możliwo-
ści ustanowienia służebności przesyłu. 
Służebność taką ustanawia się bowiem 
tylko na rzecz przedsiębiorcy, który jest 
właścicielem urządzeń przesyłowych. 
Nie wystarczy więc tutaj inna forma 

władztwa przedsiębiorcy przesyłowego  
nad urządzeniami.

Oczywiście, jeszcze przed sądowym 
przeniesieniem własności urządzeń 
przesyłowych właściciel nieruchomości 
i przedsiębiorca mogą uregulować stan 
prawny w formie umowy (takie rozwiąza-
nie należy uznać za podstawowe). Wtedy 
od ich swobodnego uznania zależeć bę-
dzie to, jakie wynagrodzenie ustalą jako 
adekwatne w związku z przeniesieniem 
własności urządzeń przesyłowych. Nie za-
myka to jednak ewentualnego rozliczenia 
za późniejsze ustanowienie służebności 
przesyłu (to są dwie różne sprawy).

dr Maciej J. Nowak 

radca prawny

Z punktu widzenia realizacji zadań przedsiębiorstwa 
duże znaczenie ma tylko zapewnienie właścicielowi 
przedsiębiorstwa możliwości gospodarczego 
wykorzystania urządzeń przesyłowych, a nie 
charakter przysługującego mu do nich prawa.

rEklama
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                                         Kraków dofinansowuje renowacje 
starych kamienic należących  
do prywatnych właścicieli

O d lat z tym problemem bory-
ka się choćby Buk, dwuna-
stotysięczna gmina w wo-
jewództwie wielkopolskim. 

– Mamy niewielką liczbę zabytków wpisa-
nych do rejestru. Wielu właścicieli uważa, 
że jeżeli ktoś ma budynek, który powstał 
przed 1945 r., to automatycznie ma prawo 
ubiegać się o wsparcie finansowe. Takich 
wniosków mamy bardzo dużo – mówi 
burmistrz Stanisław Filipiak.

Przez wiele lat gminie nie udało się 
wypracować uchwały umożliwiającej 
dotację renowacji budynków zlokalizo-
wanych w historycznym centrum miasta, 
wpisanych tylko do gminnej ewidencji za-
bytków. Przygotowywane w poprzednich 
kadencjach akty prawa miejscowego były 
kwestionowane przez Regionalną Izbę  
Obrachunkową. Tymczasem niektóre mia-
sta w Polsce już takie uchwały podjęły. Mo-
gły to zrobić, ponieważ 22 czerwca 2017 r.  
Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

(Nie)rejestrowane zabytki

Opieka nad zabytkowymi obiektami 
i utrzymanie ich we właściwym stanie 
technicznym należy do właścicieli. To na 
nich spoczywa obowiązek prowadzenia 

prac konserwatorskich, restauratorskich 
i budowlanych. Jak informuje Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(MKiDN), powołując się na, opublikowany 
w 2017 r., kilkusetstronicowy „Raport 
o stanie zachowania zabytków nierucho-
mych w Polsce. Zabytki wpisane do re-
jestru zabytków”, tylko 5,4% zabytków 
nieruchomych jest źle zachowanych. 32,4% 
prezentuje stan średni, a 62,2% dobry lub 
bardzo dobry.

W raporcie ujęto jednak tylko obiekty 
wpisane do rejestru, których właściciele już 
wcześniej mogli starać się o dotacje z gmin, 
urzędów marszałkowskich i wojewódzkich 
(w przypadku miejsc pamięci i zabytkowych 
cmentarzy), MKiDN oraz od wojewódz-
kich konserwatorów zabytków (WKZ).  
Ci ostatni nie mają jednak do podziału 
zbyt dużych kwot. Przykładem jest WKZ 
województwa lubelskiego, który wydaje na 
dotacje ok. 1,5 mln zł na całe województwo.

Przez lata jednym z podstawowych 
wymogów udzielenia dotacji przez samo-
rządy dla prywatnych właścicieli zabytków 
był wpis do rejestru. Jednak nie wszystkie 
historyczne budynki do takiego rejestru 
trafiają, choć, biorąc pod uwagę wymogi –  
część mogłaby się w nim znaleźć.

Jak przyznaje Maria Gmyz, zastępca 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, właściciele budynków nierzadko 
unikają wpisania obiektów do rejestru 
zabytków, ponieważ nakłada on na nich 
konkretne obowiązki zapisane w ustawie 
określającej przedmiot, zakres i formy 
ochrony zabytków oraz opieki nad nimi. 
– Posiadając zabytek, należy zabezpieczać 
go przed niszczeniem i zagospodarować 
we właściwy sposób. Obiekty wpisane 
do rejestru posiadają karty ewidencyjne, 
czyli dokumentację, która określa historię 
i wartości zabytków – wyjaśnia Maria 
Gmyz. – Dane te są podstawą do opra-
cowania projektów zagospodarowania 
zabytku, w jaki sposób należy o niego dbać 
i jakie prace musi wykonać ich właściciel. 
W takich obiektach są też prowadzone 
kontrole – dodaje.

Tymczasem budynki znajdujące się 
jedynie w gminnych ewidencjach, mimo 
że pozostają pod opieką konserwatora 
zabytków, ze względu na ich dużą liczbę 
podlegają bezpośrednim kontrolom tylko 
w razie potrzeby, np. dewastacji obiektu czy 
braku dbałości właściciela o jego należyte 
zachowanie.

Chętnych brakuje

Jako przykład gmin, która zdecydowała 
się dofinansowywać renowacje budyn-

Nowa szansa dla zabytków
Niszczejąca kamienica usytuowana między dwoma odresturowanymi budynkami to częsty widok 
na ulicach polskich miast i miasteczek. Prywatnych właścicieli historycznych budynków nierzadko 
nie stać na remonty. Tym bardziej że spora część obiektów nie jest wpisana do rejestru zabytków. 
Samorządy zyskały jednak nowe możliwości wspierania tych przedsięwzięć.

Gospodarka przestrzenna
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ków niewpisanych do rejestru zabytków, 
warto wymienić Kraków, Inowrocław czy 
Lublin. Ten ostatni stosowną uchwałę 
podjął wiosną tego roku. Gminna ewi-
dencja zabytków obejmuje tam łącznie  
1968 tzw. kart adresowych. Są to: 28 ukła-
dów urbanistycznych i ruralistycznych, 
1711 budynków, zespołów budynków, zało-
żeń zieleni i cmentarzy (choć tu, ze względu 
na zbiorcze karty zespołów, faktyczna 
liczba budynków jest większa niż liczba 
kart) oraz 229 stanowisk archeologicznych.

Miasto nigdy nie szacowało ogólnych 
kosztów renowacji obiektów wpisanych 
do ewidencji, ponieważ w zdecydowanej 
większości nie stanowią one własności 
gminy: – Mamy do czynienia z dość dużą 
skalą problemu, z którym prywatni wła-
ściciele, w tym skupieni we wspólnotach, 
dotychczas radzili sobie głównie za pomocą 
środków własnych lub kredytów – ko-
mentuje Beata Krzyżanowska, rzecznik 
prasowy prezydenta Lublina. – W przy-
padku zabytków wpisanych do rejestru 
prywatni właściciele mieli, także przed 
nowelizacją ustawy, możliwość ubiegania 
się o środki z różnych źródeł, co część 
z nich wykorzystywała. Zmianę przepisów 
należy oceniać pozytywnie ze względu na 
możliwości, jakie się pojawiają. Ze wzglę-
du na krótki czas jej obowiązywania nie 

jesteśmy jednak w stanie stwierdzić, czy 
będą one odpowiednio funkcjonować. 
Głównym problemem są stosunkowo 
niskie środki przeznaczane na dotacje do 
prac przy zabytkach. Do tej pory w Lubli-
nie zostały złożone jedynie dwa wnioski 
osób prywatnych o dofinansowanie. Oba 
dotyczące zabytków wpisanych do rejestru.  
Nie wpłynął żaden dotyczący obiektu 
z ewidencji, niewpisanego do rejestru, 
mimo informacji przekazywanych wła-
ścicielom, że istnieje taka możliwość – 
informuje Krzyżanowska.

jaka jest procedura?

W uchwale Rady Miasta Lublina okreś- 
lono, na co można przeznaczyć dota-
cje celowe z gminnej kasy na obiekty 
wpisane do ewidencji. Mogą one zostać 
przeznaczone m.in. na sporządzenie 
ekspertyz technicznych i konserwator-
skich, przeprowadzenie badań, wyko-
nanie dokumentacji konserwatorskiej 
i projektu budowlanego, odnowienie 
lub uzupełnienie tynków i okładzin 
architektonicznych albo ich całkowite 
odtworzenie, odtworzenie zniszczonej 
przynależności zabytku, okien, drzwi, 
więźby dachowej, pokrycia dachowego, 
rynien i rur spustowych, moderniza-
cję instalacji elektrycznej w zabytkach, 
w tym drewnianych, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej, zakup materiałów 
konserwatorskich i budowlanych czy 
montaż instalacji przeciwwłamaniowej 
oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacje na renowacje obiektów wpi-
sanych do gminnych ewidencji mogą 
być udzielone do 100% poniesionych  
wydatków.

Jeżeli taki obiekt jest już wpisany do 
gminnej ewidencji, właściciel opracowuje 
dokumentację jego remontu, która musi 
trafić do starostwa, które wydaje zgodę 
na realizację inwestycji po uzgodnieniu 
dokumentacji z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków (konserwator prowadzi 
konsultacje i może przekazać wytyczne do 
projektowania, a jeśli projekt jest właściwie 
sporządzony, nie wnosi uwag). Dopiero po 
uzyskaniu pozwolenia ze starostwa i po 
wykonaniu kosztorysu właściciel lub użyt-
kownik obiektu może ubiegać się o dotację. 
W przypadku obiektów wpisanych do re-
jestru procedura jest podobna, z tą różnicą, 

że urząd konserwatorski wydaje decyzję 
na roboty budowlane i konserwatorskie 
bezpośrednio, jeszcze przed wydaniem 
pozwolenia w starostwie. Te procedury 
obowiązują w całej Polsce.

Dlaczego warto?

W Krakowie gminna ewidencja zabytków 
obejmuje niemal 6,4 tys. obiektów. Uchwałę 
o możliwości finansowania także tych 
znajdujących się w gminnej ewidencji 
podjęto tam 23 maja 2018 r. Wcześniej, 
bo w listopadzie 2017 r., podobną uchwałę 
przyjęła warszawska rada miejska.

W stołecznej gminnej ewidencji za-
bytków znajduje się ponad 10,7 tys. bu-
dynków i budowli. Niecałe 2 tys. z nich 
wpisanych jest do rejestru. W 2018 r. 
(termin upływał 31 stycznia br.) na do-
finansowanie ich remontów w budże-
cie Warszawy zarezerwowano prawie  
28 mln zł. Właściciele złożyli 433 wnioski, 
w tym 297 dotyczyło gminnej ewidencji 
zabytków, a 136 rejestru zabytków. – No-
welizacja ustawy jest ogromną szan-
są dla właściciel zabytkowych budyn-
ków, bowiem daje możliwość znacznie 
szerszej grupie odbiorców korzystania  
ze środków miejskich przeznaczanych 
na remont zabytkowych budynków – ko-
mentuje Anna Magdalena Łań z wydziału 
prasowego Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy. – Dzięki nowym przepisom 
wsparciem mogą być objęte kolejne zabyt-
ki, których właściciele dotąd nie mogli się 
starać o żadną pomoc ze strony organów 
ochrony zabytków.

W Warszawie i Krakowie widać za-
interesowanie. Lublin skarży się na jego 
brak, ale i to może się zmienić. W wielu 
miastach nie podjęto jednak stosownych 
decyzji umożliwiających wspieranie pry-
watnych właścicieli zabytkowych obiek-
tów. – Gminy są obciążone wieloma innymi 
zadaniami, na które potrzebne są pieniądze. 
Mimo wszystko uważam, że są w stanie 
wygospodarować pewną kwotę na cel 
ratowania swoich miejscowych zabytków, 
przywracania im świetności – twierdzi 
Maria Gmyz. – Nie rozwiąże to wszystkich 
problemów, ale na pewno może pomóc 
lokalnym społecznościom chronić ich 
kulturowe i narodowe dziedzictwo.

Szymon Pewiński
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Ciepło z odnawialnych 
źródeł energii
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłowniczych, początkowo 
zaniedbywany, staje się jednym z priorytetów Unii Europejskiej w promocji ogólnego wzrostu udziałów 
OZE w zużyciu energii oraz w działaniach na rzecz zwalczania smogu i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

R ada UE przyjęła w 2007 r. 
pierwszy, kompleksowy pakiet 
klimatyczno-energetyczny  
„3 x 20%”, który wyznaczył 

trzy główne cele rozwoju unijnej ener-
getyki do 2020 roku: wzrost udziałów 
energii z OZE łącznie (czyli energii elek-
trycznej, nośników energii w transpo-
rcie i ciepła z OZE) do 20% oraz zmniej-
szenie – też o 20% – zużycia energii 
finalnej i emisji gazów cieplarnianych, 
w tym w szczególności ze źródeł spa-
lania o mocy cieplnej powyżej 20 MW, 
dla których wyznaczono cele redukcyjne 
w ramach dyrektywy o handlu emisja-
mi (ETS). Ogólny unijny cel – 20-pro-
centowy udział energii z OZE – został 
podzielony na poszczególne kraje człon-
kowskie. Polski cel został określony na 
15%. Przyjęty w 2010 r. „Krajowy plan 
działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych” (KPD) zakłada realiza-
cję tego celu, o ile udział energii z OZE 
w samym ciepłownictwie w 2020 r.  
osiągnie 17,1%.

Efektywny system ciepłowniczy

Nie są to jedyne zobowiązania unijne, 
które dotyczą ciepłownictwa. Dyrek-
tywa o efektywności energetycznej 
stawia wymóg osiągania m.in. dzięki 
OZE lub wykorzystaniu ciepła odpado-
wego (w obu przypadkach potrzebne są 
magazyny ciepła) statusu efektywnego 
systemu ciepłowniczego. W niniejszym 
opracowaniu skupiono się na roli energii 
słonecznej w dochodzeniu do uzyskania 
minimum 50-procentowego udziału 
energii z OZE w strukturze wytwarzania 
ciepła w przedsiębiorstwie ciepłow-
niczym. Obecnie, według Izby Gospo-
darczej Ciepłownictwo Polskie, aż 83% 
przedsiębiorstw ciepłowniczych nie 

spełnia wymogów efektywnego syste-
mu ciepłowniczego. Ponadto dyrektywa 
w sprawie ograniczania emisji niektó-
rych zanieczyszczeń do powietrza ze śred- 
nich obiektów energetycznego spalania 
(MCP) wymaga spełnienia – m.in. dzięki 
wprowadzaniu OZE i magazynów ciepła 
(w miejsce najbardziej emisyjnych ko-
tłów węglowych) – coraz ostrzejszych 
standardów emisyjnych dotyczących 
dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu 
(NOx) i cząstek stałych (pyłów). Stop-
niowe zastępowanie przez OZE najstar-
szych kotłów na paliwa stałe pozwoli 
na uniknięcie w przedsiębiorstwach 
ciepłowniczych ogromnych nakładów 
na ich modernizację i dostosowanie do 
nowych standardów środowiskowych.

Komisja Europejska w ramach ko-
munikatu w sprawie „Strategii UE w za-
kresie ogrzewania i chłodzenia” apeluje 
o całkowite odejście od wykorzystania 
paliw stałych w ciepłownictwie do 2040 r.  
i całkowite wyeliminowanie paliw ko-
palnych w ciepłownictwie do 2050 r., 
przy jednoczesnym wzroście udziałów 
ciepła z OZE w UE z 16,5% w 2013 r. 
do ok. 50% w 2050 r. i wykorzystaniu 
ciepła odpadowego. Polityka UE prze-
kłada się na kolejne zobowiązania – na 
2030 r. Nowa dyrektywa w sprawie 
promowania stosowania energii z OZE 
nr 2016/0382/COD (RED II) mówi o obo-
wiązku osiągnięcia rocznego wzrostu, 
o co najmniej 1-2%, udziału OZE w sys-
temach ciepłowniczych.

Ożywienie rynku

Najbliższe kilkanaście lat w polskim 
ciepłownictwie będzie okresem przy-
śpieszonych przemian technologicznych 
i transformacji systemów ciepłowni-
czych w kierunku efektywnych ener-

getycznie i niskoemisyjnych, z coraz 
większym udziałem energii z OZE.

Dyrektywa o promocji OZE z 2009 r.  
wymaga – w całym okresie do 2020 r. – 
wzrostu udziałów OZE we wszystkich 
sektorach zapotrzebowania na energię, 
także w ciepłownictwie (wcześniejsza 
dyrektywa dotyczyła tylko promocji 
energii elektrycznej). Przedsiębiorstwa 
ciepłownicze w Polsce powoli, poczyna-
jąc od lat 90. ubiegłego wieku, zaczęły 
stosować OZE. Najpierw ciepłownie 
zaczęły wykorzystać biomasę, potem 
podjęły próby z wykorzystaniem energii 
geotermalnej. Dopiero od 2010 r. zaczęły 
powstawać instalacje wykorzystujące 
energię promieniowania słonecznego, 
początkowo w niewielkiej skali.

Obecnie jednostki wytwórcze za-
silające systemy ciepłownicze w zde-
cydowanej większości wykorzystu-
ją paliwa kopalne, przy czym udział 
węgla kamiennego wynosi aż 74%.  
OZE w tzw. ciepłownictwie systemowym 
stanowią ciągle mały fragment struktury 
paliwowej – niewiele więcej niż 3% (dane 
Urzędu Regulacji Energetyki za 2016 r.).  
Systemy ciepłownicze mają przed sobą 
do zagospodarowania olbrzymi i jeszcze 
mało wykorzystany potencjał odnawial-
nych zasobów energii oraz mogą wnieść 
znaczący wkład w realizację polskich 
zobowiązań w zakresie udziałów energii 
z OZE do końca 2020 r.

Słoneczne systemy ciepłownicze

Słoneczne systemy ciepłownicze, czyli 
wielkopowierzchniowe systemy ko-
lektorów słonecznych (wielkość po-
wyżej 500 m2), połączone z sezonowy-
mi magazynami ciepła (wielkości od 
kilkunastu tysięcy do kilku milionów 
metrów sześciennych), są nowoczesnym 
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uzupełnieniem obecnych rozwiązań 
dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. 
Dodatkowo systemy tego typu mogą 
współpracować z innymi urządzenia-
mi OZE, np. z pompami ciepła czy też 
technologią Power to Heat. Pierwsze 
takie instalacje powstały w Europie 
w latach osiemdziesiątych. Obecnie naj-
więcej funkcjonuje ich w Danii, Szwecji, 
Niemczech i Austrii. Komisja Europejska 
wspiera wprowadzanie ekologicznych 
rozwiązań dla sektora ciepłownicze-
go, m.in. przez projekt Solar District  
Heating (Słoneczne systemy ciepłowni-
cze) „SDHp2m”, w którym uczestniczy 
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). 
Przedsięwzięcie ma na celu opracowanie 
i wdrożenie w dziewięciu uczestniczą-
cych w nim regionach europejskich 
zaawansowanych strategii rozwoju oraz 
programów wsparcia dla sektora przed-
siębiorstw ciepłowniczych. Działania 
prowadzone w ramach projektu mają 
na celu doprowadzenie do uruchomienia 
inwestycji i tym samym rozwoju rynku 
w kierunku ekologicznych rozwiązań.  
Na stronie internetowej projektu –  
www.solar-district-heating.eu – do- 
stępne są wytyczne dla planujących 
budowę instalacji OZE współpracujących 
z systemami ciepłowniczymi oraz opisa-
ne są istniejące już projekty pochodzące 
z krajów europejskich.

Potencjał do wykorzystania

Polska jest jednym z wiodących krajów 
europejskich pod względem ciepła sys-
temowego i już tylko ten fakt wskazuje 
na olbrzymi potencjał także dla OZE 
w tym zakresie, zarówno w koncesjo-
nowanych przedsiębiorstwach ciepłow-
niczych, spółdzielniach i wspólnotach 
mieszkaniowych, jak i na osiedlach 
deweloperskich. W celu szerokiego 
wykorzystania OZE w ciepłownictwie 
należy pokonać pewne ograniczenia 
natury technicznej. Obecnie stosowane 
technologie w ciepłownictwie systemo-
wym, oparte na spalaniu paliw stałych 
i starych modelach biznesowych, które 
zakładają utrzymanie zapotrzebowania 
na ciepło na dotychczasowym poziomie 
przy stosunkowo wysokiej temperaturze 
jego odbioru, uniemożliwiają znaczące 
zwiększenie udziału OZE (ponad kilka 

procent), bez natrafienia na bariery. Jedną 
z barier są ograniczone zasoby biomasy 
i rosnące koszty (wraz ze wzrostem za-
potrzebowania), która jako jedyne źródło 
OZE może dostarczać ciepło o wysokiej 
temperaturze.

IEO, przyjmując założenie, że (pod 
wpływem regulacji unijnych) wszyst-
kie koncesjonowane przedsiębiorstwa 
ciepłownicze będą dążyć do uzyski-
wania statusu efektywnego systemu 
ciepłowniczego oraz uwzględniając 
trend do wprowadzania nowych tech-
nologii ciepłowniczych (zaliczanych 
do III i IV generacji, ta ostatnia obej-
muje technologie, które nie bazują na 
procesach spalania), dokonano oceny 
realnego potencjału inwestycyjnego 
w OZE w ciepłownictwie. W tym celu 
wykorzystano tzw. scenariusz Energy 
Revolution, który bazuje na symulacjach 

modelem MESAP całego krajowego mik-
su energetycznego do 2050 r., w którym 
w bilansie do 2030 r. (perspektywa in-
westorska) wyodrębniono subscenariusz 
ciepła systemowego. Uzyskano wyniki, 
które w pełni potwierdziły możliwość 
uzyskania w koncesjonowanych przed-
siębiorstwach ciepłowniczych 10 GW 
mocy OZE do 2030 r. 

Mentalne bariery 

Często pojawiającą się opinią na te-
mat wykorzystania OZE w przedsię-
biorstwach ciepłowniczych jest fakt, 
że przedsiębiorstwa zlokalizowane na 
terenach silnie zurbanizowanych nie mają 
możliwości, aby skorzystać z OZE. Taka 
opinia jest często powiązana z ograniczo-
nymi możliwościami budowy wielkoska-
lowych instalacji kolektorów słonecznych 

 

Rys. 1. Struktura paliw wykorzystywanych w polskich systemach ciepłowniczych  
według URE

Rys. 2. Zestawienie średniej jednostkowej ceny ciepła konwencjonalnego z wynikami 
analizy LCOE dla systemu ciepłowniczego ze źródłami OZE dostarczającymi 50% ciepła 
w ciągu roku. Źródło: IEO

Linia trendu – jednoskładnikowa cena ciepła [PLN/GJ]

LCOEJednostkowa cena ciepła [PLN/GJ]
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współpracujących z magazynami ciepła. 
Rozpatrując aspekt dostępności gruntów 
pod inwestycję, warto podkreślić, że nie 
należy utożsamiać pojęcia instalacji OZE 
pogodowozależnej jedynie z wielkoska-
lową instalacją kolektorów słonecznych, 
która de facto wymaga znacznego areału 
dostępnych gruntów pod inwestycje. 
Warto jednak zauważyć, że nie musi 
to być instalacja dostarczająca samo-
dzielnie np. 50% ciepła z OZE o mocach 
(spotykanych w UE) rzędu 20-50 MW, 
ale może to być np. system paneli z ko-
lektorami słonecznymi o mocy rzędu 
2 MW (wymóg programu POIŚ), które 
zajmują powierzchnię ok. 0,6-0,9 ha.  
Są to powierzchnie, które można wygo-
spodarować zarówno na terenie kotłowni 
(dachy budynków zakładu ciepłownicze-
go, teren składowiska węgla, którego 
wymagana powierzchnia zmniejszy się 

w efekcie stosowania OZE), jak i w roz-
proszeniu na dachach budynków, do 
których dostarczane jest ciepło (spół-
dzielni i wspólnot mieszkaniowych). 
Warto też zauważyć, że możliwy jest 
wybór innego źródła OZE, mniej wy-
magającego, jeśli chodzi o zajmowa-
ne powierzchnie, takiego jak zielone 
elektroogrzewnictwo. Przy założeniu 
nabywania energii elektrycznej wraz 
z gwarancją pochodzenia bezpośrednio 
z rynku energii elektrycznej nie ma ko-
nieczności budowy elektrowni wiatro-
wej lub słonecznej. Wówczas instalacja 
konwersji energii elektrycznej na ciepło 
(kompaktowy bojler rezystancyjny lub 
elektrodowy) z pewnością zmieści się na 
terenie ciepłowni. Innym tego typu przy-
kładem może być pompa ciepła zasilana 
zieloną energią z rynku energii. Podobnie 
jest z magazynami ciepła – niewłaści-
wym postępowaniem jest utożsamianie 
magazynu ciepła jedynie z magazynem 
sezonowym (efektywnym w przypadku 
kolektorów słonecznych i najbardziej 

uniwersalnym z uwagi na zdolność 
magazynowania nadwyżek energii  
ze wszystkich źródeł – konwencjonal-
nych, kogeneracyjnych i OZE). Oprócz 
magazynów sezonowych dostępne są 
w Polsce magazyny krótkoterminowe, 
które z powodzeniem zmieszczą się 
w obrębie działek należących do zde-
cydowanej większości przedsiębiorstw 
ciepłowniczych.

