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Pan

Michał Kurtyka

Minister Klimatu i Środowiska

Interpelacja

Szanowny Panie Ministrze,

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt.7 z
dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), Ustawy o dostępie
do informacji publicznej  z dnia 6 września 2001 art. 3, art. 4 (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z

oraz art. 191-193 Regulaminu Sejmu oraz  zwracam się do Pana w sprawiepóźn. zmianami) 
zniszczenia siedlisk i szkodzie w środowisku w powstałej na obszarze Natura 2000  Dolina

 w miejscowości Rajsko koło Oświęcimia, a także w granicach ochronyDolnej Soły PLB 120004
pośredniej ujęcia wody dla Oświęcimia.

 

Jeden ze zrewitalizowanych już zbiorników poeksploatacyjnych, na którym wykształciły się
cenne siedliska przyrodnicze, został zasypany skałą płonną – odpadem pochodzącym z
eksploatacji węgla (prawdopodobnie z kopalni Brzeszcze) w roku 2016, informacje na ten
kolportowane były przez media:

https://oswiecim.naszemiasto.pl/rajsko-odpady-gornicze-trafiaja-do-zbiornika-obok-soly/ar/c8-
3654295

https://oswiecim.naszemiasto.pl/rajsko-odpady-gornicze-trafiaja-do-zbiornika-obok-soly/ar/c8-3654295
https://oswiecim.naszemiasto.pl/rajsko-odpady-gornicze-trafiaja-do-zbiornika-obok-soly/ar/c8-3654295


W 2018 r. została sporządzona ekspertyza, którą załączam i  . na jej podstawie 31 lipcam.in
2018 r. Towarzystwo na rzecz Ziemi zgłosiło  wystąpienie szkody w środowisku do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. RDOŚ 10 kwietnia 2019 r. umorzył postępowanie
administracyjne ws. szkody.  

29 kwietnia 2019 r. złożone zostało zażalenie do GDOŚ. Do dnia dzisiejszego GDOŚ prowadzi
postępowanie co kilka miesięcy je przedłużając "ze względu na skomplikowany charakter
sprawy" (ostatnie do 30 października b.r.)

Proszę o zbadanie tej sprawy i odpowiedź:

1. Czym jest spowodowana przewlekłość  w rozpatrywaniu spraw dotyczących  szkód w
środowisku w związku z tzw. rekultywacją odpadami?

Jednocześnie  zwracam się o wyjaśnienie i odpowiedź na pytanie:

2. Dlaczego w sprawach nielegalnego wykorzystywania odpadów do tzw. rekultywacji
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska ogranicza się do nałożenia symbolicznych kar
pieniężnych, jak np. w przypadku firmy INKO-PLUS Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 40, Oświęcim: 
http://www.krakow.pios.gov.pl/karty/2018/karty_krk/009%202018.01.03%20INKO-PLUS%

 ?20Sp.%20z%20o.o.doc

WIOŚ także nie zobowiązuje sprawcy do naprawienia szkody, nie wszczyna spraw w związku
ze spowodowania szkody w środowisku, nie weryfikując czy sprawca zaprzestał prowadzenia
nielegalnej działalności, nie powiadamiając organów ścigania, nie wszczynając kontroli
krzyżowych (dostawców odpadów) itp.

Z uwagi na fakt, że opisane wyżej sprawy nie mają charakteru jednostkowego a systemowy,
zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 

3. Jaka jest utracona powierzchnia siedlisk wodno - błotnych związana z ich zasypaniem w
związku z tzw. rekultywacją odpadami.

4. Jaka była ogólna ilość odpadów wykorzystanych w latach 2016-2020 do tzw. rekultywacji
wyrobisk poeksploatacyjnych - łącznie krajowych i importowanych.

5. Jaka jest skala utraconych w tym czasie przychodów z opłat środowiskowych z tytułu
wykorzystywania odpadów do tzw. rekultywacji, zamiast ich np bezpiecznego składowania w
miejscach do tego wyznaczonych?

6. Jak kształtowały się a latach 2016-20 przychody państwa z tytułu wnoszonych opłat za
składowanie odpadów przemysłowych, w szczególności odpadów o kodach 01 01 02, 01 01 80,
01 04 12, 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04, 19 12 09 i 19 12 09 ex.

Jednocześnie, na podstawie ( przepisy o udzielaniu informacji publicznej)  zwracam się o
uzupełnienie dostępnych online "Rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego
przemieszczania odpadów" oraz "Rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego"
o kody odpadów.

http://www.krakow.pios.gov.pl/karty/2018/karty_krk/009%202018.01.03%20INKO-PLUS%20Sp.%20z%20o.o.doc
http://www.krakow.pios.gov.pl/karty/2018/karty_krk/009%202018.01.03%20INKO-PLUS%20Sp.%20z%20o.o.doc


1.  

