Kraków, dn. 19.10.2016
Administrator serwisu OLX.pl
Wniosek o usunięcie ogłoszenia
Wnoszę o niezwłoczne usunięcie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie OLX.pl dotyczących
oferty sprzedaży/oddania mebli na opał, zgodnie z pkt 6 ppkt 6 Regulaminu serwisu OLX.pl:
ID ogłoszenia: 267898121 użytkownik: Monika
https://www.olx.pl/oferta/meble-na-opal-CID628-IDi84xr.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 263540347, użytkownik: Paulina
https://www.olx.pl/oferta/opal-drewno-kominkowe-z-rozbiorki-parkiet-meble-CID628IDhPMSL.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 267356089, użytkownik: ME Logistics
https://www.olx.pl/oferta/meble-na-opal-do-utylizacji-CID628-IDi5NvZ.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 267142039, użytkownik: Karol
https://www.olx.pl/oferta/meble-szafy-na-opal-pilne-gdansk-CID628IDi4TQz.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 245015091, użytkownik: Ola
https://www.olx.pl/oferta/oddam-rozwalone-stare-meble-na-opal-z-dowozem-CID628IDgA3Cj.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 265398339, użytkownik: Dorota
https://www.olx.pl/oferta/oddam-stare-meble-na-drewno-na-opal-CID628IDhXAen.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 265324399, użytkownik: Kuba
https://www.olx.pl/oferta/oddam-meble-na-opal-CID628-IDhXgZN.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 107995611, użytkownik: Agnieszka
https://www.olx.pl/oferta/meble-na-opal-CID628-ID7j8AH.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 265000227, użytkownik: Krzysztof
https://www.olx.pl/oferta/oddam-meble-jako-drewno-na-opal-CID628IDhWUFd.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 263351623, użytkownik: Monika
https://www.olx.pl/oferta/oddam-meble-na-opal-CID628-IDhOZMP.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 260892887, użytkownik: Sławek
https://www.olx.pl/oferta/meble-na-opal-CID628-IDhEG9N.html#82d6e02cdf
ID ogłoszenia: 265144421, użytkownik: Sławek
https://www.olx.pl/oferta/oddam-za-darmo-meble-do-spalenia-CID628IDhVvaW.html#40e7459720

ID ogłoszenia: 260497343, użytkownik: Mariusz
https://www.olx.pl/oferta/odam-za-10zl-meble-dobre-do-spalenia-CID628IDhD1g3.html#fc9ee573d9
UZASADNIENIE
Sposób postępowania z odpadami reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.; dalej: Ustawa). Zużyte, uszkodzone meble są odpadami w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
Termiczne przekształcanie odpadów, zgodnie z art. 155 Ustawy, dopuszczalne jest tylko w
spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Zgodnie z art. 191 Ustawy,
termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią stanowi wykroczenie, zagrożone karą
aresztu albo grzywny. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 31 Ustawy (który w
przedmiotowej sytuacji nie ma zastosowania) oraz art. 27 ust. 8-10 Ustawy wraz z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które osoby fizyczne lub organizacja niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 93; dalej: Rozporządzenie).
Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą może wykorzystywać
jako paliwo drewno odpadowe, jeżeli nie jest ono zabezpieczone impregnatami lub
powłokami ochronnymi. Przepisy te mogą mieć zatem zastosowanie jedynie do tzw.
surowego drewna, a nie zużytych i uszkodzonych mebli, które pokryte są powłokami,
okleinami, zawierają płyty wiórowe itp.
Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy, gospodarowanie odpadami można zlecić wyłącznie
profesjonalnemu podmiotowi posiadające stosowne zezwolenia (wyjątek stanowią odpady,
które można przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, wskazane w
Rozporządzeniu). Zgodnie z art. 175 Ustawy, zlecenie gospodarowanie odpadami podmiotom
nieposiadającym wymaganych decyzji lub wpisu do rejestru stanowi wykroczenie zagrożone
karą aresztu albo grzywny. Zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego niezgodnego z Ustawą
obrotu odpadami stanowi naruszenie pkt 6 ppkt 2 Regulaminu serwisu OLX.pl.
Wobec powyższego oferowanie odpadów do wykorzystania jako opał stanowi zachętę do
popełnienia wykroczenia z art. 191 Ustawy, w przypadku zrealizowania transakcji nosi
znamiona wykroczenia z art. 175 Ustawy, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz może
wprowadzać potencjalnych odbiorców w błąd co do kwalifikacji prawnej tego rodzaju
działań. Tym samym uzasadniony jest wniosek o jego usunięcie w związku z pkt 6 ppkt 6
Regulaminu serwisu OLX.pl.
Andrzej Guła
Polski Alarm Smogowy