Ponadto może się wydawać, że kwe-
stia zbyt wysokich temperatur czynnika 
roboczego w znaczącym odsetku sieci 
ciepłowniczych w Polsce z pewnością 
nie ułatwia bezpośredniego przechodze-
nia z węglowych źródeł ciepła na OZE. 
Istotnie, może to stanowić znaczną prze-
szkodę techniczną w realizacji inwestycji, 
szczególnie na obszarach charakteryzu-
jących się najniższymi temperaturami 
otoczenia w sezonie zimowym i opóźnie-

niami w zakresie dostosowania ogrze-
wanych budynków do aktualnych norm 
budowlanych i standardów dotyczących 
instalacji wewnętrznych. W ramach za-
łożeń wykorzystania nowych technologii 
OZE w systemach ciepłowniczych należy 
dążyć, aby po zrealizowaniu inwestycji 
w OZE temperatura czynnika grzew-
czego na zasilaniu była niższa niż 90°C. 
Jednocześnie, aby umożliwić rozwiąza-
nie tego problemu, proponuje się, aby 
wraz z promocją OZE promowane były 
działania proaktywne na rzecz obniżenia 
temperatury czynnika roboczego w sieci, 
takie jak wymiana elementów instalacji 
grzewczych (grzejników) i zwiększenie ich 
łącznej powierzchni grzewczej, wymiana 
węzłów grupowych na indywidualne czy 
instalacja automatyki pogodowej w wę-
złach. Koszty tego typu działań zaliczane 
są w wielu programach europejskich do 
kosztów kwalifikowanych z takim samym 
poziomem dofinansowania (intensyw-
ności pomocy publicznej) jak inwestycje 
w OZE i nie ograniczają beneficjentów 

w planowaniu wykorzystania także ni-
skotemperaturowych OZE w systemach 
ciepłowniczych.

Porównanie cen ciepła z OZE 
z ciepłem konwencjonalnym

W ramach projektu, korzystając z do-
świadczenia partnerów projektu 
SDHp2m, IEO przygotował analizy eko-
nomiczne i finansowe. Opierały się one 
na założeniu, że w wyniku inwestycji 
w instalacje OZE cena ciepła nie wzrośnie. 
Na etapie pilotażu założono dodatkowo 
średnią dotację na poziomie 40%. Wyniki 
obliczeń kosztów ciepła (tzw. LCOE) dla 
takich inwestycji, rozłożone na cały okres 
20 lat, wynosiły średnio (dla różnych 
wariantów) w instalacjach pilotażowych  
ok. 52 zł/GJ i były nieco wyższe od średniej 
ceny ciepła z systemów ciepłowniczych 
w 2016 r. Jeżeli jednak uwzględnić trendy 
wzrostu cen ciepła w przedsiębiorstwach 
koncesjonowanych (dane URE), a tym 
bardziej wymagane nakłady na dostoso-
wanie się ciepłowni do dyrektywy MCP 
i rosnące koszty uprawnień do emisji  
CO2, to w latach 2019-2022 nastąpi zrów-
nanie się cen ciepła z obecnych źródeł 
wytwarzania z cenami ciepła z systemów 
zmodernizowanych dzięki OZE (umoż-
liwiającymi obniżenie udziałów węgla 
w wytwarzaniu ciepła ze 100% do 50%). 
Na rysunku 2 przedstawiono porówna-
nie średniej jednostkowej ceny ciepła 
konwencjonalnego z wynikami analizy 
LCOE dla źródeł OZE (energia słoneczna 
30%, biomasa 20% i magazyn ciepła).

Wyniki analiz pokazują, że przy 
kończących się, przyznanych w 2009 r.,  
derogacjach na ograniczanie emisji CO2 

(zgodnie ze ścieżką dla całej UE) i wzroście 
kosztów uprawnień do emisji (zgodnie 
z nową ścieżką w znowelizowanej w 2018 r.  
dyrektywie ETS) odchodzenie od węgla 
(dekarbonizacja) w polskim ciepłownic-
twie prowadzi do szybkiego obniżenia 
kosztów ciepła dla odbiorców.

Co dalej?

Wpływ OZE na obniżenie kosztów ciepła 
(nowe zjawisko) i dążenie do minimali-
zacji obciążeń dla odbiorców ciepła są 
szczególnie ważne dla przedsiębiorstw 
ciepłowniczych będących w gestii miast 

Najbliższe kilkanaście lat w polskim ciepłownictwie będzie 
okresem przyśpieszonych przemian technologicznych 
i transformacji systemów ciepłowniczych w kierunku 
efektywnych energetycznie i niskoemisyjnych,  
z coraz większym udziałem energii z OZE.
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(większość z obecnych przedsiębiorstw), 
które odpowiadają bezpośrednio za kosz-
ty usług dla mieszkańców. To między 
innymi dlatego potencjał i możliwości 
szerokiego wykorzystania OZE w cie-
płownictwie znajdują potwierdzenie 
w oczekiwaniach branży ciepłowniczej. 
Diagnozę możliwości w tym zakresie 
przyniosły wyniki ankiety przeprowa-
dzonej przez IEO, we współpracy z Izbą 
Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, 
w lutym br. wśród przedsiębiorstw cie-
płowniczych. W ankiecie wzięły udział 
44 podmioty operujące 49 systemami 
ciepłowniczymi, o całkowitym potencjale 
wytwórczym na poziomie 7440 MW, co 
stanowi 13,7% w łącznej mocy zainsta-
lowanej w polskich systemach ciepłow-
niczych. Wyniki ankiety potwierdziły 
duże zainteresowanie przedsiębiorstw 
ciepłowniczych budową magazynów 
ciepła i wykorzystaniem różnych ro-
dzajów OZE, także dotychczas wyko-
rzystanych w małym lub znikomym 

zakresie, takich jak energia słoneczna 
termiczna czy wiatrowa (elektroogrzew-
nictwo). Przedsiębiorstwa ciepłownicze 
zamierzają korzystać ze źródeł OZE. 
Stosunkowo największym zaintereso-
waniem ankietowanych przedsiębiorstw 
cieszą się kotły na paliwa z biomasy. 
Wiąże się to z tym, że kotły biomaso-
we mogą stanowić źródło stabilizujące 
moce ciepłownicze i są bezpośrednim 
zamiennikiem dla kotłów węglowych. 
Duże zainteresowanie magazynami cie-
pła oraz kolektorami słonecznymi to 
już wyraźnie dostrzegalna, postępująca 
zmiana w podejściu do OZE i ich miejsca 
w systemach ciepłowniczych.

W celu uruchomienia innowacyjnego 
potencjału modernizacyjnego w ciepłow-
nictwie i dokonania skoku technologicz-
nego dzięki OZE niezbędny wydaje się 
szeroko pomyślany program wsparcia 
dla ciepłownictwa. Na początku 2017 r. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki (NFOŚiGW) zorganizował 

konferencję pt.: „Systemy ciepłownicze 
współpracujące z odnawialnymi źródłami 
energii i magazynami ciepła”. Wyda-
rzenie, którego współorganizatorem 
był Instytut Energetyki Odnawialnej, 
posłużyło do szerszej dyskusji w środo-
wisku przedsiębiorstw ciepłowniczych, 
spółdzielni mieszkaniowych oraz prze-
mysłu produkcji urządzeń i rozwiązań 
technologicznych dla ciepłownictwa na 
temat praktycznej możliwości realizacji 
olbrzymiego i, jak dotychczas, bardzo 
wąsko wykorzystanego potencjału OZE 
w wytwarzaniu ciepła w systemach cie-
płowniczych. W efekcie wniosków z kon-
ferencji NFOŚiGW rozpoczął prace nad 
pilotażowym programem, który będzie 
wspierał wdrażanie w ciepłownictwie 
innowacyjnych i inteligentnych technik, 
OZE i magazynów ciepła.

Bartłomiej Pejas, Aneta Więcka 

Grzegorz Wiśniewski, Justyna Zarzeczna 

Instytut Energetyki Odnawialnej

rEklama
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POL-ECO SYSTEM  
świętuje 30-lecie
400 firm z 14 krajów, blisko 7000 gości z kraju i zagranicy, a także 17 premier oraz 39 nowości 
produktowych – tak prezentowały się tegoroczne Targi POL-ECO SYSTEM. Na poznańskie wydarzenie 
przyjechali czołowi reprezentanci polskiej i zagranicznej branży komunalnej i ochrony środowiska.

W ydarzenie odbyło się 
23-25 października na 
terenie Międzynaro-
dowych Targów Po-

znańskich. W jubileuszowych, Międzyna-
rodowych Targach Ochrony Środowiska 
POL-ECO SYSTEM wzięli udział m.in.: 
Henryk Kowalczyk, minister środowiska, 
Krzysztof Tchórzewski, minister energii, 
Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska, Kazimierz 
Kujda, prezes Zarządu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz Paweł Ciećko, Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska. Celem 
wydarzenia było szerokie otwarcie się na 
zagadnienia związane ze zrównoważo-
nym rozwojem i wymianą międzynaro-
dowych doświadczeń oraz inspirowanie 
krajowego sektora do rozwoju. – Targi 

POL-ECO SYSTEM to obowiązkowa po-
zycja w kalendarzu wszystkich osób 
zainteresowanych sektorem ochrony 
środowiska, zrównoważonego rozwoju, 
a także usług komunalnych – mówi Pau-
lina Pietrzak, dyrektor projektu Targów 
POL-ECO SYSTEM.

Po pierwsze: czyste powietrze

Tematem przewodnim tegorocznej edycji 
POL-ECO SYSTEM było „Czyste powie-
trze w trosce o zdrowie, klimat i śro-
dowisko”. Henryk Kowalczyk, minister 
środowiska, podkreślił, że Targi odby-
wają się w roku, w którym Polska będzie 
gospodarzem Szczytu Klimatycznego 
w Katowicach. – Zadaniem wszystkich, 
którzy zajmują się ochroną środowiska, 
jest przekazanie tego obowiązku na-

stępnym pokoleniom – mówił minister. 
Temat poprawy jakości powietrza został 
poruszony podczas licznych konferen-
cji towarzyszących Targom w ramach 
przestrzeni wystawienniczo-konferen-
cyjnej EkoSfera, zorganizowanej przez 
Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW.

Pierwszy, inauguracyjny panel po-
święcony był problemom środowiska 
w realizacji strategii odpowiedzialnego 
rozwoju. – Strategia odpowiedzialnego roz-
woju ściśle wiąże się z ochroną środowiska. 
A celem tego rozwoju jest pozostawienie 
środowiska naturalnego w nienaruszonym 
stanie – podkreślał Henryk Kowalczyk. Zda-
niem Krzysztofa Tchórzewskiego, odpo-
wiedzialny rozwój to umiejętność liczenia 
się z działaniami na rzecz ochrony środo-
wiska. Jak zapewniał, w ten rozwój wpi-
suje się gazyfikacja kraju, która w 2020 r.  

Abrys
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ma przekroczyć 90%. Także NFOŚiGW 
realizuje strategię odpowiedzialnego roz-
woju, o czym w czasie panelu zapewniał 
prezes Funduszu, Kazimierz Kujda. – Świad-
czy o tym m.in. wybudowanie w ostatnich 
latach nowoczesnych oczyszczalni ścieków 
i kilometrów kanalizacji. To ogromny za-
kres proekologicznych inwestycji – mówił 
Kazimierz Kujda.

Forum Energii i Recyklingu

Pierwszy dzień Targów to także począ-
tek Forum Energii i Recyklingu, które 
zorganizowały redakcja miesięcznika 
„Energia i Recykling” oraz firma Abrys. 
Tematem pierwszego dnia były spra-
wy branży odpadowej i recyklingowej, 
w tym rozszerzona odpowiedzialność 
producenta, drugiego dnia rozmawiano 
natomiast o energii: klastrach, elektro-
mobilności i magazynowaniu.

Wnioski z pierwszego dnia nie są 
zbyt optymistyczne. System ROP w Pol-
sce praktycznie nie istnieje. Branża re-
cyklingowa jest w kryzysie. Wiąże się 
to przede wszystkim z nowymi obo-
wiązkami wprowadzanymi przez rząd 
w związku z falą pożarów na składowi-
skach i innych miejscach magazynowania 
odpadów. Przedsiębiorstwa zajmujące się 

składowaniem odpadów będą musiały 
spełnić rygorystyczne wymogi dotyczące 
przechowywania odpadów i monitoringu. 
Są obowiązkowe kwoty zabezpieczenia 
roszczeń, jest także nakaz prowadzenia 
monitoringu on-line połączonego „koń-
cówką” z odpowiednim oddziałem Woje-
wódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Branża odpadowa ocenia, że spełnienie 
nowych wymagań to wydatek od 200 
do 500 tys. zł.

Problem tkwi też w samym systemie 
gospodarki odpadami i niechęci Polaków 
do segregowania odpadów, a także w opo-
rze rządzących przed wprowadzeniem 
wyższych opłat za niesegregowanie 
odpadów. Anna Sapota z CP Recykling 
zwróciła uwagę, że UE już pokazała Polsce 
„żółtą kartkę”, opublikowała bowiem 
„raport ostrzegaczy”, w którym uznała, 
że nie uda się spełnić nałożonych na nasz 
kraj limitów recyklingu.

Trochę lepsze wiadomości płyną 
z drugiego dnia Forum EiR. Nowocze-
sne projekty energetyczne mogą liczyć 
na wsparcie rządowe i dotacje unijne. 
NFOŚiGW i Ministerstwo Energii wspie-
rają klastry energii i elektromobilność. 
W urzędach są zespoły doradców, którzy 
pomagają w uruchamianiu nowoczesnych 
projektów. Są też pieniądze na magazyny 

energii elektrycznej i cieplnej, a nawet 
na magazyny chłodu.

NFOŚiGW dla środowiska

Trwające w Poznaniu Targi stały się okazją 
do podsumowania działalności NFOŚiGW 
oraz stawiania pytań o najważniejsze 
wyzwania. Wśród efektów jego dzia-
łalności wymienić należy m.in. ponad 
4 tys. projektów wspierających branżę 
wodociągowo-kanalizacyjną (w tym bu-
dowę ok. 1,6 tys. oczyszczalni ścieków), 
ochronę powietrza czy gospodarkę odpa-
dami. Jak mówił prezes Kazimierz Kujda, 
przybywa podpisanych umów, a wpływy 
z opłat i kar sięgnęły 26,6 mld zł. Całkowita 
wartość dofinansowania dla wspieranych 
inwestycji wyniosła 149,9 mld zł, a kwota 
podpisanych umów to 47,2 mld zł. – Mamy 
4220 kontraktów na prace. To pokazuje 
ogromny wymiar inwestycji prowadzo-
nych z zakresu ochrony środowiska, i to 
tylko tych w ramach POIiŚ – powiedział 
Kazimierz Kujda.

Niezbyt dobrze wygląda sytuacja 
w gospodarce odpadami. W ramach 
POIiŚ Narodowy Fundusz ogłosił sześć 
naborów ukierunkowanych na gospo-
darkę obiegu zamkniętego. Jak wyliczał 
zastępca prezesa, Dominik Bąk, złożono 
162 wnioski na kwotę 3 mld zł.– Jed-
nak tylko 1/6 wniosków przerodziła 
się w umowy – zauważył. – NFOŚiGW 
podpisał 23 umowy na kwotę 543 mln zł 
udzielonego dofinansowania. Warto jed-
nak zaznaczyć, że kolejne kilkadziesiąt 
wniosków jest właśnie rozpatrywanych.

103 mld na poprawę jakości powietrza

Oprócz wdrażania POIiŚ największym 
wyzwaniem, przed jakim stoi teraz NFOŚi-
GW, jest program „Czyste Powietrze”, na 
które w ciągu 10 lat zostanie przeznaczone  
103 mld zł. Przez miesiąc jego funkcjono-
wania wojewódzkie fundusze przyjęły po-
nad 7 tys. wniosków od właścicieli i współ- 
właścicieli domów jednorodzinnych.

Na portalu beneficjenta, za pośred-
nictwem którego można składać wnioski, 
zarejestrowało się do tej pory 265 tys. 
użytkowników. Najwięcej, bo ponad  
1,1 tys., złożono w Małopolsce, a prawie  
1 tys. na Mazowszu. – Nie ma zagrożenia, 
żeby wojewódzkie fundusze sobie nie 

Ekodziennikarz roku

Podczas Targów POL-ECO SYSTEM ogłoszono laureatów drugiej edycji konkursu „Eko-
dziennikarz”. Wśród nagrodzonych znalazła się Kalina Olejniczak – redaktor prowadząca 
miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, dziennikarka Portalu Komunalnego, publikująca 
w branżowych mediach wydawnictwa Abrys, która została doceniona za „intensywne 
i systematyczne informowanie o aktywnościach NFOŚiGW, w szczególności za dostrze-
ganie działalności NFOŚiGW w gospodarce wodno-ściekowej, a jej rozwój należy do 
jednego z największych osiągnięć Narodowego Funduszu”. W konkursie nagrodzono 
także Dariusza Kwiatkowskiego – dziennikarza Programu 1 Polskiego Radia, Aldonę Zyśk 
i Jacka Zyśka – redaktor i redaktora naczelnego miesięcznika „Środowisko”.

Abrys
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poradziły – stwierdziła jednak Anna Król, 
wiceprezes NFOŚiGW.

Wśród działań wspierających ograni-
czenie emisji i zwiększanie efektywności 
systemów produkcji ciepła ma być także 
pilotażowy program przeznaczony dla 
mniejszych samorządów. Przedsiębior-
stwa produkujące energię cieplną na cele 
komunalno-bytowe, w których udzia-
łowcem posiadającym co najmniej 70% 
udziałów jest JST, mają otrzymywać dota-
cje i pożyczki. Przedstawiciele NFOŚiGW 
nazywają ten program „otwarciem na 
potrzeby Polski powiatowej”.

Kolejnym wyzwaniem stojącym 
przed NFOŚiGW ma być Fundusz Ni-
skoemisyjnego Transportu, którego 
dysponentem będzie Ministerstwo Ener-
gii, a instytucją zarządzającą NFOŚiGW.  
Budżet ma wynieść około 10 mld zł.  
– To zupełnie nowa inicjatywa, nowy 
program – mówił prezes Kazimierz Kujda, 
zaznaczając, że Fundusz wciąż bierze 
aktywny udział w przygotowaniu nowej 
perspektywy finansowania unijnego. 
Targi były też okazją do wręczenia nagród 
w drugiej edycji konkursu „Ekodzienni-
karz” NFOŚiGW dla dziennikarzy (ramka).

„Czyste powietrze”  
może pobudzić gospodarkę

„Czyste powietrze” to duża szansa dla 
polskiej gospodarki – stwierdzili uczest-
nicy panelu „Czyste powietrze – w trosce 
o zdrowie, klimat i środowisko”, wśród 
których był m.in. minister środowiska, 
Henryk Kowalczyk. Przy okazji szef re-
sortu powiedział, że rządowe programy 
powinny częściowo zastąpić programy 
wymiany pieców realizowane przez samo-
rządy. Jak podkreślali uczestnicy dyskusji, 
wysoka emisja wydaje się „opanowana”. 
Również dlatego, że przemysł po prostu 
musi dostosować się do obowiązujących 
regulacji. – Z drugiej strony przemysł 
musi też żyć w zgodzie ze społecznością 
lokalną – mówił podczas panelu minister 
Kowalczyk, który wskazywał na znaczenie 
stałego monitoringu. – Z normami jest 
tak, że gdy emisję kontroluje się co jakiś 
czas, to normy są spełniane. A czasami 
różnie z tym bywa – ocenił. Zdaniem szefa 
resortu, wydatki na ochronę środowiska 
nie muszą oznaczać ograniczenia wzrostu 
gospodarczego. – W związku z urucho-

mieniem programu „Czyste powietrze” 
w ciągu 10 lat do gospodarki trafi, według 
naszych szacunków, ok. 200 mld zł – mó-
wił, dodając, że te pieniądze będą miały 
wpływ na pobudzenie gospodarki.

O zmianach klimatu

Wyzwania dla NFOŚiGW w zakresie 
ochrony środowiska i adaptacji do zmian 
klimatu były tematem kolejnej konferen-
cji. Organizatorem panelu dyskusyjnego, 
który moderował prof. Andrzej Mizgajski, 
było Ministerstwo Środowiska. Kazimierz 
Kujda poinformował podczas dyskusji, że 
obecnie udzielane są dotacje w niezbęd-
nych obszarach, np. na edukację ekologicz-
ną, na działalność parków narodowych, 
na ekspertyzy i badania zlecane przez 
Ministerstwo, badania geologiczne, na 
górnictwo i na szeroko pojętą ochronę 
przyrody. Kujda przyznał, że zdarza się, iż 
oprocentowanie jest wysokie i beneficjent 
wypowiada umowę. W konsekwencji 
idzie on do banku komercyjnego. Fun-
dusz dofinansowuje i udziela wsparcia 
pracom badawczo-rozwojowym. Zdaniem 
prezesa, brakuje jednak dobrych projek-
tów wdrożeniowych, zatem zadaniem 
NFOŚiGW jest inspirowanie, zachęcanie 
i pobudzanie do pracy. Pieniądz ma więc 
motywować do działania. – Obecnie fi-
nansujemy wszystkie projekty, natomiast 
chcemy też pożyczać pieniądze, bo one 
wracają z odsetkami i wtedy są większe 
możliwości finansowe. I taką politykę 
chcemy realizować – skonkludował Ka-
zimierz Kujda.