Wnioskuję również o przygotowanie i publiczne udostępnienie przez GIOŚ szczegółowego
raportu o imporcie i eksporcie odpadów w latach 2015 - 2020.

 

 

Z wyrazami szacunku

Gabriela Lenartowicz

 

Załączniki
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MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia  17-11-2020 r. 

DIŚ-I.050.10.2020.RC
1356891.4243456.3402077

Pani 
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

K9INT13021 - odpowiedź

W nawiązaniu do interpelacji poseł Gabrieli Lenartowicz w sprawie zniszczenia siedlisk 
i szkody w środowisku powstałej na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB 120004 
w miejscowości Rajsko k. Oświęcimia, a także w granicach ochrony pośredniej ujęcia wody dla 
Oświęcimia K9INT13021, uprzejmie wyjaśniam jak następuje. 

Pytanie 1. Czym jest spowodowana przewlekłość w rozpatrywaniu spraw dotyczących szkód 
w  środowisku w związku z tzw. rekultywacją odpadami?

Interpelacja dotyczy obecnie toczącego się przed Generalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska, pod znakiem: DOAWSzOP. 512.20.2019.AW, postępowania odwoławczego wszczętego 
w związku z odwołaniem Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu, dalej jako: 
„Towarzystwo”, od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 
kwietnia 2019 r., znak: ZS.512.2.2018.HCh, umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji 
nakładającej na Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. obowiązek przeprowadzenia działań 
naprawczych w związku z możliwością wystąpienia szkody w środowisku w gatunkach chronionych, 
chronionych siedliskach przyrodniczych i w wodach, na działce o numerze ewidencyjnym 1130/543, 
położonej w miejscowości Rajsko, gmina Oświęcim.

Odpowiadając na pytanie o przyczynę przewlekłości prowadzenia powyższego postępowania 
dotyczącego szkody w środowisku, należy wyjaśnić, iż przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862, z późn. zm.), dalej 
jako: „ustawa szkodowa”, obligują zgodnie z art. 6 pkt 11 uznać za szkodę w środowisku negatywną, 
mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu 
początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną 
przez podmiot korzystający ze środowiska. 

Ustawodawca w art. 6 pkt 11 ustawy szkodowej wskazał wśród elementów przyrodniczych, co 
do których możliwe jest stwierdzenie wystąpienia szkody, cztery elementy – chronione gatunki, 
chronione siedliska, wody oraz powierzchnię ziemi. W zgłoszeniu szkody Towarzystwa z dnia 
31 lipca 2018 r., które zainicjowało postępowanie przed Organem I instancji, wskazano, że na terenie 
byłego wyrobiska w Rajsku wystąpiły szkody w środowisku w aż trzech z pośród czterech możliwych 
elementów środowiska, tzn. szkoda w środowisku, w chronionych gatunkach, w chronionych 
siedliskach oraz w wodach. Z ww. względów Organ Odwoławczy musi ocenić czy decyzja wydana 
w I instancji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, dalej jako: „RDOŚ 



w Krakowie”, prawidłowo umorzyła postępowanie dotyczące szkody w środowisku, oddzielnie 
w każdym z trzech wymienionych elementów środowiska, badając przy tym czy zgłoszone negatywne 
zmiany spełniają szereg kryteriów wystąpienia szkody zamieszczonych w ustawie jak i aktualnie 
obowiązujących przepisach § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. 
w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U.2019 poz. 1383). Powyższe 
sprawia, iż prowadzone postępowanie odwoławcze dotyczące szkody w środowisku w miejscowości 
Rajsko należy do spraw skomplikowanych, złożonych i wieloaspektowych.

Wpływ na znaczny wymiar czasowy prowadzenia rozpatrywanej sprawy przez tut. Organ 
miały utrudnienia wynikające z obostrzeń związanych z obowiązującym na terenie kraju stanem 
zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2, a także 
problemy natury kadrowej będące następstwem zakończenia stosunku pracy w Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie omawianego postępowania. 
Wskazać również należy, iż z formalnego punktu widzenia termin na załatwienie przedmiotowej 
sprawy uległ zawieszeniu w związku z obowiązywaniem wspomnianej już ustawy dotyczącej stanu 
epidemii. Odnosząc się do terminów, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, do którego zwróciłem 
się z prośbą o wyjaśnienia, poinformował, że zawiadomieniem z dnia 3 listopada 2020 r. zobowiązał 
się do załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 15 grudnia 2020 r.

