INFORMACJA NT. PRZEKAZYWANIA DANYCH ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘP
DO WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSC MAGAZYNOWANIA LUB
SKŁADOWANIA ODPADÓW

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
701 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1579).
W przypadku magazynowania lub składowania następujących odpadów palnych:
1) paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
2) papier oraz tektura,
3) tekstylia,
4) odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
5) tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
6) drewno i odpady drewnopochodne,
7) odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów
pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
8) odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6
- posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na: zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie
odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów
zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na
lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z
wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system
teleinformatyczny przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający
zachowanie tych informacji w poufności.
* Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykorzystuje dostęp do rejestrowanego obrazu w czasie
rzeczywistym w przypadku:
1) prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 i 1501);
2) powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art.
182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn.
zm.) albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z
2019 r. poz. 821 i 1238), albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 20 lipca 1991
r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Posiadacz odpadów powinien zapewnić dostęp Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska do monitoringu wizyjnego, poprzez aktualne wersje przeglądarek
internetowych (jedną z: Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome).

W dniu 5 września 2019 roku do godziny 9.00 na stronie internetowej
www.wios.lodz.pl w zakładce „Aktualności” zamieszczony zostanie formularz do
pobrania, na którym będzie można dokonać przekazania ww. danych.
Dane dla wszystkich podmiotów z terenu województwa winny zostać złożone
bezpośrednio lub listownie do siedziby WIOŚ w Łodzi na adres:
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Lipowa 16
90-743 Łódź