Kompleksowa oferta

Ekspozycję Targów tworzyły firmy pro-
dukcyjne i usługowe z branży recyklingu, 
odpadów, OZE, rewitalizacji i rekultywacji, 
gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej 
i ochrony powietrza. Kompleksowa ofer-
ta, którą wystawcy z Polski i zagranicy 
prezentowali w Poznaniu, to przegląd 
najnowszych ekologicznych trendów, 
wiedza o efektywności energetycznej 
oraz technologiczne nowinki dla każdej 
gałęzi przemysłu, a także rozwiązania 
z zakresu adaptacji do zmian klimatu. 
Podczas Targów wręczono również Złote 
Medale MTP (patrz ramka), a także rozda-
no certyfikaty EMAS (promowany przez 

Komisję Europejską system certyfikacji 
środowiskowej) oraz statuetki Acanthus 
Aureus. Złoty Medal Międzynarodowych 
Targów Poznańskich to prestiżowe wy-
różnienie przyznawane już od ponad  
30 lat. W tym roku Sąd Konkursowy przy-
znał na Targach POL-ECO SYSTEM dzie-
więć Złotych Medali za najlepsze produkty. 
Z kolei statuetki Acanthus Aureus, czyli 
nagrody za najlepsze stoiska targowe, 
przyznano sześciu firmom. Podczas gali 
rozpoczęcia Targów wręczano też nagrody 
w konkursie Ministra Środowiska „Pro-
dukt w obiegu”. Konkurs przeznaczony był 
dla producentów, projektantów, dystry-
butorów i usługodawców, którzy swoimi 
produktami lub projektami wpisują się 
w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Barbara Krawczyk

Laureaci Złotego Medalu 
MTP na Targach POL-ECO 
SYSTEM 

Odznaczone Złotym Medalem produkty są uni-
katowe w swojej klasie, wykonane ze znakomitej 
jakości materiałów i wytworzone w oparciu 
o najwyższej klasy technologie. Otrzymały je:
1. BioRemOil (RDLS),
2. DEO™ - urządzenie do eliminacji uciążli-
wego zapachu, usuwania amoniaku, siarkowo-
doru, metanu i LZO o wysokiej koncentracji 
(CENTRIAIR AB, Szwecja VINTEQ D. Płachetko 
Spółka jawna, POLSKA),
3. Glutton® 2411 Electric – elektryczny odku-
rzacz miejski (Glutton Cleaning Machines division 
of Lange Christian, Andenne, APRIVA, POLSKA),
4. Mobilny rozdrabniacz jednowałowy  
PRONAR MRW 1.300 (PRONAR),
5. Przesiewacz gwiaździsty MULTISTAR S3 
z serii green efficiency® (Komptech GmbH, 
AUSTRIA, AGREX-ECO POLSKA),
6. Rozdrabniacz wolnoobrotowy TDS 820 
(EWPA),
7. Rozrywarka worków do odpadów RW-30 
(PROTECHNIKA),
8. Separator optyczny CLARITY Multiway 
6-frakcyjny produkcji Binder+Co (Binder+Co, 
Gleisdorf AUSTRIA, AGREX-ECO POLSKA),
9. WRS 200 – system do zwalczania chwa-
stów (Alfred Kärcher GMBH & CO., NIEMCY, 
KARCHER POLSKA).
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P rzystępując do omówienia 
ustawy i jej wpływu na spółki 
komunalne, przede wszyst-
kim należy wskazać przyczy-

nę przyjęcia nowych regulacji. Wśród 
powodów merytorycznych na uwagę 
zasługuje rosnące znaczenie systemów 
komputerowych w funkcjonowaniu 
gospodarki, w tym w jej sektorach o naj-
większym społecznym znaczeniu, a co 
za tym idzie – wzrost negatywnych 
konsekwencji ewentualnego ataku  
hackerskiego zarówno dla przedsię-
biorców, jak i dla odbiorców usług, 
a w skrajnych przypadkach nawet 
bezpieczeństwa państwa. Wobec po-
wyższego konieczne stało się określenie 
standardów i obowiązków dla podmio-
tów działających w tych „krytycznych” 
sektorach gospodarki, które mają służyć 
zapewnieniu bezpieczeństwa systemów 

informacyjnych. Adresatem tych obo-
wiązków są również spółki komunalne 
świadczące określonego rodzaju usługi. 
Stąd warto wskazać główne założenia 
nowych przepisów.

Jeśli chodzi o warstwę formalno-
prawną, to powodem przyjęcia nowej 
ustawy jest konieczność implementa-
cji do polskiego porządku prawnego 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środ-
ków na rzecz wysokiego wspólnego 
poziomu bezpieczeństwa sieci i syste-
mów informatycznych na terytorium 
Unii, przyjętej 6 lipca 2016 r. Warto 
przy tym podkreślić, że termin na 
jej wdrożenie upłynął 9 maja 2018 r. 
Szybkie przyjęcie ustawy regulują-
cej problematykę cyberbezpieczeń-
stwa było w tych okolicznościach 
niezbędne.

Spółki komunalne na gruncie ustawy

Przechodząc do omówienia przepi-
sów samej ustawy o krajowym sys-
temie cyberbezpieczeństwa (u.k.s.c.), 
należy wyjść od możliwej klasyfikacji 
spółek komunalnych na jej gruncie. 
Już na wstępie trzeba zaś zauważyć, 
że sam zakres podmiotowy ustawy 
jest bardzo szeroki. Artykuł 4 u.k.s.c., 
zawierający katalog podmiotów ob-
jętych krajowym systemem cyber-
bezpieczeństwa, składa się bowiem  
z 20 punktów, w ramach których 
wymienione są zarówno konkretne 
podmioty (m.in. Narodowy Bank Pol-
ski), jak i określone grupy podmiotów  
(np. „instytuty badawcze”).

W kontekście poruszanej problema-
tyki należy się jednak skupić na dwóch 
grupach podmiotów objętych regulacja-

Cyberbezpieczeństwo 
w spółkach 
komunalnych
28 sierpnia 2018 r. weszła w życie 
Ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa. 
Wejście w życie nowych regulacji 
nie pozostaje obojętne z punktu 
widzenia spółek komunalnych, 
stąd warto nieco dokładniej 
przyjrzeć się rzeczonej ustawie 
pod kątem pozycji tego rodzaju 
podmiotów na jej gruncie.
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mi ustawy, a mianowicie operatorach 
usług kluczowych oraz tzw. podmiotach 
publicznych.

Już w tym miejscu należy jednak 
wyraźnie zasygnalizować, że spół-
ki komunalne świadczące określone 
rodzaje usług z całą pewnością pod-
legają regulacjom omawianej ustawy. 
Zgodnie bowiem z załącznikiem nr 1 
do ustawy, zawierającym spis sekto-
rów, podsektorów oraz podmiotów, 
których ustawa dotyczy, znalazły się 
bowiem m.in. sektor pn. „Zaopatrzenie 
w wodę pitną i jej dystrybucja” oraz 
sektor „Energia”, podsektor „ciepło”. 
Podmiotami wskazanymi w tych sek-
torach są zaś przedsiębiorstwa wo-
dociągowo-kanalizacyjne, o których 
mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy z 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, oraz m.in. przedsiębiorstwa 
energetyczne, o których mowa w art. 3  
pkt 12 Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne, posiadające kon-
cesję na wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarza-
nia, przesyłania lub dystrybucji cie-
pła. Spółki komunalne świadczące 
działalność w tych sektorach z całą 
pewnością powinny zatem mieć na 
uwadze konieczność wdrożenia no-
wych obowiązków.

Podmioty publiczne

Omawiając problematykę podmiotów 
publicznych na gruncie ustawy o kra-
jowym systemie cyberbezpieczeństwa, 
należy wskazać, że nie jest to grupa jed-
nolita. Zgodnie bowiem z art. 21 u.k.s.c., 
do kategorii podmiotów publicznych 
zaliczyć należy podmioty wymienio-
ne w przywołanym już art. 4 u.k.s.c.,  
w pkt. 7-15. Katalog podmiotów pu-
blicznych obejmuje zatem zróżnico-
waną grupę jednostek – od NBP, przez 
NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej, aż do spółek prawa handlowego 
wykonujących zadania o charakterze 
użyteczności publicznej w rozumieniu 
art. 1 ust. 2 Ustawy z 20 grudnia 1996 r.  
o gospodarce komunalnej.

W praktyce oznacza to, że spółki 
komunalne świadczące działalność 
w sektorze zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków lub sektorze 
ciepłowniczym będą klasyfikowane 
w kategorii podmiotów publicznych. 
Warto przy tym podkreślić, że zakla-
syfikowanie danej spółki komunalnej 
jako podmiotu publicznego nie jest 
w żadnym stopniu zależne od skali 
prowadzonej działalności w sektorach 
objętych ustawą ani nie będzie wy-
magać indywidualnego rozstrzygnię-
cia organu ds. cyberbezpieczeństwa, 
następuje zaś z mocy samego prawa. 
Jeżeli zatem dana spółka komunalna 
świadczy usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę lub odprowa-
dzania ścieków bądź wytwarzania, 
przesyłania lub dystrybucji ciepła, 
z całą pewnością będzie „podmiotem 
publicznym” na gruncie ustawy o kra-
jowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Operatorzy usług kluczowych

Drugim pojęciem, które ma kluczowe 
znaczenie dla klasyfikacji spółek komu-
nalnych na gruncie u.k.s.c., jest pojęcie 
operatora usługi kluczowej. Przez usługę 
kluczową na gruncie u.k.s.c., zgodnie z jej 
art. 2 pkt 16, rozumie się usługę, która 
ma kluczowe znaczenie dla utrzymania 
krytycznej działalności społecznej lub 
gospodarczej, wymienioną w wykazie 
usług kluczowych. Wykaz usług kluczo-
wych został zaś zawarty w załączniku 
do Rozporządzenia Rady Ministrów  
z 11 września 2018 r. w sprawie wykazu 
usług kluczowych oraz progów istot-
ności skutku zakłócającego incyden-
tu dla świadczenia usług kluczowych. 
W załączniku tym wymienione zostały 
następujące usługi istotne dla sektora 
usług komunalnych: ujmowanie wody, 
uzdatnianie wody, dostarczanie wody, 
odprowadzanie ścieków, oczyszczanie 
ścieków, wytwarzanie ciepła, przesyła-
nie ciepła i dystrybucja ciepła.

Sam fakt świadczenia przez dany 
podmiot usługi kluczowej nie jest jed-
nak jeszcze wystarczający do uznania 
go za operatora usługi kluczowej na 
gruncie ustawy. Uznanie za podmiot 
kluczowy następuje dopiero na pod-
stawie indywidualnego rozstrzygnięcia 
administracyjnego organu właściwego 
ds. cyberbezpieczeństwa, inaczej zatem 
niż w przypadku uznania za podmiot 
publiczny nie ma zatem miejsca z mocy 
samego prawa. Przesłanki uznania za 
operatorów usługi kluczowej zawar-
te zostały zaś w przepisie art. 5 ust. 1 
u.k.s.c., zgodnie z którym operatorem 
usługi kluczowej jest podmiot, o którym 
mowa w załączniku nr 1 do ustawy, 
posiadający jednostkę organizacyjną na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wobec którego organ właściwy do spraw 
cyberbezpieczeństwa wydał decyzję 
o uznaniu za operatora usługi kluczo-
wej. Tak jak zostało już zaznaczone, 
jako podmioty podlegające regulacjom 
u.k.s.c. w załączniku nr 1 do ustawy 
zostały wymienione m.in. przedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
oraz przedsiębiorstwa energetyczne 
świadczące usługi wytwarzania, prze-
syłania lub dystrybucji ciepła. Nie ma 
zatem wątpliwości, że spółki komunalne 

D
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świadczące tego typu usługi będą mogły 
zostać uznane za operatorów usług 
kluczowych na gruncie ustawy.

Warunkiem wydania decyzji o uzna-
niu za operatora usługi kluczowej przez 
organ właściwy ds. cyberbezpieczeństwa, 
którym dla sektora zaopatrzenia w wodę 
pitną i jej dystrybucji jest minister właści-
wy do spraw gospodarki wodnej, zaś dla 
sektora energii, w tym podsektora ciepła, 
minister właściwy ds. energii, będzie zaś –  
zgodnie z art. 5 ust. 2 u.k.s.c. – ustalenie 
przez organ, że podmiot świadczy usługę 
kluczową, świadczenie tej usługi zależy od 
systemów informatycznych, a incydent 
miałby istotny skutek zakłócający dla 
świadczenia usługi kluczowej przez tego 
operatora (istotność skutku zakłócające-
go z kolei oceniana będzie na podstawie 
progów istotności skutku zakłócającego).

Oprócz samego faktu świadczenia 
przez dany podmiot usługi kluczowej 
znaczenie będzie miał zatem także fakt 
jej zależności od systemów informatycz-
nych. Przesłanka ta wydaje się spełniona, 
kiedy mówimy o działalności w sektorze 
wod-kan oraz ciepłowniczym. W bran-
żach tych coraz intensywniej wdrażane 
są bowiem technologie informatyczne 
regulujące chociażby wielkość przesyłu 
czy, w przypadku sektora wod-kan, dzia-
łanie urządzeń oczyszczających ścieki 
komunalne. Awaria czy włamanie do 
takich systemów mogą zaś sparaliżować 
możliwość świadczenia usług w tym 
zakresie i uniemożliwiać w praktyce 
ich świadczenie.

Trzecią przesłanką wydania decyzji 
o uznaniu za operatora usługi kluczowej 
jest zaś tzw. istotność skutku zakłóca-
jącego, która oceniana jest w oparciu 
o progi istotności skutku zakłócające-
go, określone w przywoływanym już 
rozporządzeniu z 11 września 2018 r. 
W rozporządzeniu tym w odniesieniu 
do usług z sektora wodociągowo-ka-
nalizacyjnego określono próg istotności 
na poziomie świadczenia tych usług na 
rzecz minimum 500 tys. podłączonych 
mieszkańców w ramach zbiorowego za-
opatrzenia w wodę w przypadku ujmo-
wania, dostarczania i uzdatniania wody 
albo obsługi aglomeracji o równoważnej 
liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 
500 tys. w przypadku odprowadzania 
i oczyszczania ścieków. Próg istotności 

w tym przypadku stoi zatem na wyso-
kim poziomie, powodując, że uznania 
za operatora usługi kluczowej powinny 
„obawiać się” głównie przedsiębiorstwa 
wod-kan działające w największych 
aglomeracjach miejskich.

W sektorze wytwarzania, przesyłu 
i dystrybucji ciepła próg istotności został 
zaś określony na poziomie wyraźnie niż-
szym. W tym przypadku zgodnie z przy-
woływanym rozporządzeniem liczba 
użytkowników zależnych od usługi musi 
wynosić minimum 15 tys. odbiorców 
końcowych oraz użytkowników lokali 
mieszkalnych i użytkowych w budyn-
kach wielolokalowych, zamieszkiwanych 
lub użytkowanych przez osoby niebędą-

ce odbiorcami. Dodatkowo ewentualny 
incydent powinien mieć wpływ na co 
najmniej 50% odbiorców usługi, zaś 
udział przedsiębiorcy w rynku wynosić 
powyżej 50%. W przypadku działalności 
polegającej na przesyłaniu ciepła długość 
sieci ciepłowniczej wynosić powinna 
minimum 50 km.

Dopiero w przypadku łącznego speł-
nienia wszystkich trzech omówionych 
powyżej przesłanek właściwy organ 
będzie wydawał decyzję o uznaniu danej 
spółki komunalnej działającej w ww. sek- 
torach za operatora usługi kluczowej 
w rozumieniu u.k.s.c. Dopiero zaś po wy-
daniu przez organ stosownej decyzji i do-
konaniu wpisu do rejestru (co następować 
będzie na wniosek organu właściwego 
ds. cyberbezpieczeństwa) dana spółka 
uzyska status operatora usługi kluczowej 
i będzie zobowiązana do wywiązania 
z wynikających z tego statusu obowiąz-
ków. Teoretycznie, zgodnie z art. 86  
u.k.s.c., decyzje w zakresie uznania za 

operatora usługi kluczowej powinny 
zaś zostać wydane do 9 listopada 2018 r.

Przede wszystkim dwa sektory

Podsumowując przeprowadzone rozwa-
żania dotyczące pozycji spółek komu-
nalnych na gruncie ustawy o cyberbez-
pieczeństwie, należy przede wszystkim 
wskazać, że objęte jej regulacjami zo-
staną jedynie spółki świadczące usługi 
w sektorach objętych ustawą. Dla branży 
komunalnej znaczenie mają w tym kon-
tekście zaś przede wszystkim sektory 
wodociągowo-kanalizacyjny oraz cie-
płowniczy. Ustalenie progu istotności na 
poziomie 500 tys. odbiorców usług z za-
kresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków powoduje 
jednak, że stosunkowo niewiele spółek 
komunalnych działających w sektorze 
wod-kan powinno „obawiać się” uznania 
za operatora usługi kluczowej. Nieco 
inaczej wygląda sytuacja w sektorze cie-
płowniczym, gdzie próg istotności został 
ustalony na poziomie 15 tys. odbiorców, 
jednak biorąc pod uwagę skalę tego typu 
działalności prowadzonej przez spółki 
komunalne grupa podmiotów, które 
będą mogły zostać uznane za operatora 
usługi kluczowej w tym sektorze, też 
nie jest zbyt liczna.

Nie oznacza to jednak, że spółek 
komunalnych działających w tych sek-
torach nie będą dotyczyły określone 
obowiązki na gruncie ustawy, gdyż – 
jak zostało już wskazane – wszystkie 
spółki komunalne świadczące usługi 
użyteczności publicznej w sektorach 
objętych ustawą kwalifikowane są przez 
ustawę, z mocy prawa, jako podmioty 
publiczne. Ustawa nakłada zaś określone 
obowiązki także na tego rodzaju pod-
mioty, chociaż ich skala jest, oczywiście, 
mniejsza niż w przypadku operatorów 
usług kluczowych.

Tymoteusz Mądry  

Associate w SMM LEGAL

Więcej o nowych obowiązkach oraz 
działaniach, które w związku z tym 
są niezbędne do podjęcia, dowiedzą 
się Państwo z kolejnego numeru 
„Przeglądu Komunalnego”.

Oprócz samego faktu 
świadczenia przez 

dany podmiot usługi 
kluczowej znaczenie 

będzie miał także 
fakt jej zależności 

od systemów 
informatycznych.
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Nie ma smart city  
bez mieszkańców
To, że jakieś miasto kupiło kilka elektrycznych autobusów czy zamontowało ledowe oświetlenie, nie 
oznacza, że tym samym stało się inteligentne. Mówiąc o smart city, nie można analizować pojedynczych 
inwestycji w oderwaniu od reszty systemów miejskich. Budując przemyślany program rozwojowy, 
zaczynamy jednak od pojedynczego projektu.

D efinicji smart city powstało 
już wiele. Ujmując najpro-
ściej, jest to miasto, które 
wykorzystuje innowacyjne 

rozwiązania do poprawy jakości życia 
mieszkańców i infrastruktury miejskiej. 
Wielu ekspertów przyjmuje, że miasta 
mogą być definiowane jako smart, je-
śli posiadają inteligentną gospodarkę, 
mobilność, środowisko, ludzi, życie 
i inteligentne współrządzenie (ramka).

Szeroko zakrojone działania

– Miasto inteligentne powinno być 
zarządzane w sposób zintegrowany, 
czyli z określoną i jasno sprecyzowaną 
strategią działania, integrując zadania, 
procesy i polityki miejskie. Rozwijając 
je w kierunku smart city, należy szukać 
synergii, współpracy z mieszkańcami, 
mądrze i efektywnie wdrażać projekty 
i technologie w celu rozwiązywania zi-
dentyfikowanych problemów miejskich –  
mówi Szymon Ciupa, ekspert smart city 
i autor bloga www.smartcity-expert.eu.

Smart city określa pewien obszar 
działań, w ramach których samorządy sys-
tematycznie pracują nad podnoszeniem 
jakości życia mieszkańców. Jest to bardzo 
rozległy obszar, obejmujący działania 
związane z realizacją projektów zarówno 
twardych, np. infrastruktury czy rozwoju 
transportu, jak i miękkich, np. związanych 
z edukacją czy kampaniami informacyjny-
mi. – Łatwo dostrzec, że dla mieszkańców 
małej miejscowości jakość życia będzie się 
kojarzyła z czymś zupełnie innym niż dla 
mieszkańców takiego miasta jak Wrocław. 
Dlatego ocena w kierunku smart city 
będzie różna dla każdego z miast – mówi 
Artur Wawrzyniak, kierownik projektu 
z Biura Zarządzania Projektami.

Wiele rzeczy w inteligentnych mia-
stach jest efektem dobrego, zaskakują-
cego, nieszablonowego pomysłu, często 
wygenerowanego przez mieszkańców, 
a nie dlatego, że zastosowano drogie 
i innowacyjne rozwiązanie technologicz-
ne. – Dzisiejsze smart cities to nie tech-
nologiczne laboratoria, lecz po prostu 
miejsca przyjazne do życia – podkreśla 
Bartosz Dominiak, autor Smart City 
Blog. Aby mieszkańcy postrzegali miasto 
jako inteligentne, w ich bezpośrednim 
otoczeniu, czyli przestrzeni miejskiej, 
powinny pojawiać się rozwiązania, które 
sprawiają, że codzienne czynności są 
szybsze, łatwiejsze lub po prostu bar-

dziej dostępne. Rozwiązania te muszą 
być widoczne. Ponadto w inteligent-
nym mieście ważne jest budowanie 
warunków do zapewnienia dialogu 
z mieszkańcami. – Określenie miasta 
mianem inteligentnego nie powinno być 
odnoszone do pojedynczej inwestycji. 
Jednakże nie ma niczego negatywnego 
w takim podejściu, jeżeli inwestycja 
posiada swój szerszy kontekst i jest 
np. pierwszym spośród całego szeregu 
działań tworzących przemyślany pro-
gram rozwojowy dla miasta – twierdzi 
Piotr Zieliński z Urzędu Miasta Szczecin. 
Jego zdaniem, powinno się zacząć od 
przemyślanego i konsultowanego pla-

Cechy inteligentnego miasta

1. Inteligentna gospodarka (smart economy) – mierzona przedsiębiorczością i pro-
duktywnością miasta, przystosowaniem do zmian, elastycznością rynku pracy oraz 
współpracą międzynarodową.
2. Inteligentna mobilność (smart mobility) – mierzona dostępnością w skali lokalnej 
i ponadlokalnej, dostępnością infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i poprzez 
rozwój zrównoważonego, innowacyjnego i bezpiecznego transportu.
3. Inteligentne środowisko (smart environment) – mierzone atrakcyjnością stanu 
środowiska naturalnego, poziomem zanieczyszczeń, działaniami w zakresie ochrony 
środowiska i poprzez metody zarządzania zasobami.
4. Inteligentni ludzie (smart people) – charakteryzowani poprzez poziom kwalifikacji, 
uczenie się przez całe życie, różnorodność społeczną i etniczną, kreatywność, otwartość 
oraz partycypowanie w życiu publicznym.
5. Inteligentne życie (smart living) – mierzone poprzez istniejące obiekty kulturalne, 
warunki życia (zdrowie, bezpieczeństwo, mieszkalnictwo), placówki edukacyjne, atrak-
cyjność turystyczną oraz spójność społeczną.
6. Inteligentne współrządzenie (smart governance) – wyrażane przejrzystością zarządza-
nia miastem, partycypacją społeczną, poziomem usług publicznych oraz realizowaniem 
posiadanej strategii rozwoju.

Oprac. dr Dorota Sikora-Fernandez, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
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nowania procesu wdrażania rozwiązań 
smart city. – Działania te są i muszą być 
szeroko zakrojone. Relatywnie łatwo 
jest zrealizować jednostkowy projekt, 
trudniej wdrożyć cały program – mówi 
Szymon Ciupa.

Michał Łakomski, pełnomocnik 
prezydenta Poznania ds. smart city, 
zauważa, że termin „smart city” jest 
ostatnio dość modny i często naduży-
wany. – Myślę jednak, że to nie szkodzi 
idei, a tylko ją umacnia – mówi Łakomski.

Miasta szyte na miarę

W Polsce stawiamy pierwsze kroki w ob-
szarze inteligentnych miast. Mamy stan-
dardy i metody, które pomagają w ocenie 
inteligencji miast w oparciu o wskaźniki 
i dane miejskie, takie jak ISO 37120 czy 
nowa norma, nad którą kończone są 
prace – ISO 37122. Normy te pozwalają 
nam w określonym obszarze ocenić 
funkcjonowanie miasta. – W prakty-
ce taką ocenę uzupełniam o diagnozę 
dojrzałości smart city, w ramach której 

oceniane jest zarządzanie strategiczne, 
wykorzystanie danych miejskich, świa-
dome stosowanie technologii, działania 
administracji i świadczenie usług oraz 
zaangażowanie interesariuszy – twierdzi 
Szymon Ciupa. – Po wykonaniu takiej 
diagnozy jesteśmy w stanie stwierdzić, 
gdzie jesteśmy liderem, a gdzie musimy 
wprowadzić działania naprawcze i przy-
gotować skuteczny program transfor-
macji miasta w smart city – uważa Ciupa. 