Pytanie 2. Dlaczego w sprawach nielegalnego wykorzystywania odpadów do tzw. rekultywacji 
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska ogranicza się do nałożenia symbolicznych kar
pieniężnych, jak np. w przypadku firmy INKO-PLUS Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 40, Oświęcim: 
http://www.krakow.pios.gov.pl/karty/2018/karty_krk/009%202018.01.03%20INKO-PLUS% ?

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, dalej jako: „Małopolski WIOŚ”, 
w dniach od 17 lutego do 29 marca 2017 r. przeprowadził kontrolę interwencyjną INKO-PLUS 
Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 40, Oświęcim. W wyniku stwierdzonych naruszeń, polegających na 
przetwarzaniu odpadów niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, nałożono na podmiot administracyjną 
karę pieniężną w wysokości 1 000 zł w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.). Wysokość tej kary została ustalona 
z uwzględnieniem przesłanek określonych w art. 199 ww. ustawy o odpadach, tj. rodzaju naruszenia 
i jego wpływu na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, okresu trwania naruszenia i rozmiaru 
prowadzonej działalności, skutków tych naruszeń oraz wielkości zagrożenia. Stwierdzono, że 
naruszenie to nie miało bezpośredniego wpływu na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko. 
Przetworzeniu poddano bowiem odpady inne niż niebezpieczne, tj. żużle i popioły różnego 
pochodzenia oraz piaski ze złóż fluidalnych w ilości 26,29 Mg. Nie potwierdzono także powstania 
szkód w środowisku. Stwierdzona nieprawidłowość stanowiła jednak naruszenie prawa, w związku 
z powyższym organ zobligowany był z mocy prawa do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

W dniach od 28 sierpnia do 3 grudnia 2019 r. Małopolski WIOŚ przeprowadził kolejną 
kontrolę interwencyjną INKO-PLUS Sp. z o.o., w wyniku której, w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami (polegającymi na prowadzeniu ewidencji odpadów oraz sporządzeniu 
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za 2018 r. niezgodnie ze stanem 
rzeczywistym, a także prowadzeniu procesów przetwarzania odpadów w sposób niezapewniający, aby 
procesy te nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska), nałożył 
na podmiot kary grzywny, w trybie ww. ustawy o odpadach, a także wydał zarządzenie pokontrolne, 
zobowiązujące podmiot do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń i udzielenia 
odpowiedzi o sposobie realizacji zarządzeń pokontrolnych. INKO-PLUS Sp. z o.o. nie udzieliła 
odpowiedzi o zakresie podjętych działań w wyznaczonym terminie.



Z uwagi na fakt, iż Prezes INKO-PLUS Sp. z o.o. odmówił przyjęcia jednego z mandatów 
karnych, Małopolski WIOŚ skierował wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. 
Jednocześnie zawiadomiono Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu o podejrzeniu popełnieniu 
przestępstwa ściganego z urzędu na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny (Dz. U z 2020 r., poz. 1444, z późn. zm.). Skierowano również wystąpienie do Prezydenta 
Miasta Oświęcimia, w którym poinformowano organ samorządowy o ustaleniach kontroli oraz 
zawnioskowano o niezwłoczne podjęcie działań w trybie art. 26 ww. ustawy o odpadach. 

Obecnie w wyniku przeprowadzonej kontroli, prowadzone są w stosunku do ww. podmiotu 
postępowania administracyjne w zakresie wstrzymania działalności z uwagi na zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia oraz nałożenia kar pieniężnych za 
nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów albo 
prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami, a także zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez 
wymaganego zezwolenia. W dniu 2 października 2020 r. podmiot został zawiadomiony o zakończeniu 
zbierania dowodów i materiałów w ww. sprawach przed wydaniem właściwych decyzji.

Od dnia 27 lutego 2020 r. prowadzona jest kolejna pozaplanowa interwencyjna kontrola 
INKO-PLUS Sp. z o.o. W toku czynności kontrolnych stwierdzono liczne naruszenia przepisów 
w zakresie ochrony środowiska, tj. niepoinformowanie organu Inspekcji Ochrony Środowiska 
o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych, prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem 
rzeczywistym, jak też zlecenie gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały 
wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.

Ponadto przedstawiciel INKO-PLUS Sp. z o.o. nie stawił się w wyznaczonym terminie 
na wezwanie Małopolskiego WIOŚ do udziału w podejmowanych czynnościach kontrolnych (w dniu 
2 listopada 2020 r. ponowne wysłano wezwanie do udziału czynnościach kontrolnych do 
przedstawiciela Spółki).

