
ZAPROSZ EN I E

Dolnośląski
Sejmik
Odpadowy

Serdecznie zapraszam na Dolnośląski Sejmik Odpadowy, który odbędzie się 29 maja br. (środa) 

w Wołowskim Ośrodku Kultury, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6 w Wołowie.

Gospodarzem Sejmiku jest Dariusz Chmura - Burmistrz Gminy Wołów.

Cel

Celem Dolnośląskiego Sejmiku Odpadowego jest podjęcie współpracy samorządowców z Dolnego 

Śląska, aby skutecznie zwalczać zjawiska porzucania odpadów i nielegalnej działalności gromadzenia 

odpadów, w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.

Swój udział w inicjatywie potwierdzili wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie z Dolnego 

Śląska oraz osoby związane z instytucjami ochrony środowiska.

Patronat 
honorowy

Szanowni Państwo

Adam Zawada
Wiceprezydent Wrocławia



Program

10.00 – 11.00 

11.00 – 11.15 

11.15 – 11.45

11.45 – 12.00 

12.00 – 12.15

12.15 – 12.45 

12.45 – 13.00

13.00 – 13.15

13.15 – 13.45

13.45 – 15.00

Rejestracja, bufet kawowy

Przywitanie, przedstawienie gości, przedstawienie agendy spotkania 
Dariusz Chmura – Burmistrz Gminy Wołów, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia 

Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Jak skutecznie przeciwdziałać nielegalnym 
procederom w gospodarce odpadami

Adam Zawada – Wiceprezydent Wrocławia, Nielegalne wysypiska odpadów – ogromny 
problem dla samorządów

Wojciech Głogulski – Wójt Gminy Domaniów, Dobre Praktyki: prawne i finansowe aspekty 
usuwania przez gminę nielegalnych odpadów przemysłowych

Przerwa kawowa, briefing prasowy

Maciej Kiełbus – ekspert Związku Miast Polskich, Prawne aspekty walki z patologiami 
w branży odpadowej

Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha,  Zagrożenia dla samorządów w transgranicz-
nym przemieszczaniu odpadów

Podpisanie dokumentu końcowego, pamiątkowe zdjęcie uczestników, zakończenie 
wydarzenia

Lunch

Idea spotkania

Podejmując na co dzień wyzwania, zmierzające do likwi-

dacji nielegalnych wysypisk odpadów oraz nielegalnej 

działalności  gromadzenia odpadów na terenie Wrocła-

wia, napotykamy na szereg problemów wynikających 

z niedoskonałości przepisów prawa.

 

Widzimy potrzebę zmian ustaw w następujących obsza-

rach:

W kwietniu 2019 r., na ręce Ministra Środowiska Pana 

Henryka Kowalczyka, przekazaliśmy propozycję zmiany 

konkretnych przepisów do ustawy o odpadach, Prawa 

przedsiębiorców i Prawa o ruchu drogowym, które 

zostaną załączone do materiałów konferencyjnych 

podczas rejestracji.

Mając na uwadze ideę współpracy, zwracamy się do 

Państwa z prośbą o identyfikację problemów związa-

nych z procederem nielegalnego zbierania odpadów 

na Państwa terenie. Czekamy na propozycję zmian 

w przepisach prawa, które mogą zwiększyć efektyw-

ność działania samorządów w tej dziedzinie. Sugestie 

prosimy przesyłać na adres: wsr@um.wroc.pl (Wydział 

Środowiska i Rolnictwa, UM Wrocławia) 

zwiększenie odpowiedzialności transportujących 

odpady;

zwiększenie odpowiedzialności właściciela nieru-

chomości, który udostępnia teren na nielegalną 

działalność związaną z gromadzeniem odpadów;

doprecyzowanie definicji „posiadacza odpadów”;

zwiększenie kompetencji straży gminnej  w zakresie 

kontroli sposobu transportu odpadów oraz kontroli 

przemieszczania odpadów do nieuprawnionego 

odbiorcy;

doprecyzowanie zapisów dotyczących usuwania 

odpadów z terenów, którymi gmina włada jako 

władający powierzchnią ziemi;

zapewnienie gminie źródeł finansowania w tych przy-

padkach, w których egzekwowanie kosztów usunięcia 

zastępczego odpadów okaże się bezskuteczne;

ograniczenie możliwości uzyskania zezwoleń na zbie-

ranie lub przetwarzanie odpadów w stosunku do 

podmiotów, wobec których toczy się postępowanie 

nakazujące usunięcie odpadów;

Potwierdzenie udziału w konferencji, prosimy zgłaszać drogą elektroniczną, 

na adres: dso@um.wroc.pl, do dnia 27.05.2019 r.!