Wiele miast posiada rozwiązanie, 
które wpisuje się w realizację idei smart 
city, np. oprogramowanie informatycz-
ne, płatności elektroniczne, sterowanie 
oświetleniem, zarządzanie zielenią, za-
rządzanie organizacją czy systemy ITS. 
Niezależnie od liczby tych rozwiązań 
rosnąca świadomość mieszkańców, a co 
za tym idzie – również ich oczekiwania 
będą wymuszały szukanie rozwiązań 
uszytych na miarę. Na pewno niektóre 

dr Dorota Sikora-Fernandez 
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, 
Uniwersytet łódzki

Z moich ubiegłorocznych badań wynika, że 
największy potencjał do stania się inteligent-
nym miastem ma Warszawa, później Wrocław, 
Opole, Gdańsk i Rzeszów. To nie znaczy wcale, 
że te miasta są inteligentne. Mają po prostu 
największy potencjał. Ciekawe doświadczenia 
w tematyce smart city ma Wrocław. Poznań 
jest liderem w otwarciu miejskich danych. 
Ciekawe rozwiązania wprowadza w zakresie 
mobilności i transportu Jaworzno. Miasta 
robią sporo, ale mam wątpliwości, czy prio-
rytety są ustalane po dokładnej diagnozie 
i analizie potrzeb mieszkańców.W Poznaniu 
mieszka ok. 540 tys. osób. Plan budżetu na 
2017 r. na komunikację miejską, która funk-
cjonuje na obszarze Poznania oraz więk-
szości gmin w powiecie poznańskim, a jest 
organizowana przez ZTM na mocy porozu-
mień międzygminnych, zakładał wydatki na 
komunikację na poziomie 398 688 005 zł,  
a dochody ze sprzedaży biletów – 166 220 366 zł.  
Plan łącznych wydatków w budżecie Poznania 
na 2017 r. wyniósł 3,5 mld zł.

Dziś nie ma inteligentnego miasta bez udziału jego mieszkańców, a szerzej – jego                                      użytkowników. Miasta muszą korzystać z potencjału swoich obywateli, którzy 
przecież są najlepszymi ekspertami od miejsca, w którym żyją
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miasta są dopiero na początku tej drogi 
i będą bacznie obserwowały tych, którzy 
są pionierami. – To, co zrobiliśmy do tej 
pory i nad czym pracujemy obecnie, jest 
doceniane zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami. Praca nad rozwojem idei 
smart city przynosi owoce w postaci 
licznych nagród i to pozwala nam sądzić, 
że wyróżniamy się na tle innych polskich 
miast – podkreśla Artur Wawrzyniak 
z wrocławskiego magistratu.

Ludzie to kapitał

– Smart city to nie tylko technologie. 
Takie uproszczenie jest bardzo szko-
dliwe i nie ma nic wspólnego z mia-
stem inteligentnym. Obecne podejście, 
widoczne w miastach europejskich, 
ewoluuje w kierunku kapitału ludzkiego 
i społecznego, niezbędnego w rozwo-
ju miast inteligentnych – informuje 
dr Dorota Sikora-Fernandez z Kate-

dry Zarządzania Miastem i Regionem 
Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zdaniem, 
smart city to miasto posiadające wy-
kształconych obywateli, wykorzystujące 
nowe kanały komunikacji pomiędzy 
administracją lokalną a obywatelami, 
posiadające zdolność do przyciągania 
i utrzymywania wysokiej klasy specjali-
stów, inwestujące w kapitał ludzki i spo-
łeczny. Charakteryzuje się ono wysoką 
tolerancją dla zróżnicowań kulturowych 
i etnicznych, podczas gdy infrastruktura 
komunikacyjna w ujęciu tradycyjnym 
(transport) i nowoczesnym (ICT) jest 
wykorzystywana do zrównoważonego 
rozwoju i szeroko pojętego sprawnego 
zarządzania zasobami naturalnymi oraz 
zarządzania partycypacyjnego.

Zatem obecnie smart city musi roz-
wijać się w każdym obszarze swojego 
funkcjonowania. Nie można przykła-
dowo postawić tylko na rozwój infra-
struktury transportowej, a zapomnieć 
o terenach zieleni, infrastrukturze 
społecznej czy edukacji. Dużym wy-
zwaniem, wspólnym dla miast na całym 
świecie, jest zapewnienie mieszkańcom 
warunków do mobilności. A zaraz za 
nią są energetyka i szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo. Bardzo ważna jest też 
współpraca wewnątrzmiejska, pomiędzy 
miastami oraz z samymi mieszkańcami. 
Nie ma też inteligentnego miasta bez 
dobrze zagospodarowanej, przyjaznej, 
wspólnej przestrzeni. 

Nacisk należy położyć też na ochro-
nę środowiska, zadbaną i zieloną prze-
strzeń miejską, gospodarkę odpadami, 
zielony transport oraz walkę z niską 
emisją. Ogromne wyzwanie stanowi też 
koncepcja Open Government (zwiększe-
nie dostępu do informacji publicznej) 
i otwieranie danych. Do tego jednak 
na poziomie miast wymagane byłoby 
uporządkowanie danych i tworzenie 
odpowiedniej statystyki publicznej. 
Kolejnym jest obszar partycypacyjnego 
zarządzania poprzez takie metody jak 
choćby Urban Labs (miejskie laborato-
rium, gdzie wprowadzane i testowane 
są nowoczesne rozwiązania).

Według Artura Wawrzyniaka, nie-
zależnie od tego, ile byśmy rozwiązań 
nie wdrożyli, bez wsparcia i współpracy 
ze strony użytkowników miasta ich 
oddziaływanie byłoby wątpliwe. – Wy-

Dziś nie ma inteligentnego miasta bez udziału jego mieszkańców, a szerzej – jego                                      użytkowników. Miasta muszą korzystać z potencjału swoich obywateli, którzy 
przecież są najlepszymi ekspertami od miejsca, w którym żyją
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zwaniem na pewno będzie dotrzymanie 
kroku podnoszącej się świadomości 
mieszkańców, gdyż za tym kryją się 
konkretne postulaty co do działań – 
stwierdza.

Mieszkańcy dla mieszkańców

Dziś nie ma inteligentnego miasta bez 
udziału jego mieszkańców, a szerzej –  
jego użytkowników. Miasta muszą ko-
rzystać z potencjału swoich obywateli, 
którzy przecież są najlepszymi eks-
pertami od miejsca, w którym żyją. Jak 

zachęcać ich do aktywnego włączenia się 
w budowanie swojego miasta? Według 
Bartosza Dominiaka, jest to delikat-
ny proces, który wymaga budowania 
przez urzędników zaufania w różnych 
obszarach interakcji z mieszkańcami. 
Jeśli tego zaufania nie będzie, to nie 
pomogą najlepsze technologie.

Przykładem takich działań w Polsce 
mogą być budżety obywatelskie. Tam, 
gdzie włodarze podeszli do tego tema-
tu uczciwie, udało się zbudować spory 
potencjał dla smart city. Niestety, są też 
takie miejsca, gdzie decyzje mieszkań-

ców w sprawie wydatkowania środków 
z budżetu obywatelskiego nie zostały 
uszanowane przez urzędników – tam 
zaufanie zostało nadszarpnięte. W od-
czuciu Szymona Ciupy, aby angażować 
się w życie miejskie, mieszkańcy muszą 
mieć również poczucie sprawczości. 
Przykładami dobrych praktyk w zakre-
sie angażowania mieszkańców w życie 
miasta są np. hackathony miejskie, w ra-
mach których młodzi programiści tworzą 
aplikacje i rozwiązują miejskie problemy, 
ale również wdrażanie kompleksowych 
systemów typu „naprawmy to”, gdzie 
mieszkańcy mogą łatwo zgłosić zauważo-
ne niedogodności. Jego zdaniem, bardzo 
dobrze sprawdzają się również panele 
obywatelskie, gdzie reprezentowana 
grupa mieszkańców decyduje o kierun-
ku działania miasta po zapoznaniu się 
z głosem ekspertów. Konieczne jest re-
alizowanie systematycznych programów 
edukacyjnych i warsztatów.

Według Piotra Zielińskiego z Urzę-
du Miasta Szczecin najważniejsze to 
nie przeszkadzać i stale pracować nad 
jakością relacji z mieszkańcami. Miasto 
powinno przede wszystkim zagwa-
rantować ze swojej strony aktywnym 
mieszkańcom partnera do dialogu, a do-
piero w dalszej kolejności – zapewniając 
popularne ostatnio miejskie platformy 
aktywności społecznej – osobę, która 
w jego imieniu odpowie na zaangażowa-
nie mieszkańca. W przypadku Świdnicy, 
oprócz tego, że regularnie prowadzone 
są konsultacje społeczne dotyczące 
uchwał i ważnych projektów, miasto 
szeroko komunikuje się w mediach 
społecznościowych, będąc w stałym 
i regularnym kontakcie z mieszkańca-
mi. – Reagujemy na zgłoszenia, inter-
wencje, uwagi i propozycje. Czytamy 
korespondencję elektroniczną i odpo-
wiadamy na nią. Prowadzimy politykę 
otwartych drzwi – chcemy być w stałym 
kontakcie ze świdniczanami i tworzy-
my przyjazny urząd. Prowadzimy też 
politykę informacyjną poprzez portal 
urzędowy www.um.swidnica.pl oraz 
biuletyn mojaswidnica.pl – dzięki temu 
na co dzień przekazujemy obywatelom 
ważne i ciekawe informacje – wylicza 
Szymon Chojnowski, zastępca prezy-
denta Świdnicy. Do tego można dodać 
jeszcze stronę mojbudzet.pl do obsługi 

Interoperacyjny system
Tomasz Kulisiewicz 
Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

Miasto inteligentne to złożony układ współdziałających, interoperacyjnych systemów -  
nie tylko informatycznych i ogólnie: będących elementami infrastruktury technicznej 
miasta - ale także systemów i rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych, instytucji 
i działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych. Nazywanie realizacji pojedynczej 
inwestycji, np. oświetlenia, parkowania czy regulacji ruchu, „inteligencją miasta” jest 
oczywiście chwytem marketingowych, a nie formalną definicją (zresztą nie ma jednej 
definicji miasta inteligentnego - bo z racji złożoności problemu być jej nie może).

Miasta postrzegane są jako inteligentne
Dariusz Stasik 
inicjator rozwoju idei zrównoważonego budownictwa i powstania pierwszego w Polsce 
showroomu – Smart City Center

Ile osób, tyle definicji smart city. Wynika to głównie z rozbieżności między tym, co 
widzą i słyszą mieszkańcy, a tym, co faktycznie robią władze miast i gmin. Winne są 
komunikacja, niedostateczne informowanie o działaniach i często brak zintegrowanej 
strategii smart city, którą próbuje się zastąpić pojedynczymi rozwiązaniami lub syste-
mami. To nie działa.

W ostatnim czasie zauważyłem, że świadomość włodarzy i mieszkańców rośnie, 
dzięki czemu zmienia się postrzeganie przez nich idei smart city. Widzą, że istnieje 
jeden cel – stworzenie takiej przestrzeni zurbanizowanej, w której jej mieszkańcy są 
szczęśliwi i mają możliwość rozwoju osobistego. Ta przestrzeń ma być dla młodych i dla 
seniorów, dla osób z różnymi dysfunkcjami, dzieci, kobiet w ciąży, przedsiębiorców. To 
jest wyzwanie, by pogodzić  w jednym organizmie, jakim jest miasto, potrzeby każdej 
z tych grup. I nie musi zaraz za każdym rozwiązaniem stać sztuczna inteligencja i za-
awansowane rozwiązanie.

Czasami proste środki do celu są najskuteczniejsze, np. carpooling czyli wspólne 
przejazdy polegające na tym, że kilka osób podróżuje razem samochodem i dzieli się 
kosztami podróży. W Nowym Jorku kierowcy płacą o połowę niższe opłaty za przepra-
wę przez most, jeśli zabiorą dodatkowych pasażerów. Każde miasto to inny ekosystem, 
w który należy się wsłuchać. 
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budżetu obywatelskiego oraz system 
informacji SMS. Miasto planuje też 
stworzenie platformy do komunikacji 
z mieszkańcami.

– Miasta są tworzone przez miesz-
kańców dla mieszkańców. Należy ich 
pytać o potrzeby i wizje rozwoju miasta. 
Jednak spora część mieszkańców nie wie, 
jak działa miasto, jakie ma kompetencje, 
ile kosztują poszczególne inwestycje. 
Zadaniem władz jest rozpowszechnianie 
takiej wiedzy. Każda forma kontaktu 
z mieszkańcami jest cennym narzędziem 
dla obu stron – konkluduje Dariusz Sta-
sik, inicjator rozwoju idei zrównoważo-
nego budownictwa i powstania pierw-
szego w Polsce showroomu – Smart 
City Center.

jak zmierzyć smart?

Miasta, jak całość administracji pu-
blicznej, posiadają kilka cech, które nie 
do końca przystają do czasów szybkich 
i wielkich zmian. Przede wszystkim, 
otoczenie prawne. – Administracja musi 
działać w granicach prawa. Stąd często 
sytuacje, w których władze miast, nawet 
mając dobre chęci, nie są w stanie odpo-
wiednio szybko i skutecznie reagować 
na zmiany, choćby na pojawiające się 
nowe modele usług w formie ekonomii 
współdzielenia – twierdzi Bartosz Domi-
niak. Wskazuje on, że innym czynnikiem 
utrudniającym drogę do smart city jest 
filozofia funkcjonowania administracji 
w formie silosów. Są to często niezależne 
od siebie piony w urzędach, które jeśli 
nawet nie rywalizują między sobą, to 
zazwyczaj działają bez wiedzy, co robią 
urzędnicy z innego piętra. Wreszcie 
trzeci czynnik to wiedza, a raczej jej brak. 
– Mam okazję spotykać się z wieloma 
urzędnikami samorządowymi średniego 
i wyższego szczebla. Wielu z nich to 
świetni fachowcy, dobrze znający pra-
wo i procedury, ale często brakuje im 
czasu na czytanie, słuchanie i oglądanie. 
I nie mam tutaj na myśli czytania kolej-
nych ustaw i rozporządzeń, lecz przede 
wszystkim liczne lektury poświęcone 
tematyce rozwoju współczesnych miast 
na świecie – uważa Bartosz Dominiak.

Nie warto też przesadzać z gadże-
tami, takimi jak mobilne aplikacje tury-
styczne czy drzewa solarne. One bywają 

efektowne, ale na dłuższą metę nie 
tworzą miasta inteligentnego. Zdaniem 
Michała Łakomskiego, trzeba pokonać 
przeszkody leżące w braku integracji 
systemów i braku wymiany danych, 
zbudować kompetencje w zakresie ich 
zaawansowanej analizy i podejmować 
decyzje o mieście na podstawie pozy-
skanej z analizy danych wiedzy, a nie 
przypuszczeń i spekulacji.– Tak na do-
brą sprawę nikt nie wie, jak to smart 

city budować. Z prostej przyczyny – 
nie ma odpowiednich wskaźników do 
późniejszego monitorowania efektów 
strategii rozwoju miasta w kierunku 
miasta inteligentnego. Problemem jest 
produktowe podejście do smart city, 
zarówno wśród dostawców technologii, 
jak i wśród władz lokalnych – przyznaje 
dr Dorota Sikora-Fernandez.

Barbara Krawczyk

Nietuzinkowe realizacje
W polskich miastach coraz częściej realizowane są ciekawe rozwiązania wpisujące się 
w ideę smart city. 

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, 
służące przyjmowaniu spraw od mieszkańców i przekazywaniu ich do odpowiednich 
urzędników. Jako jedno z niewielu na świecie zapewnia mieszkańcom całodobowy 
kontakt z urzędem przez siedem dni w tygodniu. Jest to najbardziej zaawansowane 
w Polsce rozwiązanie do komunikacji między miastem i mieszkańcem. Wzorowane na 
podobnych systemach w USA.

Jednym z ciekawych projektów, zrealizowanym w Poznaniu, jest model miasta 3D. 
Nie tylko odwzorowuje on ukształtowanie powierzchni i zabudowę, ale także obejmuje 
specjalistyczne oprogramowanie, zapewniające zapisanie modelu do bazy danych, bie-
żącą aktualizację oraz dalsze udostępnianie. Będzie wykorzystywany m.in. w zakresie 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami czy 
ochrony środowiska. Dzięki wizualizacji 3D zamierzeń i koncepcji urbanistycznych – 
a więc symulacji przyszłości – oraz przedstawieniu i analizie teraźniejszości mieszkańcy 
lepiej zrozumieją działania dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Ponadto przywo-
łane możliwości modelu zachęcą mieszkańców do partycypacji w procesie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego.

Z kolei Płock i Kielce angażują młodych ludzi w rozwiązywanie problemów miejskich 
poprzez hackathony miejskie. Miasta pracują z uczestnikami systematycznie, wdraża-
jąc zbudowane aplikacje. Obecnie trwa proces, który pozwoli nie tylko na wdrożenie 
najlepszych programów, ale również na budowę w oparciu o te rozwiązania młodych 
firm – start-upów, które będą ulokowane właśnie w tych miastach. Jest to więc też 
sposób na walkę z negatywnymi trendami migracyjnymi.

Świdnica wprowadza takie rozwiązania, które oszczędzają czas, pieniądze i energię, 
np. inteligentne oświetlenie zmieniające swoją intensywność w zależności od ruchu. 
Ciekawa jest też aplikacja turystyczna Eluneta, czyli wirtualne punkty obserwacyjne 
zlokalizowane w sześciu najwyżej położonych punktach widokowych w mieście. Każde-
mu użytkownikowi wybierze ona dostosowaną do jego zainteresowań trasę wycieczki.

W wielu miastach funkcjonuje aplikacja Footsteps, która podpowie, jak zwiedzać 
m.in. Łódź, Świdnicę, Wrocław czy Gdańsk. Każdemu użytkownikowi wybierze dosto-
sowaną do jego zainteresowań trasę.

Do nietypowych projektów można zaliczyć montowane w poznańskich przejściach 
dla pieszych listwy ledowe zintegrowane z sygnalizacją świetlną i pełniące funkcję 
pomocniczą do sygnalizacji (czerwone/zielone światło na chodniku w linii przejścia). 
Listwy mają za zadanie podnieść poziom bezpieczeństwa dzieci i osób słabowidzących.
Nieszablonowy projekt ma też Wrocław – tzw. SmartFlow, dzięki któremu miasto to 
monitoruje przepływ wody w sieci wodociągowej i może przewidywać miejsce po-
wstania awarii.



Przegląd Komunalny nr 11/201876

prawo ochrony środowiskatemat wydaniainteliGentne miasta

Cyfryzacja procesów 
planistycznych w Gliwicach
Dane planistyczne, w tym w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
to kluczowe zasoby informacyjne każdego miasta. Dane te są wykorzystywane w znaczącej liczbie 
procesów i procedur administracyjnych w każdym mieście.

Z  uwagi na fakt, że dane te 
są zapisem prawa lokalne-
go, dotyczą również bardzo 
znaczącej liczby usług pu-

blicznych świadczonych przez miasta 
dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz 
instytucji publicznych. 

Miasto Gliwice podjęło wysiłek cy-
fryzacji dokumentów planistycznych 
oraz informatyzacji procesów admini-
stracyjnych realizowanych przez Wy-
dział Planowania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, realizując 
projekt „Wsparcie rozwoju cyfrowych 
usług publicznych w zakresie dostępu 
do danych i procedur planistycznych 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.

Zidentyfikowane problemy

Potrzeba realizacji projektu wynikała 
z konieczności zastosowania rozwią-
zań informatycznych zwiększających 
efektywność tworzenia, zarządzania 
i udostępniania danych planistycz-
nych w zakresie zadań realizowanych 
względem zarówno wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych interesariuszy 
danych i usług Wydziału Planowania 
Przestrzennego. Z efektów projektu 
będzie korzystać wiele grup interesa-
riuszy, w tym mieszkańcy, przedsię-
biorcy i inwestorzy oraz władze miasta, 
a także pracownicy Urzędu Miejskiego 
i współpracujących urzędów admi-

nistracji publicznej (gminy sąsiednie, 
urząd marszałkowski).

Prace projektowe rozpoczęto od 
przeprowadzenia analizy potrzeb i uwa-
runkowań, w tym identyfikacji inte-
resariuszy projektu oraz kluczowych 
problemów, które będą niwelowane 
przez rezultaty projektu. Były to m.in.:
1. Brak jednolitej, zintegrowanej 
i zgodnej ze standardami technicznymi 
i prawnymi bazy danych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego oraz studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego, co uniemożliwiało świadczenie 
przez Urząd Miejski w Gliwicach e-usług 
publicznych w zakresie planowania 
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przestrzennego oraz znacznie ogra-
nicza efektywność realizacji procedur 
administracyjnych wewnątrz urzędu.
2. Brak dostosowanych do potrzeb pra-
cowników Urzędu Miejskiego narzędzi 
informatycznych lub wykorzystywa-
nie w pracy nieaktualizowanego od lat 
i nieutrzymującego obowiązujących 
standardów technologicznych i praw-
nych oprogramowania, co uniemożli-
wiało efektywną realizację procesów 
i procedur planistycznych (dotyczą-
cych zrównoważonego zarządzania 
zasobami przestrzennymi miasta oraz 
wsparcia procesów inwestycyjnych), 
a także efektywne wykorzystywanie 
danych przestrzennych oraz świadczenie 
e-usług publicznych.
3. Nieoptymalny czas realizowania 
spraw wymagających wydania infor-
macji o przeznaczeniu terenu w m.p.z.p. 
(wyrysy i wypisy) oraz informacji  
ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
(wyrysy), a także innych dokumentów 
związanych z przeznaczeniem terenu 
w m.p.z.p. (m.in. zaświadczenia, opinie, 
postanowienia, inne decyzje).
4. Niedostosowanie obecnych form 
udostępniania danych przestrzennych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
w tym w szczególności niedowidzących.
5. Ograniczone możliwości skorzy-
stania użytkowników Infrastruktury 

Informacji Przestrzennych (przedsię-
biorców, przedstawicieli administracji 
publicznej dowolnego poziomu, obywa-
teli) z danych miasta Gliwice ze względu 
na brak usług danych przestrzennych 
zgodnych z wymaganiami dyrektywy 
INSPIRE (w szczególności usługi pobie-
rania danych).
6. Niska świadomość społeczna w za-
kresie planowania przestrzennego oraz 
brak publicznie dostępnych e-usług 
z tego zakresu, w tym udostępniających 
informacje i dane planistyczne w przy-
stępny sposób oraz zapewniających 
możliwość partycypacji społecznej.
7. Ograniczona możliwość prowadze-
nia kompleksowej i zintegrowanej poli-
tyki przestrzennej, w tym podejmowania 
decyzji strategicznych wpływających 
m.in. na jakość życia w mieście oraz 
ceny nieruchomości, wynikająca z braku 
odpowiednich zasobów informacyjnych 
i narzędzi informatycznych.