Reasumując należy stwierdzić, że Małopolski WIOŚ, w wyniku prowadzonych kontroli oraz 
stwierdzanych w ich wyniku naruszeń, podejmuje wobec INKO-PLUS Sp. z o.o. szereg działań 
zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, polegających 
m.in. na wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych, nakładaniu mandatów karnych, a także 
kierowaniu wystąpień do organów ścigania oraz innych organów administracji.

Pytanie 3. Jaka jest utracona powierzchnia siedlisk wodno - błotnych związana z ich zasypaniem 
w związku z tzw. rekultywacją odpadami.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, do którego zwróciłem się z prośbą o informację 
w przedmiotowej sprawie, wyjaśnił jak następuje. 

Zgodnie z aktami sprawy oraz wyjaśnieniami przedstawionymi przez RDOŚ w Krakowie przy 
piśmie z dnia 3 listopada 2020 r., znak: WO.072.10.2020.SB, Organ ten prowadził w 2015 r. 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004 
dla przedsięwzięcia pn. „Usunięcie 1449 szt. drzew i krzewów o powierzchni ok. 367 m2 z działki 
nr 1130/543 położonej w miejscowości Rajsko gm. Oświęcim”. Postępowanie to zostało zakończone 
postanowieniem, znak: OP.II.43.78.2015.MSk.2, w którym pod warunkami uzgodniono realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia. W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na usunięciu drzew i krzewów Wykonawca wykonał 
inwentaryzację przyrodniczą. W dokumentacji wyodrębniono kilka odmiennych od siebie agregacji 
roślinnych występujących na terenie byłego wyrobiska:

1) spontanicznie powstałe zadrzewienie w północnej i zachodniej części terenu, z dominującymi 
gatunkami lekkonasiennymi. Zwarcie warstwy drzew wynosiło około 15%, zwarcie warstwy 
krzewów 40%. Runo tworzyły głównie trawiaste agregacje;



2) w środkowej części obiektu stwierdzono zarośnięty zbiornik wodny, który pokrywały dwie 
jednolite asocjacje roślinne. Dominował szuwar trzcinowy Phragmitetum australis, 
w mniejszej ilości szuwar mozgowy Phalaritetum arundinaceae;

3) na grobli i drodze otaczającej staw od strony wschodniej i południowej stwierdzono luźne 
agregacje roślin segmentalnych, ruderalnych i łąkowych oraz luźne zadrzewienia topolowo-
wierzbowe;

4) w części południowo-zachodniej obiektu zinwentaryzowano nieco zniekształconą żyzną 
olszynę Ribeso nigri – Alnetum, charakteryzującą się młodym wiekiem (ok. 30 lat) oraz 
niewielkim obszarem, który zajmowała.

Przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004 są ptaki 
wymienione w Dyrektywie Ptasiej. W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004 dla przedsięwzięcia polegającego na usunięciu drzew i krzewów 
na działce nr 1130/543 w Rajsku, RDOŚ w Krakowie rozpatrzył wpływ realizacji inwestycji na 
przedmioty ochrony tego obszaru Natura 2000. Uznał, że zasypanie części zbiornika, 
z pozostawieniem jego najcenniejszej części, nie wpłynie negatywnie w istotny sposób na cele, 
funkcje, integralność spójność i trwałość oraz przedmioty ochrony tego obszaru.

Lęgowa awifauna wodno-błotna stwierdzona na działce nr 1130/543 w Rajsku zasiedliła 
niewielki zbiornik wodny tam się znajdujący, wyłącznie jako nową niszę ekologiczną 
o ograniczonym, jak wskazano w raporcie oddziaływania na obszar Natura 2000, potencjale 
ekologicznym ze względu na wielkość zbiornika i stałą antropopresję, głównie wędkarzy. 
Z powyższego względu RDOŚ w Krakowie dopuścił częściowe zasypanie terenów wodno-błotnych. 
Z ogólnie dostępnych map wynika, że zasypanych zostało ok. 1,3 ha terenów podmokłych 
i fragmentów zbiornika wodnego na działce nr 1130/543 (pozostał zbiornik we wschodniej części 
obszaru).

Pytanie 4. Jaka była ogólna ilość odpadów wykorzystanych w latach 2016-2020 do tzw. 
rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych - łącznie krajowych i importowanych.

W latach 2016-2020 masa odpadów sprowadzona do Polski do tzw. rekultywacji wyrobisk 
poeksploatacyjnych wyniosła 608 729,55 ton. 

Podział według kodów odpadów przedstawiam poniżej w tabeli:

Rok Kod 
odpadu

Faktycznie 
przemieszczona masa 
odpadów w Mg (stan 
na 30.10.2020 r.)