Efekty przedsięwzięcia

Zakres projektu został zdefiniowany 
jako odpowiedź na wyżej zidentyfi-
kowane problemy i realne potrzeby 
nowoczesnego miasta, które dąży do 
zintegrowanego zarządzania i opty-
malizacji świadczenia swoich usług. 
Do najważniejszych efektów przedsię-
wzięcia, które decydują o jego szerokim 

oddziaływaniu na politykę przestrzenną 
i zarządzanie miastem, należą:
1. Opracowanie kompleksowej, cyfro-
wej bazy danych dokumentów plani-
stycznych miasta Gliwice. Baza powstała 
zgodnie z wypracowanym w ramach 
projektu standardem planistycznym 
i modelem danych, w opracowanie któ-
rych w znaczącym stopniu byli zaanga-
żowani pracownicy wielu wydziałów 
Urzędu Miejskiego. Dzięki temu gliwic-
kie m.p.z.p. są jednorodną, spójną i bo-
gatą informacyjnie bazą danych, z której 
bez przeszkód będą mogli korzystać 
zarówno mieszkańcy i przedsiębiorcy 
Gliwic, pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, jak i wszyscy użytkownicy 
polskiej i europejskiej infrastruktury 
informacji przestrzennej. Gliwice są 
pierwszym w Polsce miastem, które 
w pełni wdrożyło przepisy dyrektywy 
INSPIRE w temacie „zagospodarowanie 
przestrzenne”.
2. Utworzenie Portalu Planistycznego 
dla mieszkańców i przedsiębiorców 
z funkcjami przeglądania danych plani-
stycznych oraz generowania załączni-
ków graficznych do wniosków i uwag na 
etapie opracowywania dokumentów pla-
nistycznych, repozytorium dokumentów 
planistycznych oraz modułem pomocy 
i instrukcji w korzystaniu z e-usług. 
To jeden z kluczowych komponentów 
wdrażanego systemu, ponieważ jest 
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skierowany do klientów zewnętrznych 
UMG. Zapewni im wyszukiwanie, prze-
glądanie i analizę danych planistycz-
nych. Portal planistyczny jest ważnym 
narzędziem partycypacji społecznej. 
Zapewnia znaczne udogodnienia dla 
obywateli, właścicieli nieruchomości 
i przedsiębiorców, np. wyszukiwanie 
przeznaczenia terenu dla działki czy 
automatyzację składania wniosków lub 
uwag do opracowywanych dokumentów 
planistycznych.
3. Wdrożenie narzędzi informatycz-
nych wspierających wewnętrzną pracę 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
UMG jako rozszerzenie działającego 
Miejskiego Systemu Informacji Prze-
strzennej.
4. W ramach projektu wdrożono moduł 
automatyzujący procedury wyrysu i wy-
pisu z m.p.z.p. i studium. Umożliwi on 
wydawanie tych kluczowych w procesie 
inwestycyjnym dokumentów niemal 
„od ręki”. Co ważne, moduł umożliwia 
generowanie wyrysu i wypisu z każdego 
obowiązującego planu, niezależnie od 
złożoności jego struktury. Wdrożo-
no również narzędzia zintegrowane 
z miejskim obiegiem dokumentów, które 
umożliwiają pełną geolokalizację spraw 
w Wydziale Planowania Przestrzennego. 
Pozwoli to na rozwój zarządzania zinte-
growanego, tzn. umożliwi monitorowa-
nie spraw w odniesieniu do przestrzeni 
miasta. Ponadto możliwość lokalizacji 
spraw w znaczny sposób usprawni pro-
cedury udzielania informacji publicznej 
(zestawienia i raporty) w odniesieniu 
do całego miasta, ale również pozwoli 
na szybszą obsługę indywidualnych 
klientów urzędu.
5. Opracowanie wysokiej jakości baz 
danych niezbędnych do efektywnego 
realizowania procesów planistycznych 
(zieleni, zabytków oraz zobrazowań 
fotogrametrycznych – ortofotomapy 
oraz zdjęć ukośnych).

Należy podkreślić, że podczas plano-
wania i w trakcie prac wdrożeniowych 
Urząd Miejski w Gliwicach wykazał się 
szczególną starannością (np. stosowanie 
metodyki zarządzania projektami, pro-
wadzenie kompleksowej dokumentacji), 
co umożliwiło skuteczne zrealizowanie 
projektu mimo wielu obiektywnych 
trudności.

Lider „open data”

Podejście Gliwic do cyfryzacji procesów 
planistycznych okazało się innowacyjne 
w skali kraju. Postawiono na rzeczy-
wistą integrację miejskich procesów 
strategicznych i zarządczych w dzie-
dzinie zagospodarowania i planowania 
przestrzennego z technologiami infor-
macyjno-komunikacyjnymi. Co więcej, 
miasto Gliwice jako jedne z pierwszych 
śląskich i polskich miast w pełni otwiera 
bazy danych planistycznych, przez co 
staje się polskim liderem wdrażania 
idei „open data” w tym zakresie. Dzięki 
temu mieszkańcy będą mogli cyfrowo 
angażować się w podejmowanie decyzji 
w mieście, a firmy działające w bran-
ży technologicznej i start-upy będą 
mogły korzystać z otwartych danych 
miejskich w tworzonych przez siebie 
innowacyjnych usługach i produktach. 
Godny uwagi jest również fakt, że mia-
sto Gliwice jest pierwszym polskim 
miastem, które skutecznie i w pełni 
wdrożyło wymagania dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego ustanawiającej 
Infrastrukturę Informacji Przestrzen-
nej w Europie – nie tylko udostępniło 
usługi danych przestrzennych, ale także 
zapewniło pełną zgodność struktur 
danych planistycznych. Pozwala to na 
efektywne wykorzystanie informacji 
planistycznych przez zainteresowanych 
z całej Europy (specjalistów, inwestorów, 
instytucje).

Zrealizowane przedsięwzięcie zna-
cząco zwiększa transparentność funk-
cjonowania Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przez zapewnienie szerokiego 
dostępu do aktualnych i wiarygodnych 
danych o planowanym i istniejącym za-
gospodarowaniu przestrzennym, które 
są podstawą procesów decyzyjnych 
w mieście inteligentnym. Dzięki temu 
wszyscy ich uczestnicy (władze miasta, 
urzędnicy, organizacje pozarządowe, 
mieszkańcy, przedsiębiorcy) zyskują 
wspólną podstawę informacyjną, co 
jest kluczowym czynnikiem efektywnej 
partycypacji społecznej.

Poprawa jakości życia

Jednocześnie w ramach projektu uru-
chomiono szereg e-usług publicznych 

wysokiej dojrzałości, które pozwalają 
na prowadzenie procesu konsulta-
cji społecznych w ramach procedury 
opracowania i zmiany dokumentów 
planistycznych (w tym zgłaszanie 
wniosków oraz uwag do planów za-
gospodarowania przestrzennego). 
Mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskali 
możliwość podglądu do projektowa-
nych planów oraz wygodnego wypo-
wiedzenia się na ich temat. Co więcej, 
zastosowano innowacyjne narzędzie, 
które pozwala wysłać swój wniosek 
czy uwagę z poziomu interaktywnej 
mapy, co jest najbardziej intuicyjnym 
rozwiązaniem.

Dodatkowo należy podkreślić, że 
projekt umożliwia włączanie w proce-
sy decyzyjne w dziedzinie planowania 
przestrzennego osoby niepełnospraw-
ne – zarówno osoby niepełnosprawne 
ruchowo (możliwość skorzystania z na-
rzędzi on-line), jak i osoby niedowidzące 
oraz niedosłyszące (zgodność e-usług 
z wymaganiami WCAG 2.0).

Cyfryzacja procesów planistycznych 
w perspektywie długofalowej wpłynie 
na poprawę jakości procesów planistycz-
nych, co przyczyni się do zrównowa-
żonego rozwoju miasta oraz poprawy 
jakości przestrzeni miasta, w tym prze-
strzeni publicznych. Podniesie się jakość 
kształtowania polityki przestrzennej 
miasta również w wymiarze środowi-
skowym, społecznym i gospodarczym. 
Miasto Gliwice, realizując opisane po-
wyżej fundamentalne zmiany, wdraża 
zalecenia zawarte w Karcie Lipskiej 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 
miast europejskich (dokument przyjęty 
w Lipsku 24-25 maja 2007 r. z okazji 
nieformalnego spotkania ministrów 
z państw UE w sprawie rozwoju miast 
i ich spójności terytorialnej) i przyczynia 
się do wykorzystania na większą skalę 
zintegrowanego podejścia do polity-
ki rozwoju miejskiego poprzez lepszą 
analizę uwarunkowań, koordynację 
planów (w tym dokumentów plani-
stycznych) i strategii miejskich oraz 
angażowanie obywateli i partnerów 
instytucjonalnych.

Szymon Ciupa 

ekspert smart city i GIS, autor bloga  

www.smartcity-expert.eu
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P ermanentnym elementem 
funkcjonowania jednostek 
samorządu terytorialnego 
jest ocena, jaką wystawia im 

lokalna społeczność. Ta jednak zawsze 
będzie obarczona ich subiektywnym 
odczuciem, w zależności od efektu ich 
wizyty w konkretnym urzędzie, czyli 
sukcesu lub porażki przy załatwianiu 
konkretnej sprawy bądź postrzeganiu 
otaczającej rzeczywistości, czyli stanu 
dróg, dostępności do usług zdrowotnych 
czy poziomu szkolnictwa, możliwości 
zatrudnienia czy choćby dostępu do 
nowoczesnych technologii, np. Inter-
netu. Dlatego chyba lepiej będzie, gdy 
jednostki samorządu terytorialnego 
obiektywnie i bez emocji oceniać będzie 
sucha, bezduszna, biurokratyczna norma 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Normy, parametry, wskaźniki

W celu znormalizowania standardów 
funkcjonowania samorządów i obsługi, 
jakie świadczą dla lokalnej społeczności 
JST, powstała nowa norma PN-ISO 37120 
„Zrównoważony rozwój społeczny – 
Wskaźniki usług miejskich i jakości ży-
cia”. Jest ona częścią serii norm między-
narodowych opracowywanych przez ISO 
na potrzeby zintegrowanego podejścia 
do zrównoważonego rozwoju. Jej celem 
jest pomoc samorządom w zarządzaniu 
i ocenie efektów działalności w zakre-
sie usług miejskich oraz jakości życia. 
Może być także pomocna w analizach 
i porównaniach stopnia rozwoju miast 
oraz określaniu ich potrzeb.

Zbiór znormalizowanych wskaźni-
ków zapewnia ujednolicone podejście 
do tego, co jest mierzone i wskazuje, 
w jaki sposób pomiar ma być prze-
prowadzony. W konsekwencji powin-

no to służyć efektywniejszej ocenie 
samorządu. – Postrzegamy to jako 
alternatywę dla innych rozwiązań. 
Muszę przyznać, że samorządy i ich 
organizacje dysponują wręcz setkami 
różnych wskaźników, które wykorzy-
stują do pracy, choćby te z Głównego 
Urzędu Statystycznego. Mamy jeden 
z niewielu takich systemów w Europie. 
Jest to także dla nas ciekawy i kolejny 
materiał do analizy oraz, oczywiście, 
wykorzystania. Dobrze byłoby, gdyby 

samorządy chciały z niego skorzystać 
dla swoich potrzeb i z korzyścią dla 
swoich mieszkańców – mówi Marek 
Wójcik, ekspert Związku Miast Pol-
skich ds. legislacyjnych.

Ad rem

Norma PN-ISO 37120:2015-03 zawie-
ra definicje oraz metodykę obliczania  
100 wskaźników (46 podstawowych oraz 
54 pomocniczych). – Stosowanie normy 
jest dobrowolne. A wyboru wskaźników 
dla konkretnej jednostki terytorialnej 
dokonuje użytkownik normy, uwzględ-
niając swoje potrzeby oraz specyfikę –  
informuje Aleksandra Kurzep, specja-
lista z Wydziału Relacji Zewnętrznych 
Działu Komunikacji Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego (PKN). 

Wskaźniki umieszczone w normie są 
niezwykle różnorodne, pokazują samo-

rząd z wielu perspektyw, obejmujących 
odmienne aspekty jego funkcjonowania, 
ale ich wspólnym czynnikiem jest dbałość 
o zrównoważony rozwój JST i korzyści 
płynące z tego dla mieszkańców. Wśród 
nich są m.in. wskaźniki: ekonomiczne, by-
towe, środowiskowe, edukacyjne, ale też 
dotyczące bezpieczeństwa, odpoczynku 
i rekreacji czy zdrowia bądź komunikacji. 

Każdy z nich zasługuje na uwagę 
i jest istotny, ale dla przykładu z pod-
stawowych wymienić można m.in.: cał- 

kowite zużycie energii elektrycznej 
na mieszkańca w gospodarstwie do-
mowym, emisję gazów cieplarnianych 
mierzoną w tonach na mieszkańca, 
liczbę strażaków na 100 tys. miesz-
kańców czy liczbę lekarzy i łóżek 
szpitalnych na 100 tys. mieszkańców. 
Do tego warto dodać odsetek kobiet 
wybranych do sprawowania urzędu 
na poziomie publicznej administracji 
miejskiej wśród wszystkich osób wy-
branych, odsetek mieszkańców miasta 
żyjących w slumsach, odsetek ścieków 
miejskich, które nie zostały oczyszczo-
ne, a także liczbę kilometrów syste-
mu komunikacji miejskiej na 100 tys.  
mieszkańców. Z kolei wśród dodatko-
wych, tzw. pomocniczych, wskaźników 
wymienić należy np.: odsetek osób 
zatudnionych na pełen etat, stopę 
bezrobocia wśród młodzieży, poziom 
hałasu, stężenie O3 (ozonu), roczną 

Normalizacja standardów 
w administracji samorządowej
Na działania związane ze standaryzacją pracy w urzędzie należy spojrzeć w kontekście poprawy funkcjonowania 
administracji samorządowej. W celu osiągnięcia wyższych standardów w tym zakresie powstała norma 
PN-ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”.

W celu znormalizowania standardów funkcjonowania 
samorządów i obsługi, jakie świadczą dla lokalnej 
społeczności JST, powstała nowa norma PN-ISO 37120 
„Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług 
miejskich i jakości życia”.
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liczbę zasadzonych drzew na 100 tys. 
mieszkańców czy odsetek samobójstw 
na 100 tys mieszkańców. 

Wskaźniki są dzielone na dwie gru-
py, czyli podstawowe, które muszą być 
uwzględnione przy ocenie samorządu 
i przydzielaniu certyfikatu, oraz dodatko-
we. Co ważne, mogą być one zastosowane 
przez każdy samorząd każdego szcze-
bla i wielkości (miasto, gmina, sejmik).  
To między innymi dlatego norma, jak 
podkreśla PKN, może być pomocna rów-
nież dla wszystkich szczebli administracji 
państwowej do analiz oraz porównań 
stopnia rozwoju i określenia potrzeb 
poszczególnych miast, a także, po agre-
gacji danych, większych jednostek admi-
nistracyjnych czy też samorządowych. 
Certyfikat może być też dobrą metodą na 
porównanie z innymi samorządami czy 
między różnymi okresami działalności 
tego samego samorządu.

Normalizacja według PKN

Wydaje się, że samorządy chcą się 
zmierzyć z biurokratycznym, suchym 
i bezwzględnym sposobem oceny swojej 
działalości. Dlatego są już pierwsze, 
które ją wprowadziły, a kolejne są za-
interesowane wprowadzeniem normy 
PKN w swojej pracy. – Norma PN-ISO 
37120 jest normą stosunkowo „młodą” 
i nie jest jeszcze powszechnie znana 
i stosowana. Większość kontaktujących 
się z nami jednostek samorządu jest 
na etapie wstępnym przygotowania 
się do certyfikacji. PKN otrzymał już 
pierwsze wnioski o certyfikację – mówi 
Aleksandra Kurzep. 

Zrównoważony i przemyślany  
rozwój w Lublinie

Odkąd powstała norma ISO 37120, 
samorząd w Lublinie monitoruje po-
stępy jej wdrażania. – Zdajemy so-
bie sprawę z faktu, że niesie ona za 
sobą ogromne korzyści wynikające 
ze spójnego oraz jednolitego sposobu 
raportowania stanu rozwoju miasta. 
Zestaw 100 wskaźników podzielonych 
na 17 kategorii tematycznych pozwala 
w łatwy sposób zdobyć podstawową 
wiedzę o mieście i jakości życia jego 
mieszkańców. Ponadto raportowa-

nie uzyskanych informacji w sposób 
przyjęty na całym świecie wzmacnia 
wiarygodność miasta w oczach inwe-
storów i międzynarodowych insty-
tucji finansowych oraz daje szerokie 
możliwości benchmarkingu z innymi 
miastami. W tym momencie jesteśmy 
na zaawansowanym etapie obliczania 
wskaźników i w najbliższym czasie 
zostanie rozpoczęty proces certyfikacji 
w Polskim Komitecie Normalizacyj-
nym. Wdrożenie normy ISO 37120 to 
również koszty, jakie musi ponieść 
miasto na obliczenie poszczególnych 
wskaźników i przygotowanie raportu 
oraz sam proces certyfikacji. Jednak 
należy wziąć pod uwagę, że certyfi-
kacja oraz weryfikacja przekazanych 
danych powinny odbyć się w sposób 
rzetelny, tak aby nie było wątpliwości 
co do ich wiarygodności – informuje 

Robert Żyśko, kierownik Referatu  
ds. Strategii i Analiz Społeczno-Gospo-
darczych Wydziału Strategii i Obsługi 
Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Trzeba podkreślić, że Lublin (ale 
też inne JST) stara się rozwijać w spo-
sób zrównoważony i przemyślany. 
Wprowadza też innowacyjne, nowo-
czesne rozwiązania służące poprawie 
jakości życia mieszkańców przy jak 
najmniejszym negatywnym wpływie 
na środowisko naturalne. A zadania 
realizowane w ramach tego rozwoju 
podlegają stałemu pomiarowi, mo-

nitorowaniu i raportowaniu. W tym 
celu sporządzany jest coroczny raport 
monitoringowy z realizacji Strategii 
Rozwoju Lublina na lata 2013-2020. 
Monitoring Strategii składa się z mier-
ników ilościowych (m.in. dane GUS, 
dane wewnętrzne Urzędu Miasta 
Lublin i zależnych podmiotów), ja-
kościowych oraz opisowych, które 
nie zawsze mogą być przedstawione  
za pomocą standardowych wskaź-
ników. Mierniki w Strategii Lublin 
2020 są doskonalone i uzupełniane. 
W Lublinie w ramach monitorowania 
jakości życia mieszkańców oraz pozy-
skiwania ich opinii przeprowadzany 
jest szereg badań socjologicznych  
(m.in. realizowany jest projekt z Bu-
dżetu Obywatelskiego IV edycji  
pt. „Czego potrzebuje Lublin?”, składa-
jący się m.in. z trzech badań, które wza-
jemnie się uzupełniają i wykorzystują 
różne techniki badawcze, np. badanie 
ankietowe na reprezentatywnej próbie 
co najmniej 1100 mieszkańców, reali-
zowane od 2016 r.). Ustalenia z tych 
szerokich konsultacji z mieszkańcami 
będą wykorzystane m.in. w procesie 
tworzenia nowej strategii rozwoju 
po 2020 r.

ISO 37120 w Gdańsku

Z kolei Gdańsk może pochwalić się cer-
tyfikatem ISO 37120, który otrzymał jako 
pierwsze miasto w Polsce. Dzięki temu 
nie tylko samorząd, ale przede wszyst-
kim mieszkańcy mogą ocenić, a także 
porównać jakość życia w Gdańsku z in-
nymi miastami na kontynencie, bowiem 
norma ISO 37120 została opublikowana 
przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną i może być stosowana 
na całym świecie.

Zarządzanie jakością w Częstochowie

Pracę samorządów w powyższym za-
kresie doskonale też obrazuje przykład 
Częstochowy, gdzie można zobaczyć, jak 
JST zabiega o samokontrolę działalności. 
W Urzędzie Miasta Częstochowa od 
2004 r. jest wdrożony, utrzymywany 
i doskonalony System Zarządzania Ja-
kością ISO 9001. – Zintegrowany system 
obejmuje wszystkie komórki organiza-

rady coraz większej 
liczby gmin, poszukując 
możliwości mobilizacji 

radnych i poprawy 
standardów pracy 
organu, przyjmują 
tzw. kodeksy etyki 
radnych. kodeksy 

te przyjmowane są 
w drodze uchwał rady 

bądź też dobrowolnego 
zobowiązania radnych. 
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cyjne Urzędu – mówi Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik prasowy UM Częstochowa.

W ramach istniejącego systemu 
samorząd poddawany jest ocenie przez 
następujące narzędzia:

 ` Planowanie Rozwoju Instytucjonal-
nego (PRI) – jako metoda obejmuje naj-
ważniejsze obszary działania samorzą-
dów lokalnych, ujęte w następujących 
obszarach zarządzania: przywództwo 
i strategia, zarządzanie zasobami i pro-
cesami, zarządzanie kapitałem ludzkim 
organizacji, partnerstwo i zarządzanie 
usługami publicznymi,

 ` Benchmarking.
Urząd Miasta Częstochowy wraz 

z innymi 30 urzędami uczestniczy 
w przedsięwzięciu „Benchmarking –  
kontynuacja”, realizowanym przez 
Śląski Związek Gmin i Powiatów. 
W Częstochowie zdefiniowano zestaw 
wskaźników dotyczących efektywno-
ści, skuteczności, terminowości i sa-
tysfakcji interesantów dla obszarów 
zarządzania. Obszary badania dotyczą 
kluczowych dziedzin działalności jed-
nostek samorządu. Badaniami objęto 
m.in.: postępowanie administracyjne 
w wybranych zakresach, rejestrację 
działalności gospodarczej, ustalanie 
zobowiązań i egzekwowanie dochodów 
należnych z tytułu podatków i opłat na 
przykładzie podatku od nieruchomości, 
utrzymanie infrastruktury miejskiej na 
przykładzie oświetlenia, organizację 
sieci szkół publicznych w zakresie do-
tyczącym kształcenia obowiązkowego, 
realizację usług społecznych w drodze 
konkursów na działalność pożytku 
publicznego i organizację opieki nad 
dziećmi do lat trzech oraz gospodarkę 
odpadami. 

Pracownicy Urzędu Miasta Często-
chowy są też współautorami narzędzia 
NOSEK – Narzędzie Oceny Systemu 
Efektywnej Kontroli. Stworzony zo-
stał zestaw wskaźników dla 21 stan-
dardów kontroli zarządczej, których 
wyliczenie wskaże stopień wdrożenia 
tych standardów w jednostce. Zestaw 
wskaźników może być dowolnie zmie-
niany, rozszerzany i dostosowany do 
danej jednostki administracji publicznej. 
Efektem końcowym narzędzia jest moż-
liwość oceny stanu kontroli zarządczej 
przez kierownictwo danej jednostki 

administracyjnej. Wymienione na-
rzędzia zawierają zestaw wskaźników 
do sterowania i mierzenia efektów 
działalności w zakresie usług miejskich. 

Certyfikacja normy

PKN opracował także „Program dobro-
wolnej certyfikacji na zgodność pomiaru 
wskaźników usług miejskich i jakości 
życia z wymaganiami normy PN-ISO 
37120:2015-03”. Poddanie się przez 
miasto lub JST dobrowolnej certyfika-
cji pozwoli na weryfikację metodyki 
i poprawności obliczania wskaźników 
określonych w certyfikacie oraz wery-
fikację przyjętych źródeł danych.

Weryfikacja ta jest wykonywa-
na w czasie audytu przez niezależną 
trzecią stronę. Proces certyfikacji za-
kłada także coroczne audyty nadzoru, 
weryfikujące utrzymanie zgodności 
sposobu pomiaru oraz ich aktualizację. 

Korzyści z certyfikatu mogą być 
wielorakie, np.: władze miasta dostają 
narzędzia, które mogą być punktem 
wyjścia do rozmów z inwestorami, 
norma będzie magnesem dla dużych 
inwestorów, zainteresowanych loko-
waniem w metropoliach świadomych 
swoich możliwości, planującyh rozwój 
w sposób zharmonizowany, a ponadto 
posiadanie normy będzie miało znacze-
nie w staraniach o fundusze europejskie 
i zwiększy się wiarygodność miast 
na rynkach finansowych. Uzyskanie 
certyfikatu wspomaga stymulowanie 
rozwoju i lepsze planowanie strategicz-
ne, gdzie korzyści zyskują obywatele 
i władze samorządowe. 

Weryfikacja, czyli certyfikacja 
strony trzeciej, polega na sprawdze-
niu źródeł danych, ich wiarygodno-
ści i aktualności oraz potwierdzeniu 
poprawności zastosowanej metodyki 
obliczania wskaźnika zgodnie z normą 
odniesienia. Certyfikacji może dokonać 
każda jednostka certyfikująca posia-
dająca status strony trzeciej – strony 
niezależnej od podmiotu certyfikowa-
nego oraz podmiotów korzystających 
z podawanych przez posiadacza certy-
fikatu wartości wskaźników. 

Certyfikat strony trzeciej stanowi 
rękojmię zaufania do publikowanych 
danych. PKN jest jednostką certyfiku-

jącą i oferuje certyfikację na zgodność 
z normą PN-ISO 37120:2015-03, któ-
rą prowadzi zgodnie z opracowanym 
przez siebie programem certyfikacji. 
Warunkiem ubiegania się o certyfi-
kację przez PKN jest zadeklarowanie  
we wniosku o certyfikację co najmniej 
24 wskaźników podstawowych. Jedy-
nym wymogiem jest wymóg ilościowy.  
PKN nie narzuca, które wskaźniki muszą 
być wybrane. 

Europejska i światowa weryfikacja

O jej uniwersalności świadczy fakt, 
że certyfikacja na zgodność z normą 
ISO 37120 może być prowadzona także 
przez inne podmioty zarówno w UE, 
jak i na całym świecie. 

Prowadzona jest zgodnie z opraco-
wanymi przez jednostki certyfikujące 
własnymi programami certyfikacji, 
które mogą różnić się w szczegółach, 
ale muszą być ze sobą zgodne co do 
zasady, bazują bowiem na tym samym 
dokumencie odniesienia – normie  
ISO 37120. Norma ta została opraco-
wana na szczeblu międzynarodowym 
i może być wykorzystywana globalnie, 
nie tylko w Unii Europejskiej. Dlatego 
może być wykorzystywana przez samo-
rządy do rozmów z międzynarodowymi 
partnerami w sprawach gospodarczych. 

Tajemnica handlowa 

Niestety, także to rozwiązanie ma 
swoje wady. W tym wypadku jest to 
cena, która w zależności od wielkości 
samorządu i stopnia wprowadzania 
normy oraz jej certyfikatu jest nego-
cjowana z PKN. – Mając na uwadze 
dobro PKN, ceny podajemy wyłącznie 
podmiotom zainteresowanym w od-
powiedzi na złożony do PKN wniosek 
o certyfikację – tłumaczy Aleksandra 
Kurzep. Informacji na temat kosztów 
PKN udziela wyłącznie po złożeniu 
wniosku i sporządzeniu kalkulacji 
uwzględniającej liczbę wskaźników, 
wielkość jednostki samorządowej czy 
konieczności skorzystania w przypad-
ku niektórych wskaźników z konsul-
tacji z ekspertami.

Artur Kowalczyk 
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W  Sejmie 2 paździer-
nika br. odbyło się 
I czytanie projektu 
ustawy o firmach in-

westujących w najem nieruchomości – 
druk sejmowy 28551 (dalej – FINN). 
Procedowany projekt ustawy jest ele-
mentem Narodowego Programu Miesz-
kaniowego i ma na celu wprowadzenie 
do porządku prawnego statusu firmy 
inwestującej w najem nieruchomości na 
wzór funkcjonujących w UE podmiotów 
typu REIT (ang. Real Estate Investment 
Trust) – będą to spółki specjalnego prze-
znaczenia lub fundusze inwestycyjne 
powołane do inwestowania na rynku 
nieruchomości na wynajem.

Określenie nieruchomości mieszkalnej

Ze względu na projektowany spe-
cjalny status spółki FINN, który jest 
związany z przedmiotem działalności, 
czyli wynajmowaniem nieruchomości 
mieszkalnych, konieczne jest określenie 
w ustawie pojęcia nieruchomości miesz-
kalnej. Za nieruchomość mieszkalną 
uznawać się będzie budynek mieszkalny 
lub udział w takim budynku bądź lokal 
mieszkalny stanowiący odrębną nieru-
chomość, wraz z gruntem lub udziałem 
w gruncie albo prawem użytkowania 

wieczystego gruntu bądź udziałem 
w takim prawie, które są związane 
z tym budynkiem lub lokalem (art. 5), 
a także lokal, do którego przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu mieszkalnego. Budynek uznaje 
się za mieszkalny, jeżeli co najmniej 70% 
całkowitej powierzchni użytkowej tego 
budynku, określonej zgodnie z prze-
pisami Ustawy z 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych, wy-
korzystywane jest do celów służących 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Za zaspokajanie potrzeb mieszkal-
nych będzie przy tym uważane speł-
nianie przez dany budynek lub lokal 
podstawowych funkcji mieszkalnych 
(lokum, w którym koncentruje się życie 
rodzinne), wynikających z konieczności 
zapewnienia danej osobie oraz jej bliskim 
możliwości zamieszkiwania, przy czym 
istotna jest tu pewna stałość, względnie 
częstotliwość pobytu. Jako wyjątek za-
pisano, że nieruchomością mieszkalną 
mają być także budynki i lokale wy-
korzystywane do celów związanych 
z zakwaterowaniem czasowym, takie 
jak placówki zapewniające całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku oraz internaty, akademiki 
i domy studenckie.

Warunki ustrojowe spółek FINN

Status spółki FINN otrzyma tylko spółka 
akcyjna, której przedmiotem przeważają-
cej działalności jest najem nieruchomości 
mieszkalnych położonych na terytorium 
RP (w tym za pośrednictwem spółek 
zależnych od FINN). W zależności od 
uwarunkowań gospodarczych spółka 
FINN może sama nabywać nieruchomości 
mieszkalne i je wynajmować bądź może 
posiadać udziały w spółkach zależnych, 
które bezpośrednio świadczyć będą 
usługi wynajmu takich nieruchomości. 
Zgodnie z projektem ustawy (art. 3),  
status FINN może nabyć wyłącznie spółka 
akcyjna, która posiada siedzibę i zarząd 
na terytorium RP. Wynika to z propono-
wanych korzystnych rozwiązań podat-
kowych, których pełne wykorzystanie 
uwarunkowane jest podleganiem przez 
FINN polskiej jurysdykcji podatkowej. 
Spółki posiadające siedzibę lub zarząd 
na terytorium innego państwa UE lub 
państwa należącego do EOG będą miały 
pełną swobodę co do nabywania akcji lub 
udziałów FINN bądź ich spółek zależ-
nych. Takie uregulowanie pozwolić ma 
na uniknięcie zarzutów dyskryminacji 
i naruszenia swobód przewidzianych 
w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej.

Opłacalność  
mieszkania na wynajem
W 2018 r. weszło w życie kilka ważnych regulacji w realizacji inwestycji mieszkaniowych. Przyjęto 
specustawę mieszkaniową i ustawę o dopłatach do czynszów. Zmiany nastąpiły też na rynku 
nieruchomości na wynajem.

D
epositphotos/w
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mieszkalnictwo
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Z uwagi na fakt, iż FINN kierowane 
są głównie do inwestorów detalicznych, 
w projekcie ustawy zapisano zasady 
zwiększające przejrzystość notowań 
akcji spółek FINN. Akcje wprowadzane 
do obrotu przez FINN będą musiały 
charakteryzować się m.in. brakiem 
ograniczenia w ich zbywalności, ko-
niecznością objęcia wnioskiem do wła-
ściwego organu spółki prowadzącej 
rynek regulowany wszystkich wy-
emitowanych akcji danego rodzaju czy 
też obowiązkiem zapewnienia przez 
emitenta rozproszenia akcji objętych 
tym wnioskiem w sposób zapewnia-
jący płynność obrotu. Ponadto, celem 
zapewnienia odpowiedniego stopnia 
ochrony inwestorów mniejszościo-
wych, proponuje się, aby FINN spełniały 
również następujące warunki:

 ̀ wszystkie akcje spółki są na oka-
ziciela,

 ̀ spółka nie emituje akcji uprzywi-
lejowanych,

 ̀ statut spółki określać będzie zasady 
strategii gospodarczej FINN oraz spółek 
od niej zależnych, a w szczególności ro-
dzaj nieruchomości, których najem będzie 
przedmiotem działalności tych spółek, 
oraz kryteria doboru tych nieruchomości. 

W tym obszarze istotna będzie in-
formacja o wszystkich rodzajach nieru-
chomości, nie tylko o nieruchomościach 
mieszkalnych, których najem jest przed-
miotem działalności FINN, bo pozwoli na 
ocenę stopnia zaangażowania spółek FINN 
w najem nieruchomości. Obowiązkiem 
spółki będzie wpisanie jej do rejestru firm 
inwestujących w najem nieruchomości. 
Rejestr taki prowadzić będzie Komisja 
Nadzoru Finansowego (KNF). Rejestr ma 
być jawny i ma być prowadzony w sys-
temie teleinformatycznym. Wpisu do 
rejestru dokonuje się na wniosek spółki. 
Do warunków ustrojowych zaliczono 
również nieoznaczony czas trwania spółki 
oraz limit minimalnego kapitału zakłado-
wego w wysokości 50 mln zł.

Celem łatwego dla inwestorów od-
różnienia FINN od pozostałych spółek 
notowanych na giełdzie w projekcie prze-
widziano wymóg zawarcia w firmie takiej 
spółki dodatkowego oznaczenia „firma 
inwestująca w najem nieruchomości” lub 
skrótu „F.I.N.N.”. Ponadto w co najmniej 
3-osobowym zarządzie spółki (odstępstwo 

od zasady z Kodeksu handlowego, że 
zarząd może być jednoosobowy) prezes 
zarządu i co najmniej jeszcze jeden członek 
zarządu muszą posiadać wykształcenie 
wyższe oraz minimum 5-letnie doświad-
czenie w zarządzaniu nieruchomościami. 
Powyższe dotyczy również członków 
zarządu spółek zależnych.

Warunki majątkowe spółek FINN

Warunki majątkowe proponowane 
w ustawie dotyczą struktury aktywów 
i przychodów oraz relacji zobowiązań 
zwrotnych do wartości aktywów (art. 7).  
Spółka FINN będzie więc obowiązana:

 ̀ utrzymywać wartość własnych nie-
ruchomości mieszkalnych oraz udziałów 
lub akcji spółek zależnych na poziomie 
nie niższym niż 80% wartości bilansowej 
aktywów firmy,

 ̀ uzyskiwać co najmniej 90% przy-
chodów z tytułu najmu nieruchomości 
mieszkalnych stanowiących jej własność 
lub z odpłatnego zbycia tych nierucho-
mości, które przed ich zbyciem były 
wynajmowane przez firmę co najmniej 
przez rok, bądź z tytułu udziałów w spół-
kach zależnych lub ze sprzedaży udzia-
łów albo akcji spółek zależnych,

 ̀ uzyskiwać przychody z najmu co naj-
mniej pięciu nieruchomości mieszkalnych,

 ̀ utrzymywać wartość nominalną 
zobowiązań wynikających z finansowa-
nia dłużnego na poziomie nie wyższym 
niż 50% wartości bilansowej aktywów,

 ̀ dokonywać na rzecz akcjonariuszy 
podziału zysku rocznego w całości albo 
w kwocie co najmniej 90% przychodów 
z najmu nieruchomości mieszkalnych 
lub z odpłatnego zbycia nieruchomości 
mieszkalnych, które przed ich zbyciem 
były wynajmowane przez FINN co naj-
mniej przez rok, w tym przychodów 
uzyskanych za pośrednictwem spółki 
zależnej.

Celem tych wymogów jest zagwaran-
towanie dywersyfikacji portfela nieru-
chomości FINN, przy czym warunek ten 
uznać będzie można za spełniony również 
na poziomie grupy, tj. gdy przychody 
z najmu nieruchomości mieszkalnych 
uzyskuje również spółka zależna od FINN. 
Sprawozdanie finansowe zarówno FINN, 
jak i spółek zależnych podlegać ma corocz-
nemu badaniu przez firmę audytorską.

Warunki ustrojowe i majątkowe 
spółek zależnych

Spółką zależną, w rozumieniu projek-
tu ustawy, jest spółka akcyjna, spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółka komandytowo-akcyjna, która 
spełnia łącznie następujące warunki:

 ̀ posiada siedzibę i zarząd na teryto-
rium RP (w spółce komandytowo-akcyj-
nej dotyczy to spółki oraz jej komple-
mentariuszy),

 ̀ co najmniej 95% udziału w jej kapi-
tale zakładowym posiada FINN,

 ̀ co najmniej 80% wartości bilanso-
wej aktywów stanowią nieruchomości 
mieszkalne stanowiące jej własność,

 ̀ co najmniej 90% przychodów sta-
nowią przychody z tytułu najmu nieru-
chomości mieszkalnych stanowiących 
własność spółki lub z odpłatnego zbycia 
nieruchomości mieszkalnych, które 
przed ich zbyciem były wynajmowane 
przez spółkę co najmniej przez rok,

 ̀ wartość nominalna zobowiązań wy-
nikających z finansowania dłużnego, 
w tym z tytułu zaciągniętych kredytów, 
pożyczek lub emisji obligacji, nie przekra-
cza 50% wartości bilansowej aktywów,

 ̀ nie posiada akcji ani udziałów w in-
nych spółkach,

 ̀ nie jest wpisana do rejestru FINN 
prowadzonego przez KNF,

 ̀ dokonuje na rzecz wspólników (ak-
cjonariuszy) podziału zysku wynikającego 
z rocznego sprawozdania finansowego 
w całości zysku, który może zostać prze-
znaczony do podziału zgodnie z przepisami 
prawa handlowego, albo stanowiącego co 
najmniej 90% łącznej wartości przychodów 
uzyskanych w roku obrotowym z tytułu 
najmu nieruchomości mieszkalnych lub ze 
zbycia nieruchomości mieszkalnych, które 
przed ich zbyciem były wynajmowane 
przez tę spółkę co najmniej przez rok. 

Nowe możliwości 

Nadzór nad prowadzeniem działalno-
ści przez FINN ma sprawować KNF. 
Uwzględniając wykonywany przez KNF 
nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz 
wyspecjalizowany aparat ekspercki, któ-
rym dysponuje Urząd KNF, powinno to 
zapewnić optymalną ochronę interesów 
akcjonariuszy tych spółek. 
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Co do zasady, preferencje podatkowe 
wynikające ze statusu spółki FINN i spółki 
zależnej od FINN przewidują 8,5-pro-
centowy podatek CIT od dochodów, któ-
rych źródłem przychodu były inwestycje 
w najem nieruchomości mieszkalnych. 
Natomiast w stosunku do osób fizycznych 
posiadających udziały w takich spółkach 
przewiduje się zwolnienie z podatku PIT 
od dochodów uzyskanych z tych inwesty-
cji. Stąd wymóg ustawowy prowadzenia 
ewidencji przez spółki w sposób umożli-
wiający określenie dochodów (i kosztów) 
z najmu nieruchomości mieszkalnych 
oraz innych dochodów. Ewidencja ta jest 
też niezbędna do stwierdzenia spełniania 
majątkowych i ustrojowych warunków 
statusu spółek FINN. 

Duże znaczenie, z punktu widzenia 
społecznej roli FINN i pożądanej struk-
tury jej akcjonariatu, ma ponadto waru-
nek regularnego wypłacania dywidendy. 
W projekcie ustawy przewidziano wy-
jątek od obowiązku wypłaty dywidendy 

w przypadku reinwestowania środków, tj. 
wydatkowania środków na nabycie innych 
nieruchomości mieszkalnych lub udziałów 
w spółkach zależnych. Kwota wyłączona 
z zysku przeznaczonego do podziału po-
między akcjonariuszy zasila wyodrębniony 
w tym celu kapitał (fundusz) FINN. 

Jednocześnie, w przypadku niezreali-
zowania wcześniejszego zamiaru reinwe-
stycji środków w określonym czasie, pro-
jekt wprowadza obowiązek zwiększenia 
kwoty zysku przeznaczonego do podziału 
pomiędzy akcjonariuszy o niewydatkowa-
ne na reinwestycję środki. Ustalony przez 
projektodawcę poziom wypłaty zysku 
w formie dywidendy dla akcjonariuszy 
nie odbiega od modeli przyjętych w in-
nych państwach – we Francji jest to 95%, 
w Niemczech 90%, a w Holandii 100%. 

Ustawodawca zakłada, że nowe moż-
liwości pozwolą uwolnić kapitał zgroma-
dzony m.in. na nisko oprocentowanych 
lokatach bankowych i przeznaczyć go na 
inwestycje na rynku mieszkaniowym. 

FINN są projektowane z myślą o inwe-
storach indywidualnych – znoszą bariery 
wejścia na rynek nieruchomości, ogra-
niczają ryzyka koncentracji i zrównują 
sytuację podatkową drobnych inwesto-
rów indywidualnych z dużymi instytu-
cjonalnymi. Dla drobnych inwestorów 
FINN może stać się bezpiecznym instru-
mentem długoterminowych inwestycji, 
m.in. na cele emerytalne, zapewniające 
lepszy zwrot z inwestycji niż standar-
dowa lokata bankowa. Czas pokaże, czy 
rynek finansowy przyjmie pozytywnie 
nowy instrument i czy zainteresuje się 
nim szerokie grono inwestorów.

dr Henryk Gawroński  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Elblągu 

Źródło

1. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/Prze-

biegProc.xsp?nr=2855 (dostęp: 8.10.2018).
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Klimat łodzi a zieleń
Przyznanie Łodzi prawa do organizacji Ogrodniczego Expo w 2024 r. dało impuls do ponownego 
przyjrzenia się koncepcjom budowy systemów przyrodniczych miasta. Działania podejmowane 
w ramach przygotowania obiektów wystawy są ukierunkowane na wzrost udziału terenów zieleni, 
co bezpośrednio wpłynie korzystnie na jakość powietrza.

R ozwój Łodzi przemysło-
wej wiązał się ze znacznym 
zmniejszeniem powierzchni 
terenów zieleni – lesistość na 

terenie miasta malała w szybkim tem-
pie – z 74,7% w 1796 r. do 30% w 1822 r.  
Obecnie wynosi ok. 9%.

łódź przemysłowa

W latach 80. XX w. miasto stanowiło cen-
trum Łódzkiego Obszaru Ekologicznego 
Zagrożenia, jednego z 27 wyznaczonych 
w Polsce terenów wymagających podjęcia 
intensywnych działań chroniących przed 
pogarszaniem się stanu środowiska.

Problem złej jakości powietrza nie 
minął wraz z upadkiem większości za-
kładów przemysłowych w latach 90. 
ubiegłego wieku. Zmniejszyły się emisje 
ze źródeł przemysłowych, ale znaczenia 
nabrały tzw. pasmowe źródła emisji 
zanieczyszczeń (jezdnie). Emisja ołowiu, 
tlenków węgla, węglowodorów, związ-
ków siarki, azbestu i sadzy wprawdzie 
wagowo może się wydawać niewielka, 
jednak odbywa się blisko ziemi, gdzie 
odbywa się ruch pieszy. Pomimo iż stan 
jakości powietrza na terenie Łodzi od 
końca XX w. ulega systematycznej po-
prawie, nadal corocznie obserwowane 
są przekroczenia dopuszczalnych norm 
zanieczyszczeń. Wartość średniego rocz-
nego stężenia pyłu PM2,5 – najgorszego 
dla zdrowia składnika zanieczyszczeń 
powietrza – wyniosła w Łodzi w 2016 r. 
26,6 μg/m. Nadal bardzo ważnym, ale 
nieudokumentowanym źródłem emisji 
zanieczyszczeń powietrza są paleni-
ska domowe: znaczna część zabudowy 
w śródmieściu wciąż nie jest podłączona 
do miejskiej sieci grzewczej. Szacuje się, 
że 17% ciepła na terenie miasta pochodzi 
z małych kotłowni oraz pieców w do-
mach i mieszkaniach.  W śródmieściu 
miejska cieć ciepłownicza obejmuje 

jedynie 58% odbiorców, zatem  miesz-
kania w centrum nadal w znacznym 
stopniu są ogrzewane z wykorzystaniem 
indywidualnych systemów grzewczych. 
Procent ulic wyłączonych z ruchu sa-
mochodowego w centrum miasta jest 
niewielki, a liczba zarejestrowanych 
samochodów wzrasta. Przy braku źródeł 
przemysłowych na złą jakość powietrza 
w mieście wpływają ponadto: układ 
zabudowy w centrum miasta (wysoka 
gęstość zabudowy, wąskie ulice), niedo-
statek zieleni oraz wzrost częstotliwości 
upałów. Z wymienionych czynników 
jedynie dwa pozostają poza zakresem 

działań mogących zasadniczo zmienić ich 
rolę w procesie kształtowania warun-
ków aerosanitarnych w mieście. Stwarza 
to pole do działań prozdrowotnych.

Zieleń skarbem dla klimatu

Rośliny w mieście oczyszczają powietrze 
z toksycznych cząstek, przechwytują 
i gromadzą dwutlenek węgla, a produku-
ją tlen. Zadrzewienia działają jak filtr dla 
wszystkich zanieczyszczeń powietrza, 
chociaż poszczególne gatunki drzew 
różnią się od siebie możliwościami za-
trzymywania zanieczyszczeń.

  Zieleń w strefie przepływu mas powietrza na kierunku wschód-zachód – nowe realizacje  
wzdłuż trasy W-Z

B. W
ysm
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Roślinność najskuteczniej działa 
jako miejski system klimatyzacji w po-
łączeniu z wodą – obniża temperatu-
rę powietrza. Z tego względu wysoką 
skuteczność posiadają tzw. bioswales –  
specjalne strefy wychwytywania wody 
deszczowej, wokół których tworzą się 
niewielkie, półdzikie parki.

Istotnym uwarunkowaniem powo-
dzenia procesu wzbogacania terenu 
miasta w zieleń jest jej odporność na 
zanieczyszczenia. Rośliny kumulują 
substancje toksyczne, których nad-
mierne stężenie może prowadzić do 
obumierania roślin lub osłabienia ich 
naturalnych zdolności do obrony przed 
szkodnikami. Nawet niewielkie stężenia 
SO2 w powietrzu działają toksycznie na 
wiele gatunków roślin. Większość roślin 
drzewiastych reaguje już przy stężeniu 
32 μg/m3/24 godz., a dla drzew igla-
stych zagrożeniem jest stężenie powyżej  
22 μg/m3/24 godz.1.

Badania wykazują, że gatunki roślin 
najbardziej odporne na zanieczyszczenia 
mają niską przyczepność pyłów, ich 
skuteczność dla poprawy klimatu jest 
więc mniejsza.

Poza koniecznością właściwego do-
boru gatunkowego roślin pod kątem od-
porności na działalność poszczególnych 
substancji istotne jest przyjęcie zasady 
stosowania roślinności potencjalnej, 
czyli najwłaściwszej dla danego terenu. 
Gwarantuje to jej dobry wzrost i mniej-
sze nakłady na pielęgnację. Podstawę do 
wyboru gatunków roślin stanowi roślin-
ność już występująca na danym obszarze, 
zwana roślinnością rzeczywistą. Przy 
czym istotne jest, aby przy dobieraniu 
roślin uwzględnić zmianę warunków 
siedliskowych, jaka nastąpi po realizacji 
inwestycji, np. obniżenie wód gruntowych.

Bariery i możliwości rozwoju  
zielonej infrastruktury

Podstawowymi obiektami wchodzącymi 
w skład zieleni miejskiej urządzonej są: 
parki, zieleńce, zieleń osiedlowa i uliczna, 
a także zieleń w ramach parków dydaktycz-
nych (ogród botaniczny, ogród zoologiczny), 
które zajmują łącznie nieco ponad 7% 
powierzchni Łodzi. Dane statystyczne do-
tyczące terenów zieleni miejskiej wskazują 
na znaczny udział zieleni osiedlowej (42%) 

oraz parków (27%) w ogólnej powierzchni 
terenów zieleni miejskiej2.

Łódź posiada uwarunkowania sprzy-
jające dalszemu rozwojowi terenów 
zieleni, stanowiącej zasadniczy czynnik 
poprawy jakości powietrza w mieście. 
Na skutek ekspansji terytorialnej miasta 
w 1988 r. jego powierzchnia wzrosła do 
29 325 ha, co w porównaniu z 1915 r. 
(schyłek XIX-wiecznej Łodzi przemysło-
wej) daje 5-krotny wzrost. Od tego czasu 
udział terenów niezabudowanych pozo-
staje na poziomie ok. 50% powierzchni 
miasta. Możliwości zwiększenia udziału 
terenów zieleni dotyczą także strefy 
centralnej miasta, o największym nie-
doborze zieleni miejskiej i najgorszych 
warunkach aerosanitarnych. Rezer-
wy terenowe, jakie obecnie występują 
w granicach Strefy Wielkomiejskiej, 
wyznaczonej jako funkcjonalne centrum 
miasta, wynoszą ok. 100 ha, przy czym 
1/3 tego zasobu stanowi własność gminy.

Łódź, jako miasto położone na wo-
dodziale, cechuje się gęstą siatką rzek 
i cieków. Obiekty te nie są jednak wi-
doczne w krajobrazie miasta z uwagi 
na niewielkie naturalne przepływy. 
Wzrastający obecnie poziom wód 
gruntowych oraz zmiany klimatycz-
ne – wzrost częstotliwości nawalnych 
opadów – wpływają korzystnie na ich 
postrzeganie w strukturze przestrzennej 
miasta. Doliny większych rzek, takich 
jak: Ner, Bzura, Łódka, Olechówka czy 
Sokołówka, mają przebieg równoleżni-
kowy, co stwarza dogodne warunki dla 
przewietrzania miasta.

Opisane powyżej atuty Łodzi nie 
zawsze są właściwie wykorzystywane. 
Niezamierzonym skutkiem działalno-
ści gospodarczej na terenie miasta jest 

niszczenie środowiska przyrodniczego, 
w tym zieleni, w newralgicznych czę-
ściach miasta, m.in. w dolinach rzecznych. 
Mimo iż łodzianie w coraz większym 
stopniu dostrzegają korzyści płynące 
z obecności terenów zieleni, to nadal 
nacisk społeczny na rozwój ekonomicz-
no-gospodarczy miasta, poparty wy-
miernymi argumentami stosowanymi 
przy określaniu wydatkowania środków 
budżetowych, jest silniejszy niż na rozwój 
błękitno-zielonej infrastruktury.

W obecnych uwarunkowaniach 
prawnych jedynym skutecznym na-
rzędziem wpływu na kształtowanie 
prawidłowych relacji przestrzeń dla 
zabudowy – przestrzeń dla zieleni jest 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego (m.p.z.p.). Do jednej z trzech 
głównych barier instytucjonalnych dla 
zachowania drzew w mieście zalicza 
się brak planów zagospodarowania 
przestrzennego. Dbanie o gęstość bio-
logiczną musi być postawione na równi 
z gęstością architektoniczną. Te stwier-

miejskie tereny zieleni

Wyszczególnienie
Powierzchnia [ha]

2010 rok 2015 rok
Parki 581,6 624,4

Zieleńce 276,4 78,9

Zieleń osiedlowa 1018,1 906,6

Zieleń uliczna 78,0 456

Ogród botaniczny 66,7 67,8

Ogród zoologiczny 17,0 17,0

Razem 2037,8 2150,7

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi

                                                                                                        Zieleniec przy ul. Drewnowskiej w dolinie rzeki Łódki 

A. Lipińska
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dzenia potwierdzają tezę o konieczności 
traktowania polityki przestrzennej jako 
bardzo istotnego elementu zarządzania 
miastem. Działania na rzecz ochrony 
istniejących zasobów środowiska oraz 
ich powiększania w miejscach niedoboru 
wymagają jednomyślności osób decy-
dujących o przestrzeni miasta na wielu 
płaszczyznach. Ważnym elementem 
działań dążących do prawidłowego pla-
nowania zieleni w miastach jest akcep-
tacja społeczna, gdyż nie ma silniejszego 
narzędzia w walce o ochronę przyrody 
niż wola mieszkańców.

Spójny system

Przyjęcie przez Radę Miejską w Łodzi 
w „Strategii przestrzennego rozwoju 
Łodzi 2020+” idei rozwoju miasta do we-
wnątrz wiąże się z decyzją o powstrzy-
maniu przestrzennego rozwoju zabudo-
wy w strefach aktywnych przyrodniczo. 
Idea ta znalazła z kolei odzwierciedlenie 
w dokumencie strategicznym – Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Łodzi, 
uchwalonym w 2018 r. Studium zawiera 
m.in. wytyczne w zakresie standar-
dów dostępności do terenów zieleni, 
kształtowania powiązań przestrzeni 
aktywnych przyrodniczo oraz lokalizacji 
stref zieleni izolacyjnej. Jako jedną z głów-
nych zasad w obowiązującym Studium 
przyjęto ochronę wszystkich terenów 
współtworzących system przyrodniczy 
miasta w ramach wyznaczonych jedno-
stek funkcjonalno-przestrzennych, obej-
mujących: lasy, zieleń urządzoną, tereny 

aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo, ogrody działkowe, cmentarze 
i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Zaleca się powiększanie zasobów zieleni 
w otoczeniu dużych zwartych komplek-
sów zieleni leśnej i urządzonej w celu 
wzbogacenia ich potencjału przyrodni-
czego oraz zwiększenia odporności na 
degradację. Wskazuje się na potrzebę 
dostosowywania sadzonych gatunków 
drzew do warunków siedliskowych. 
Ustala się ochronę obszarów stanowią-
cych główne źródło napływu natlenio-
nych mas powietrza w postaci zwartych 
kompleksów zieleni wysokiej, tj. lasów, 
parków, peryferyjnie położonych roz-
ległych terenów niezabudowanych oraz 
wspomagających je obszarów zasilania –  
małych lasów, parków, ekstensywnej 
zabudowy jednorodzinnej i cmentarzy –  
poprzez:

 ̀ zachowanie wysokiego udziału po-
wierzchni aktywnych przyrodniczo,

 ̀ zakaz lokalizacji zabudowy o wyso-
kiej intensywności,

 ̀ powiększanie zasobów zieleni, 
przede wszystkim wysokiej.

W Studium zwrócono uwagę na ko-
nieczność połączenia terenów zieleni 
w mieście w jeden spójny system oraz 
utrzymania połączeń z leżącymi poza 
obrębem miasta obszarami węzłowymi 
aktywnymi przyrodniczo. Podstawowy 
system korytarzy ekologicznych w mie-
ście wyznaczono w oparciu o doliny rzecz-
ne – kluczowe elementy błękitno-zielonej 
infrastruktury, dla których ustalono:

 ̀ zachowanie terenów aktywnych 
przyrodniczo, zachowanie trwałych 

użytków zielonych i zieleni nadwodnej 
oraz wzbogacanie bioróżnorodności 
obszarów,

 ̀ zakaz lokalizacji nowej zabudowy 
(budynków),

 ̀ zakaz przegradzania koryt cieków,
 ̀ zakaz likwidacji istniejących zbior-

ników wodnych,
 ̀ w przypadku lokalizacji ogrodzeń 

stosowanie takich, które umożliwiają mi-
grację zwierząt, w tym średnich i dużych 
poza strefą zurbanizowaną zwartą oraz 
małych w obrębie korytarzy zlokalizo-
wanych w strefie zurbanizowanej zwar-
tej. Wyklucza się stosowanie ogrodzeń 
betonowych. Szczególnie istotna jest 
budowa przejść dla zwierząt przez ulice 
o dużym natężeniu ruchu w sąsiedztwie 
zwartych kompleksów leśnych,

 ̀ zakaz lokalizacji ekranów akustycz-
nych.

W terenach zainwestowanych oraz 
poza obszarami dolin rzecznych wy-
znaczono tereny koniecznych uzupeł-
niających powiązań przyrodniczych,  
tzw. łączników ekologicznych, w których 
należy dążyć do zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania struktur przyrodni-
czych poprzez pozostawienie terenów 
wolnych od zabudowy i wprowadzenie 
dużej ilości zieleni, także wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. Zaleca się dostoso-
wywanie sadzonych gatunków drzew 
do warunków siedliskowych.

W dokumencie zwrócono uwagęna 
wykorzystanie dolin rzecznych. Są to 
obszary wzmożonego ruchu powietrza, 
stanowiące istotny element budowy 
systemu klimatycznego miasta.

zieleń miejska

                                                                                                        Zieleniec przy ul. Drewnowskiej w dolinie rzeki Łódki 



Przegląd Komunalny nr 11/201888

zieleń miejska

Bogactwo zieleni

Za najważniejsze działania w jednost-
kach mieszkaniowych wskazanych 
w Studium uznano zapewnienie do-
stępności do terenów zieleni.

W dokumencie tym podkreśla się 
potrzebę powiększania zasobów zieleni 
urządzonej w strefie zurbanizowanej 
zwartej. Ponadto w Studium wskazuje się 
na możliwość realizacji nowych terenów 
zieleni urządzonej w każdej z jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Przy bra-
ku rezerw dla wykształcenia większych 
przestrzeni zieleni zaleca się urządzanie 
parków kieszonkowych, „zielonych 
dachów”, „zielonych ścian” itp.

Dla terenów mieszkaniowych usta-
lono maksymalną odległość w linii 
prostej do terenów z dużym udziałem 
zieleni, do których zaliczono: tereny 
lasów o powierzchni minimum 3 ha –  
miejskie uroczyska leśne, tereny aktyw-
ne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo, tereny rekreacyjno-wypoczyn-
kowe oraz tereny zieleni urządzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i dolin 
rzecznych w strefie zurbanizowanej – 
wyznaczone w Studium jako odrębne 
jednostki funkcjonalno-przestrzenne, 
a także pozostałe tereny zieleni urzą-
dzonej zawarte w innych jednostkach 
funkcjonalno-przestrzennych.

Dla jednostek funkcjonalno-prze-
strzennych – terenów mieszkaniowych 
znajdujących się w Strefie Wielkomiejskiej 
ustalone maksymalne odległości wynoszą:

 ̀ 500 m albo 800 m do parku o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 ha,

 ̀ 400 m do parku o powierzchni nie 
mniejszej niż 1 ha,

 ̀ 200 m do terenu zieleni urządzonej 
o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

Dla terenów mieszkaniowych w po-
zostałej części obszaru miasta – w Strefie 
Ogólnomiejskiej (za wyjątkiem terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej na dużych działkach) – ustalono 
tylko minimalną maksymalną odległość 
do parku o powierzchni nie mniejszej 
niż 3 ha lub terenów otwartych, która 
wynosi 1000 m.

Powyższe ustalenia stanowią wy-
tyczne do m.p.z.p. Zostały wprowadzone 
jako impuls do wzbogacania w zieleń 
terenów strefy zurbanizowanej zwartej 

w celu zmniejszenia natężenia zjawiska 
miejskiej wyspy ciepła i przeciwdziała-
niu sedymentacji zanieczyszczeń.

Mając na względzie potrzebę kształ-
towania prawidłowych warunków pro- 
zdrowotnych w obrębie wszystkich 
terenów mieszkaniowych – także tych, 
które są lub będą w bliskiej odległości 
terenów przemysłowych – wprowa-
dzono ustalenia ograniczające ryzyko 
uciążliwości. W terenach rozwoju funkcji 
przemysłowych i składowych ustalono 
potrzebę strefowania zabudowy oraz 
tworzenia pasów ochronnych, w tym 
m.in. w postaci zieleni izolacyjnej wielo-
piętrowej. Zaleca się także zwiększanie 
udziału zieleni, w szczególności drzew 
i krzewów w pasach drogowych.

Zielone Polesie

Fragmenty obszaru miasta o szczególnie 
złych warunkach aerosanitarnych są obec-
nie przedmiotem opracowania m.p.z.p. 
W pracach poprzedzających konstruowanie 
zapisów planu miejscowego wykonano 
analizy możliwości tworzenia nowych 
terenów, podlegające najszybciej w mie-
ście postępującej degradacji i depopulacji, 
charakteryzujące się małą aktywnością 
budowlaną, dokuczliwym brakiem zieleni 
i przestrzeni publicznych oraz dominacją 
ruchu kołowego i wiążącego się z nim hała-
su i zanieczyszczenia powietrza. W ramach 
programu Zielone Polesie określono zakres 
niezbędnych rozwiązań przestrzennych, 
m.in. zwiększenie jakości i ilości różnych 
form zieleni, w tym wprowadzenie parków 
kieszonkowych i ulic ogrodów, zaziele-
nienie placu Barlickiego, a także działania 
w drobnej skali, np. zazielenianie tarasów 
i balkonów w zabudowie historycznej. 
Opracowano model przestrzenny docelo-
wego stanu Zielonego Polesia, a następnie 
program operacyjny służący przygotowa-
niu realizacji pożądanych przekształceń, 
zawierający wariantowe koszty realizacji 
każdego projektu oraz zakres działań. 
Harmonogram realizacji projektów roz-
pisano na 10 lat.

Bałuty OdNowa

Obecnie trwają prace nad podob-
nym programem działań dla części 
dzielnicy Bałuty. Programem Bałuty 

OdNowa objęto ok. 240 ha obszaru 
miasta o zwartej zabudowie – terenu 
Starego Miasta i przyległych frag-
mentów XIX-wiecznej Łodzi. Celem 
nadrzędnym programu jest stworzenie 
uwarunkowań do zrównoważonego, 
długotrwałego rozwoju Bałut w spo-
sób odpowiadający roli i znaczeniu 
dzielnicy w mieście, zapewniających 
podnoszenie jakości życia mieszkańców 
i aktywizację obszaru. Cel ten miałby 
być osiągnięty poprzez: usprawnienie 
układu komunikacyjnego, uporządko-
wanie struktury zabudowy, zachowanie 
i ochronę dziedzictwa kulturowego 
oraz podniesienie jakości przestrzeni 
publicznych. W systemie przestrzeni 
publicznych kluczową rolę odgrywają 
tereny zieleni, których ta część miasta 
posiada wprawdzie – w przeciwieństwie 
do wymienionego wyżej Polesia – dość 
znaczny zasób, wymaga on jednak opra-
cowania spójnej koncepcji dla całości.

W dokumentach strategicznych 
oraz prawa lokalnego wskazuje się na 
potrzebę realizacji ciągłego systemu 
terenów zieleni w oparciu o koncep-
cje opracowywane dla całego obsza-
ru miasta lub w skali dzielnic. Należy 
jednak pamiętać, iż idee i zapisy do-
kumentów planistycznych, dotyczące 
budowy ponadlokalnych systemów 
zieleni w mieście, rzadko są realizo-
wane w okresach krótkoterminowych, 
a czasami na zawsze pozostają tylko „na 
papierze”. Konieczność poprawy w Ło-
dzi jakości środowiska, zmniejszenia 
ryzyka występowania astmy i chorób 
alergicznych, a także poprawy integracji 
procesów ekologicznych (przewietrza-
nie miasta) wymusza jednak potrzebę 
intensyfikacji działań w zakresie sys-
temowej realizacji nowych terenów 
zieleni w mieście.

Anna Olaczek-Wołowska,  

Barbara Wysmyk-Lamprecht 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
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Finansowanie Fabryczne Iseki Finance
Wygodny sposób na zakup nowego sprzętu
› Pożyczka 4x25%   › Pożyczka 50/50  › 3 letni leasing 103 %

›  27 konny ciągnik ISEKI TXG237 z pługiem  
 do śniegu – od 1082 zł miesięcznie
›  Opcja oryginalnej kabiny ogrzewanej
 + 326 zł miesięcznie
›  Opcja oryginalnej kosiarki z koszem i turbiną
 + 414 zł miesięcznie

›  Profesjonalna kosiarka do trawy i zbierania  
 liści z wysokim wyładunkiem i silnikiem   
 Diesla – od 985 zł miesięcznie
›  Opcja oryginalnej kabiny z ogrzewaniem
 + 358 zł miesięcznie
›  Opcja oryginalnego pługu do śniegu i
 posypywarki soli + 294 zł miesięcznie 

Podane wartości netto dla 3 letniego leasingu 103% z 1 wpłatą i wykupem 20%.
Sprawdź dokładnie naszą ofertę. Zadzwoń lub odwiedź jednego z naszych dilerów w Polsce.

TXG 237

SXG 323
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›  Opcja oryginalnej kabiny ogrzewanej
 + 326 zł miesięcznie
›  Opcja oryginalnej kosiarki z koszem i turbiną
 + 414 zł miesięcznie

TXG 2

Profesjonalna kosiarka do trawy i zbierania  

323
po

ls
ka

@
is

ek
i.d

e 
w

w
w.

is
ek

i.p
l

Rekl_Przeglad_Komunalny_205x295.indd   1 16.10.18   09:15





Przegląd Komunalny nr 11/2018 91

Forum

Czy branża  
może już osiąść na laurach?
Ostatnio modne stało się nawoływanie do niepodnoszenia cen „za wodę i ścieki”. Wiadomo, że trwała 
kampania samorządowa i każde nośne hasło jest pomocne – ale jak najłatwiej możemy obniżyć cenę?

O dpowiedź jest prosta – nowe przepisy pozwa-
lają na pomijanie amortyzacji w ogólnej puli 
kosztów stanowiących podstawę do ustalania 
właściwych cen. I tu rodzi się pytanie – czy 

możemy pozbawić się środków służących do rozwoju naszej 
branży? Czy możemy osiąść na laurach?

Generalnie branża w ostatnich czasach cierpi na swoiste 
rozdwojenie jaźni. Z jednej strony bombardowana jest nie-
przychylnymi raportami NIK-u (szybko podchwytywanymi 
przez żądną sensacji prasę), z drugiej zaś, jeśli włodarze danej 
gminy mają jakiś nietypowy problem, to najlepszą gminną 
spółką komunalną do realizacji owego zadania są wodociągi. 
I w ostatnim czasie mamy przykłady administrowania przez 
taką spółkę zakładem unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych, halą sportową czy aquaparkiem. Co więcej, często służby 
przedsiębiorstwa wod-kan są angażowane do realizacji tego 
typu inwestycji.

Przed nami nowe wyzwania

Ale to tylko dygresja na marginesie – powróćmy do zasad-
niczego pytania. Czy rzeczywiście możemy sobie „odpu-
ścić”, czy nie potrzebujemy obecnie środków na realizację 

nowych zadań? Z jednej strony można powiedzieć, że 
zrealizowaliśmy olbrzymie zadania inwestycyjne wynika-
jące z wymogów UE, sprawiające, że nasza woda może być 
reklamowana jako nadająca się do „picia prosto z kranu”, 
a nasze ścieki są oczyszczane w sposób niezagrażający już 
Morzu Bałtyckiemu. 

Efektem tego są stosunkowo nowe sieci wod-kan oraz 
eksploatacja urządzeń technicznych (których okres zużycia 
szacuje się zazwyczaj na 10-15 lat) w niewielkim stopniu. 
Czy więc musimy tak rygorystycznie egzekwować zapisy 
prawa i obciążać naszych konsumentów tą nieszczęsną 
amortyzacją?

Odpowiedź, niestety, brzmi: tak! Bo jak mówi znane 
powiedzenie: „Kto nie idzie do przodu i stoi w miejscu, to 
właściwie się cofa”. I w naszej branży zatrzymanie się w tym 
momencie byłoby zaprzepaszczeniem wielkiego wysiłku 
inwestycyjnego ostatnich 15-20 lat, wysiłku możliwego 
również dzięki naszym konsumentom, akceptującym wyższe 
ceny wynikające z wyższej jakości. I w tym momencie bez 
zbędnego wstydu możemy powiedzieć, że dogoniliśmy świat! 
Ale przed nami nowe wyzwania, albowiem nasza branża 
staje się coraz bardziej interdyscyplinarna. Działania pro-
wadzące do optymalizacji działalności polegającej na zaopa-

Osoba do kontaktu: Ewa Ciża, M: +48 784 036 989, e.ciza@abrys.pl www.abrys.pl
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trzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zaczęły wkraczać  
na coraz nowsze obszary. W tej chwili bardzo ważne są 
aspekty energetyczne, coraz szerzej angażujemy się za-
równo w odnawialne źródła energii, jak i biotechnologię 
czy cyfryzację.

Potencjał energetyczny osadów

Z analizy poszczególnych aspektów naszej działalności 
wynika, że jesteśmy bardzo znaczącym konsumentem 
energii (w szczególności energii elektrycznej) w skali kraju. 
I działania w tej dziedzinie niosą za sobą wielorakie skutki –  
najprostsze dają oszczędności w zużyciu energii, co wpły-
wa na cenę naszych usług i stanowi ulgę dla konsumenta. 
Ale są i bardziej zaawansowane – nasze przedsiębiorstwa, 
optymalizując procesy technologiczne, są w stanie znacznie 
zmniejszyć zużycie energii w szczytach energetycznych, 
nie pogarszając w żaden sposób jakości świadczonych 
usług. Są więc znakomitym stabilizatorem miejscowych 
sieci energetycznych – a takie współdziałanie potrafi nieść 
za sobą nawet wymierne korzyści finansowe.

I w tym miejscu jakby płynnie przechodzimy do następ-
nego obszaru, jakim są odnawialne źródła energii. Jeszcze 
do niedawna wiązało się to z instalacjami produkujący-
mi biogaz z osadów ściekowych. Biogaz ten najczęściej 
przekształcany był w energię elektryczną i cieplną, co 
skutkowało zaspokojeniem 40-70% potrzeb oczyszczalni 
w energię elektryczną i całkowitą niezależnością w przy-
padku energii cieplnej. Jednak trudno uznać ten proces 
za zakończony. 

Według szacunków Izby Gospodarczej „Wodociągi 
Polskie”, w Polsce jest miejsce jeszcze na blisko 200 ta-
kich instalacji, a potencjał energetyczny osadów nie jest 
wykorzystywany nawet w połowie! Dodatkowo obecnie 

instalacje tego typu znakomicie wpisują się w coraz 
powszechniej obecną politykę rozproszonej energetyki 
i tworzonych w związku z tym klastrów energetycznych. 
Trzeba również pamiętać, że biogaz z osadów ściekowych 
to znakomity środek do zmniejszenia emisji CO2 i do jego 
wytworzenia (jak w przypadku biogazu rolniczego) nie 
potrzeba pełnowartościowych substratów. I jeszcze wy-
pada wspomnieć o coraz częściej stosowanych instalacjach 
fotowoltaicznych.

Biotechnologię branża stara się zaprząc do nowych, 
ambitniejszych celów, tak aby oczyszczalnie ścieków stały 
się swego rodzaju fabrykami produkującymi energię, biogaz 
i wodór oraz wodę technologiczną, bo nie wszędzie w prze-
myśle potrzeba wody o jakości wody pitnej.

I wreszcie cyfryzacja

Znajduje ona w naszej branży przeróżne zastosowania. Oprócz 
coraz częściej występujących wirtualnych biur obsługi klienta 
(w końcu przy pomocy smartfona możemy załatwić wszystkie 
sprawy nie tylko w banku) coraz powszechniejszy staje się 
cyfrowy odczyt wodomierzy on-line. Odczyt taki daje nam 
znakomite narzędzie do diagnozowania pracy sieci wodo-
ciągowej i wykrywania awarii, co skutkuje zmniejszaniem 
strat wody.

Tak więc wracając do postawionego na wstępie pytania –  
mamy jeszcze wiele jako branża do zrobienia. Do działań 
potrzebne są środki. A czy przyniesie to zmniejszenie cen? 
Jeżeli ceny energii nie wzrosną nadmiernie, to jestem prze-
konany, że tak!

Adam Gołębiewski 

główny specjalista ds. technicznych  

Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
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na celu stworzenie warunków prawnych 
i wprowadzenie instrumentów finansowych 
zachęcających do wykorzystania poten-
cjału energetycznego odpadów w syste-
mach energetycznych lub cieplnych oraz 
w przemyśle energochłonnym. Pokładamy 
wielkie nadzieje w tym, że nasze propozycje 
w najbliższym czasie zostaną wprowadzone 
w życie poprzez odpowiednie regulacje 
prawne i systemowe.

Serdecznie dziękujemy przedsiębiorcom 
zrzeszonym w KIGO, naszym współpracow-
nikom i sympatykom za miłe spotkania, 
twórcze dyskusje, a także za gratulacje 
i życzenia z okazji 15-lecia działalności na-

szej Izby. W minionych latach byliśmy świadkami wielu zmian 
w gospodarce odpadami – tym bardziej cieszy nas fakt, że byli 
Państwo razem z nami, dzieląc się swoją wiedzą i angażując 
się w nasze działania. Szczególne podziękowania kierujemy 
do naszych członków, którzy od lat wspierają działania Izby, 
mając na celu rozwój branży gospodarki odpadami. Bez Pań-
stwa wsparcia nie udałoby się nam w ciągu minionych 15 lat 
zrealizować tak wielu cennych przedsięwzięć.

Tomasz Uciński 

prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

KIG
O

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XI już edycji krakow-
skiej konferencji Krajowej Izby Gospodarki Odpadami i Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, która odbędzie się 
24-26 stycznia 2019 r. tradycyjnie w Hotelu QUBUS.

Na styczniową konferencję KIGO zaplanowaliśmy między innymi 
prezentację aktualnych regulacji prawnych w gospodarce odpadami 
i przedstawienie rozwiązań systemowych dedykowanych przedsię-
biorstwom sektora samorządowego. Nie zabraknie też prezentacji 
organizacji samorządowych współpracujących z naszą Izbą, zaś 
prelegenci z zagranicy przedstawią Państwu przegląd europejskich 
rozwiązań w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Więcej informacji już wkrótce uzyskają Państwo w Biurze KIGO 
i na stronie www.kigo.pl.

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

W  tym roku towarzyszy-
li nam na stoisku KIGO 
współwystawcy – firmy 
ProNatura z Bydgoszczy, 

LUXOR – Maszyny do odpadów z Lublina, 
PGK w Koszalinie, MPO w Krakowie oraz 
Ekocel z Rekowa Górnego.

W szerokim gronie przedsiębiorców 
zrzeszonych w Izbie, naszych współ-
pracowników, partnerów i sympatyków 
spotkaliśmy się 24 października z okazji 
jubileuszu działalności naszej Izby. Jest nam 
niezmiernie miło i jest dla nas zaszczytem 
fakt, że zaproszenie na nasze stoisko w dniu 
naszych urodzin przyjęli Henryk Kowalczyk, 
minister środowiska, Kazimierz Kujda, prezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł 
Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Jarosław Ro-
liński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej 
Deres, dyrektor Departamentu Organizacyjno-Finansowego 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także Lech 
Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich 
RP. Spotkania z przedstawicielami tak ważnych instytucji 
państwowych i samorządowych stały się dla Zarządu Izby 
okazją do przekazania propozycji rozwiązań, postulowanych 
przez branżę gospodarki odpadami, których wprowadzenie 
mogłoby stać się pomocne w rozwiązaniu najpilniejszych 
problemów, z którymi się borykamy. Postulowaliśmy o pilne 
wprowadzenie w Polsce regulacji prawnych mających na celu 
budowę stabilnego rynku odbioru odpadów poprzez stworze-
nie narodowego programu odzysku i recyklingu odpadów, 
opierającego się na finansowej odpowiedzialności podmiotów 
wprowadzających opakowania na rynek, w której podmioty te 
ponoszą całkowite koszty odzysku i recyklingu opakowań oraz 
odpadów opakowaniowych, a także promującego ekoprojek-
towanie, czyli produkcję mniej złożonych i mniej problema-
tycznych w zagospodarowaniu opakowań. Prosiliśmy także 
o opracowanie i wdrażanie systemu zachęt dla recyklerów, 
takich jak obniżony VAT na produkty z recyklingu i recyklaty.  
Zaś mając na uwadze pogłębiający się problem branży, związany 
ze zbytem surowców pozyskiwanych z selektywnej zbiórki, 
prosiliśmy o podjęcie jak najszybszych działań mających 

KIGO na Targach  
POL-ECO SYSTEM 2018
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami jak co roku uczestniczyła w Targach POL-ECO System w Poznaniu, 
które w tym roku odbyły się 23-25 października. Udział w tegorocznych Targach stał się dla członków 
Izby kolejną okazją do burzliwych dyskusji nad zagadnieniami prawnymi i organizacyjnymi w dobie 
obecnych wyzwań w gospodarce odpadami i planowania inwestycji w przedsiębiorstwach komunalnych.



BĄDŹ LEPSZY 
BĄDŹ FÖRST

Firma Inżynierska ANTOM
Dystrybutor firmy FORST w Polsce.
ul. Wozaków 38, 40-567 Katowice  
tel. 32 355-00-45, kom. 792-939-451 Rębaki po prostu wspaniałe. Wypróbuj aby uwierzyć.

Firma Inżynierska ANTOM
40-567 Katowice, ul. Wozaków 38

TEL: 32 355 00 45  |  ANTOM.PL
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W  polskim p prawie mamy np. ustawę z 2007 r. 
o międzynarodowym przemieszczaniu odpa-
dów, zgodnie z którą dla uzyskania zezwolenia 
na przywóz odpadów na teren kraju wymagane 

jest ustanowienie gwarancji finansowej. Zapowiedzią regulacji jest 
także sama ustawa o odpadach (art. 48a ust. 22), stąd pojawienie 
się projektu rozporządzenia było spodziewane i oczekiwane.

Mimo wszystko przedstawiony przez resort środowiska 
projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zabezpieczenia 
roszczeń (druk z 5 października br.) jest zaskakujący. Nie chodzi 
o wysokość stawek, które oceniane są jako zbyt wygórowane, 
ale o proponowane zróżnicowanie ich wysokości dla podmiotów 
samorządowych i prywatnych. W myśl najnowszej propozycji Mi-
nisterstwa RIPOK-i, a także PSZOK-i, prowadzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub przez podmioty kontrolowane 
przez JST, będą korzystały ze swego rodzaju „bonifikaty”. Będą 
one uprawnione do wnoszenia o 65% niższych zabezpieczeń niż 
podmioty prowadzące dokładnie taki sam rodzaj działalności, ale 
posiadające kapitał prywatny lub mieszany. Przykładowo zgodnie 
z propozycją stawka zabezpieczenia dla podmiotu prywatnego 
wyniesie 1500 zł za tonę magazynowanych odpadów, natomiast 
dla podmiotu należącego do JST będzie to kwota 525 zł dla tego 
samego rodzaju odpadu.

Takie rozwiązanie jest zaskakujące, tym bardziej że ustawa 
o odpadach, na podstawie której rozporządzenie będzie wydane, 
przewiduje, iż wysokość stawek powinna zależeć od właściwości 
odpadów, kosztów usunięcia odpadów i szkód w środowisku. 
W ustawie nie ma zapisów, które wskazywałyby na to, że wy-
sokość stawek może być zróżnicowana i uzależniona od tego, 
czy ich posiadaczem jest podmiot prywatny, czy samorządowy.

Rozporządzenie znajduje się na etapie prac, dlatego należy 
mieć nadzieję, że w toku konsultacji i konstruktywnego dia-
logu, jaki prowadzi Ministerstwo Środowiska, wypracowane 
zostaną dobre rozwiązania traktujące adresatów przepisów 
jednakowo i rozwiązania, które nie dają przywilejów wybranej 
grupie podmiotów. Trzeba też mieć nadzieję, że przedstawione 
propozycje nie zyskają aprobaty ze względu na to, że istotnie 
naruszają zasady konkurencyjności, uprzywilejowując podmioty 
samorządowe w stosunku do innych podmiotów.

Obecnie mamy na rynku RIPOK-i oraz PSZOK-i zarządzane 
zarówno przez podmioty komunalne, podmioty o kapitale mie-
szanym, jak i podmioty w całości prywatne. Wydaje się jednak, 
że zasady równego traktowania podmiotów i aspekt konkuren-
cyjności w kontekście proponowanego rozporządzenia został 
pominięty i zmarginalizowany. Być może jest to wina statystyki 
i wyzwolonego trochę z automatu mechanizmu dyskryminacji 
mniejszości. W uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia 

czytamy, że instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 
oraz PSZOK-i „zazwyczaj prowadzone są przez gminne jednostki 
organizacyjne”. Z pewnością kształt proponowanej regulacji jest 
konsekwencją przyjęcia takiego założenia. Nawet jeśli prywatne 
RIPOK-i PSZOK-i należą do mniejszości, to ta statystyczna wielkość 
nie może stanowić podstawy do tego, by różnicować obowiązki 
ze względu na strukturę własności danego podmiotu. Niezależ-
nie od tego, jak liczne i jak różne są podmioty działające w danej 
branży, rozwiązania prawne nakładające na podmioty określone 
prawa lub obowiązki powinny być dla nich wszystkich jednakowe.

Trudno wyobrazić sobie realną konkurencję w sytuacji, gdy 
część podmiotów ponosić będzie zaledwie 35% kosztów wynika-
jących z realizacji obowiązków ustawowych. Podmioty prywatne 
i podmioty o kapitale mieszanym, prowadzące instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych lub PSZOK-i, to podmioty 
podlegające stałej kontroli organów ochrony środowiska, które 
zainwestowały w budowę swoich instalacji, posiadające ugrun-
towaną pozycję na rynku, doświadczenie oraz kapitał. Podmioty 
te przyjmują na siebie także cały ciężar ryzyka, jaki związany 
jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawianie takich 
podmiotów w znacząco gorszym położeniu aniżeli podmiotów 
komunalnych zarządzanych przez JST jest nieuzasadnione i kłóci 
się z ideą wspierania i rozwoju rodzimych małych i średnich 
przedsiębiorstw. Zwłaszcza że koszty, np. usuwania skutków 
pożarów, są takie same niezależnie od tego, czy zdarzenie dotyczy 
zakładów prywatnych, czy też tych należących do JST. Trudno 
zgodzić się też z założeniem, że wprowadzone regulacje nie będą 
miały wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa, na miesz-
kańców i na sytuację ekonomiczną rodzin. Każdy nowy rodzaj 
obciążenia, który powstanie na etapie przetwarzania odpadów, 
zostanie wprost wliczony w cenę zagospodarowania odpadów 
i będzie odczuwalny przez mieszkańców w postaci rosnącej 
stawki za odbiór odpadów, jaką mieszkańcy wnoszą do gmin.

W tym kontekście należałoby dokonać gruntownej rewizji 
wszystkich nowych regulacji „odpadowych” i pokusić się o ana-
lizę ich skutków finansowych. Celem takiej analizy powinno być 
znalezienie odpowiedzi nie tylko na pytanie, czy te regulacje 
podrożą koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych. Odpowiedź na to pytanie wydaje 
się bowiem oczywista. Znacznie ważniejszym pytaniem jest to, 
czy wprowadzone zmiany i rosnące w związku z tym koszty, 
szczególnie w odniesieniu do odpadów komunalnych, prowadzą 
w istocie do osiągnięcia zamierzonych celów? 

Agnieszka Fiuk 

członek Rady Programowej Związku Pracodawców 

Gospodarki Odpadami.

Nierówne zabezpieczenia
Konieczność ustanawiania zabezpieczania roszczeń na wypadek szkód w środowisku w związku 
z magazynowaniem czy przetwarzaniem odpadów nie jest niczym nowym. W krajach UE rozwiązania 
te stosowane są od lat.
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R I P O K
Rada 

P rodukty wprowadzane na rynek są proste w konstruk-
cji i tanie w naprawie, posiadają strukturę modułową, 
a ich naprawa to tylko wymiana poszczególnych 
elementów. Obecnie ekoprojektowanie to nadrzędna 

idea przyświecająca konstruktorom. 
Nie ma cotygodniowych zmian w konstrukcji, a instruk-

cje serwisowe są dostępne bezpłatnie w Internecie. Części 
zamienne są dostępne do każdego modelu w rozsądnej ce-
nie, a naprawę potrafi wykonać niemal każdy „Pan Franio” 
z sąsiedztwa. Jeśli już produkt po wielu latach eksploatacji 
naprawdę nie nadaje się do użytku, odstawiam go do PSZOK-u 
lub odbiera go bezpłatne Eko-Taxi. 

Opakowania, w których kupuję produkty, ograniczone są 
do minimum. Ich zadaniem jest tylko ochrona pro-
duktu, a nie funkcja baneru reklamowego 
producenta. Pastę do zębów kupuję 
w tubce, która w pełni nadaje się do 
recyklingu. Napoje w większości 
produkuję w domu z zakupio-
nych koncentratów, wy-
korzystując wodę z sieci. 
Pojemniki na mleko są 
zwrotne i wykorzysty-
wane wielokrotnie. 

Liczba przynoszo-
nych do domu bute-
lek spadła mi ostatnio 
drastycznie. Inne pro-
dukty spożywcze kupuję 
wraz z dostawą do domu, 
w większości bez opakowań 
jednostkowych. Są one znacznie 
tańsze i trafiają bezpośrednio do mojej 
domowej spiżarni lub lodówki.

Po opróżnieniu opakowań z produktu staran-
nie je segreguję. Szkło jednorazowe, którego jest bardzo 
mało, trafia do oddzielnego, zielonego pojemnika. Wszelki 
papier wrzucam do kubła niebieskiego. Pozostałe surowce 
wtórne – głównie tworzywa sztuczne i metale – wrzucam 
do pojemnika żółtego. Resztki warzyw i owoców trafiają do 
pojemnika brązowego. Jest ich zadziwiająco dużo. Na szczęście, 
nie mam pieca węglowego, ale popiół z niego po schłodzeniu 
wsypałbym do kubła szarego. 

Do pojemnika czarnego przeznaczonego na odpady reszt-
kowe – nazywane czasami, nie wiadomo dlaczego, „odpadami 
zmieszanymi”, mimo że nikt ich nie mieszał – trafia znikoma 
liczba odpadów. Każdy z kubełków wynoszę w miarę potrzeb 
do altanki, gdzie wysypuję je do pojemnika także oznaczo-

I have a dream
Spełnił się mój sen o gospodarce odpadami – budzę się rano, wstaję, włączam TV, otwieram lodówkę, 
idę z kubłem i workami do śmietnika – i co widzę…

nego określonym kolorem. Cały ten system zaplanowała 
i realizuje moja gmina.

Odpady z naszej altanki odbiera śmieciarka bezpylna 
i przewozi je do specjalistycznej instalacji regionalnej, gdzie 
po doczyszczeniu i rozsortowaniu trafiają do dalszego prze-
tworzenia. Instalację wspólnym wysiłkiem wybudowało 
kilkanaście gmin, w tym nasza. 

Gminy te zawiązały w tym celu związek międzygminny 
(mogły też utworzyć porozumienie międzygminne). Po doczysz-
czeniu i zbelowaniu w RIPOK-u papier trafia do papierni, szkło 
do instalacji przygotowującej wsad do huty szkła, a tworzywa 
sztuczne po rozdzieleniu i zbelowaniu przed transportem 
trafiają do specjalistycznych firm recyklingowych. Metale 

żelazne i nieżelazne trafiają do hut. Wszystko jest 
zbilansowane ekonomicznie, a zbieranie 

i przetwarzanie niemal każdego odpadu 
finansuje producent wprowadzają-

cy produkty na rynek w ramach 
mechanizmu tzw. rozsze-

rzonej odpowiedzialności 
producenta. Mieszkańcy 

płacą tylko za utrzyma-
nie systemu i zagospo-
darowanie odpadów 
resztkowych, których 
starają się więc wytwa-

rzać możliwie niewiele.
Jedna śmieciarka 

obsługuje wszystkie po-
sesje, także te o mieszanej 

strukturze: zamieszkałe i nie-
zamieszkałe. Omija tylko miejsca 

i zakłady przemysłowe, które rada 
gminy postanowiła wyłączyć z obsługi 

w ramach kompleksowego systemu gminnego.  
Oni robią to samodzielnie, raportując gminie realizację 
obowiązku, jaki na nich spoczywa. Obsługująca nas firma 
odbierająca odpady została wyłoniona w przetargu, gdyż 
nasza gmina nie posiada własnego przedsiębiorstwa komu-
nalnego, któremu mogłaby zlecić to zadanie bezprzetargowo 
w ramach zlecenia „in house”. Po prostu nasz wójt uznał, że 
nie ma takiej potrzeby, ponieważ nasi prywatni przedsiębiorcy 
w pełni i profesjonalnie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Co dwa tygodnie jadę do pobliskiego gminnego PSZOK-u,  
gdzie oddaję odpady, które produkuję okresowo lub w nie-
wielkich ilościach. Pozbywam się tam baterii, żarówek ener-
gooszczędnych, opon, resztek masy tynkarskiej, a także 
przeterminowanych leków. 

D
epositphotos/apaisan191
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Opakowania, w których kupuję produkty, 
ograniczone są do minimum. Ich zadaniem 
jest tylko ochrona produktu, a nie funkcja 
baneru reklamowego producenta.  
Pastę do zębów kupuję w tubce, która 
w pełni nadaje się do recyklingu.

Bez problemu zostawiam także skoszoną trawę i po-
zostałości po obcinaniu żywopłotu. Zawsze mogę tam też 
dostarczyć odpady będące efektem porządków w piwnicy lub 
garażu. Oczywiście, najpierw je segreguję. Ruch na PSZOK-u  
jest duży, jak to w każdą sobotę. W ten dzień obsługiwani 
są tylko mieszkańcy, bo w dni robocze rada gminy podjęła 
uchwałę o możliwości przyjmowania niektórych odpadów 
od małych i średnich podmiotów gospodarczych z jej terenu. 
Na tym PSZOK dodatkowo zarabia, wykorzystując posiadaną 
infrastrukturę. Oczywiście, PSZOK wybudowano z dużym 
dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW. Skorzystano tak-
że z jednego z gotowych projektów PSZOK-u dla gmin tej 
wielkości, opracowanych w pakiecie na zlecenie NFOŚiGW 
i dostępnych na jego stronie internetowej, nieznacznie go 
modyfikując.

Muszę powoli kończyć, bo Ministerstwo Środowiska 
przesłało właśnie mailingiem założenia „Nowego pakietu 
prawa odpadowego” i zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych na spotkanie konsultacyjne w ośrodku na uroczej ziemi 
mazowieckiej. 

Oczywiście, konsultacje odbywać się będą w pięknych 
okolicznościach przyrody, jak na zgromadzenie ludzi za-
angażowanych w ochronę środowiska przystało. Będzie to 
pakiet nowych ustaw i rozporządzeń, zastępujących mody-

fikowane kilkadziesiąt razy obecnie obowiązujące regulacje 
prawne, rozproszone w labiryntach legislacji. Ich zrozumienie 
i jednoznaczna interpretacja są obecnie niemal niemożliwe. 
Wspaniale i kosztownie w tej zagmatwanej materii poruszają 
się tylko prawnicy. Po konsultacjach założeń przyjdzie pora na 
przedstawienie nam projektów nowych ustaw. Konsultowane 
one będą dwuetapowo, tradycyjnie już z miesięcznym lub 
nawet nieco dłuższym okresem na zgłaszanie uwag. 

I nagle zadzwonił budzik. Chyba jednak nieco za bardzo 
się rozmarzyłem… cdn.

Piotr Szewczyk 

przewodniczący Rady RIPOK

rEklama

ul. Osadnicza 2  65-785 Zielona Góra
tel. kom. +48 609 51 51 76  tel. +48 68 326 47 56  fax +48 68 326 43 78
e-mail: falubaz@falubaz.com.pl    

Producent kompletnych linii sortowniczych 
do odpadów komunalnych

 

• sita bębnowe do odpadów zmieszanych
• specjalistyczne przenośniki ślizgowe, rolkowe, łańcuchowe i inne

• systemy sterowania
• kompletacja urządzeń i doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych

 

 www.falubaz.com.pl
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Rada programowa instytutu gospodarki o obiegu zamkniętym

G ospodarka komunalna pojawiła się wraz z po-
wstaniem społeczeństw, zwłaszcza prowadzących 
osiadły tryb życia. To spowodowało, że uboczny 
efekt stadnego i osiadłego życia w postaci po-

wstających odpadów należało zacząć jakoś neutralizować. 
Pomógł w tym rozwój specjalizacji poszczególnych członków 
wspólnoty. Jedni zaczęli się zajmować wytwarzaniem lub 
pozyskiwaniem żywności, inni konstruowaniem domostw, 
a jeszcze inni usuwaniem nieczystości.

U zarania dziejów wystarczyła prymitywna łopata, za pomocą 
której na obrzeżach siedliska wykopano dół przeznaczony na 
fekalia i inne odpadki. Gdy się zapełniał, zasypywano go i ko-
pano nowy. Natura z większością tych (naturalnych) odpadów 
potrafiła sobie poradzić. Problem zaczął narastać, gdy skala 
siedlisk stopniowo rosła do wielkości milionowych aglomeracji. 
Rosła więc skala korzystania z zasobów, mnożyły się problemy 
aprowizacyjne i związane z utylizacją odpadów.

Im większa skala sięgania po zasoby naturalne, tym większe 
problemy z zagospodarowaniem odpadów z nich powstających. 
Długo przy tym (chyba, niestety, do dzisiaj) towarzyszyło nam 
przekonanie, że zasoby są i będą zawsze dostępne, a odpady 
wystarczy zakopać w dole, by uniknąć problemów. Skutki 
takiego myślenia odczuwamy coraz dotkliwiej.

Tkwiąc w takim błędnym postrzeganiu rzeczywistości, 
odeszliśmy od traktowania z szacunkiem dostępnych zaso-
bów. Dawniej starano się wykorzystać wszystko, co możliwe. 
Z kości zwierząt wykonywano narzędzia ułatwiające życie, 
broń czy ogrodzenia wiosek. Ze skór wykonywano obuwie 
czy ciepłe odzienie. Źdźbła roślin zaczęły służyć do wykony-
wania tkanin. Nasiona służyły wykonywaniu ozdób i biżuterii. 
Z czasem nauczono się także naprawiania zepsutych narzędzi. 
Reperowano wszystko, co się do tego nadawało, bo o nowe 
rogi, kości czy źdźbła nie było łatwo. Do zasobów odnoszono 
się z należnym szacunkiem. Z czasem jednak zaczęliśmy o tym 
zapominać, zwłaszcza w ostatnich wiekach, gdy skokowo 
wzrosła liczba mieszkańców, a do głosu doszła nadmier-
na konsumpcja. Dziś zaczyna dominować jednorazowość.  

Krótka historia  
gospodarki komunalnej
Patrząc z perspektywy wieków, trzy aspekty gospodarki komunalnej uległy istotnej zmianie.  
Po pierwsze skala, po drugie sposób korzystania z dostępnych zasobów, a po trzecie globalizacja. 
Warto więc krótko się do nich odnieść.

Kup, zużyj, wyrzuć. Tylko nie bardzo jest gdzie kopać kolejne 
doły na odpady, a i zasoby do produkcji potrzebnych (?) dóbr 
zaczynają się gwałtownie wyczerpywać.

Wiele z negatywnych aspektów zostało zwielokrotnione 
przez globalizację produkcji i konsumpcji. Zasoby pozyskujemy 
globalnie, globalnie produkujemy i konsumujemy. Globalne też 
stały się problemy z zagospodarowaniem lawiny powstających 
odpadów. Wśród odpadów coraz więcej miejsca zajmują te, 
z którymi natura nie jest w stanie sobie samodzielnie poradzić.  
Potrzeba o wiele bardziej wyrafinowanych (i kosztownych) 
metod odzyskania zawartych w odpadach surowców oraz 
zneutralizowania odpadów definitywnie resztkowych. Nie po- 
zostaje to bez wpływu na nasze globalne zasoby i otoczenie.

Smutna to historia i dość nieciekawa perspektywa. Nie sposób 
nie mieć obaw o epilog. Czyżby mieli rację wyznawcy wierzeń, 
jakoby nasza obecność na Ziemi miała kształt sinusoidy, a nasze 
współczesne pokolenia zbliżały się do punktu nieuniknionej 
katastrofy, po której ci, którzy przetrwają (nieliczni!), zaczną 
historię człowieka na Ziemi raz jeszcze – zaczynając ponownie 
od kamiennych narzędzi, drewnianych dzid, nauki rozpalania 
ognia krzemieniem? Żyję w przekonaniu, że zdołamy zawrócić 
z tej katastroficznej drogi. Potrzeba nam odwrócenia się od skali 
konsumpcji, od jednorazowości wykorzystania zasobów, od glo-
balizacji. Oczywiście, na tyle, na ile jest to możliwe i racjonalne.

Potrzeba nam wiedzy i holistycznego podejścia do rozwią-
zywania problemów. Jedno i drugie jest dostępne, choćby za 
sprawą licznych organizacji branżowych, firm szkoleniowych, 
wydawnictw - niektórych z wieloletnią tradycją i bogatym 
doświadczeniem. Ważne, aby zbiorowa mądrość specjalistów 
z różnych obszarów gospodarki komunalnej została twórczo 
wykorzystana. Aby w publicznej debacie narastała świadomość 
nieuchronności przejścia na model gospodarki obiegowej,  
bez czego ziszczą się zapewne te czarne scenariusze.

Dziękując Abrysowi za 30-letnią aktywność, wyrażam 
przekonanie, że z pewnością długo jeszcze nie zabraknie te-
matów do podjęcia. Wypada więc życzyć wielu sił twórczych, 
pomysłów, wytrwałości oraz siły przekonywania.
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Rada programowa instytutu gospodarki o obiegu zamkniętym



50%
uszkodzeń przewodów 
kanalizacyjnych stanowią 
nieszczelne połączenia*

Pobierz raport “Szczelność systemów  
odwodnienia i kanalizacji” na
www.wavin.pl/spotlight

Miliony kilometrów przewodów odwodnienia  
i kanalizacji służące społecznościom w Europie 
zagrożone są nieszczelnościami, które mogą 
prowadzić do nierówności, a nawet 
niebezpiecznych zapadnięć nawierzchni. 
Kluczem do złagodzenia takiego ryzyka jest 
przemyślany projekt i poprawny montaż sieci. 
Nowy raport techniczny Wavin przedstawia 
perspektywiczne spojrzenie na problemy 
odwodnień i kanalizacji, zwraca uwagę na 
kwestie, które pozwolą już teraz budować  
lepsze miasta przyszłości.
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