100908 3 722,582016
170504 22 711,59
100908 10 901,72
100910 4 349,10
170107 6 694,10

2017

170504 42 047,95
100908 6 520,02
100910 9 448,28
170107 18 032,38
191209 49 719,46

2018

170504 87 103,10
2019 100908 3 693,60



100910 7 582,64
170107 4 929,26
191209 50 472,57
170504 111 299,56
100908 6 338,96
100910 3 577,32
191209 33 625,62

2020

170504 125 959,74

razem 608 729,55

Natomiast Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie posiada danych nt. ilość krajowych odpadów 
wykorzystanych w latach 2016-2020 do tzw. rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Brak jest 
technicznych możliwości pozwalających na wyodrębnienie tego typu danych.

Pytanie 5. Jaka jest skala utraconych w tym czasie przychodów z opłat środowiskowych z tytułu 
wykorzystywania odpadów do tzw. rekultywacji, zamiast ich np bezpiecznego składowania 
w miejscach do tego wyznaczonych?
oraz
Pytanie 6. Jak kształtowały się a latach 2016-20 przychody państwa z tytułu wnoszonych opłat za 
składowanie odpadów przemysłowych, w szczególności odpadów o kodach 01 01 02, 01 01 80, 
01 04 12, 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04, 19 12 09 i 19 12 09 ex.

Odnosząc się do pytania nr 5 i 6 uprzejmie informuję, że sposób zbierania danych 
nt. wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (za składowanie) uniemożliwia pozyskanie 
danych dotyczących wpływów związanych z poszczególnymi strumieniami (czy też kodami) 
odpadów. Nie mniej jednak należy podkreślić, że zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 
z odpadami, składowanie odpadów znajduje się najniżej w tej hierarchii i należy go unikać, kierując 
odpady do innych procesów, w szczególności odzysku w tym recyklingu. Natomiast przepisy 
dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności z tytułu składowania odpadów 
stanowią grupę przepisów sankcyjnych. Zatem należy w taki sposób prowadzić gospodarkę odpadami 
(na różnych szczeblach zarządzania), aby unikać składowania, dzięki czemu nie ma konieczności 
odprowadzania opłat za korzystanie ze środowiska.
Jednocześnie informuję, że wpływy z opłat za składowanie odpadów w latach 2016-2019 wyniosły:  

2016 358,7 mln zł
2017 326,0 mln zł
2018 471,8 mln zł
2019 531,7 mln zł

Należy ponownie zaznaczyć, że wpływy z opłat za składowanie odpadów podawane są jako 
wpływy ogółem, bez podziału na rodzaje odpadów, w tym odpady przemysłowe oraz odpady według 
kodów odpadów. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) podmioty, które deponują odpady w miejscu na ten cel 
nieprzeznaczonym mają obowiązek uiścić, poza opłatą za umieszczenie odpadów na składowisku, 
także opłatę podwyższoną, której wysokość zależy zarówno od ilości odpadów składowanych w takim 
miejscu, jak również czasu ich składowania w miejscu niedozwolonym.



Odnośnie do prośby posłanki, o uzupełnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, dostępnego online „Rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego 
przemieszczania odpadów” oraz „Rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego” o kody 
odpadów, informuję co następuje.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie 
międzynarodowego przemieszczania odpadów w oparciu o art. 12 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. 
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1162) w związku z art. 21 
Rozporządzenia WE nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów 
(Dz.U. L 190 z 12.7.2006).

Wzór rejestru określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie 
wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz 
sposobu jego udostępniania (Dz. U. z 2008 r. nr 77, poz.463).

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego 
przemieszczania odpadów udostępniany jest poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i zgodnie z ww. wzorem zawiera: 

 Nr i data zgłoszenia;
 Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego wysyłkę odpadów oraz adres miejsca prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej związanej z międzynarodowym przemieszczaniem 
odpadów;

 Adres siedziby zgłaszającego wysyłkę odpadów;
 Imię i nazwisko lub nazwa odbiorcy odpadów oraz adres miejsca prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej związanej z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów;
 Adres siedziby odbiorcy odpadów;
 Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów oraz adres miejsca prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej związanej z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów;
 Adres siedziby posiadacza odpadów;
 Data wydania i okres ważności decyzji;
 Rodzaj odpadów podlegających międzynarodowemu przemieszczaniu;
 Masa odpadów określona w decyzji [Mg];
 Trasa przewozu odpadów.

Ponadto Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr instalacji, którym udzielono 
zezwolenia wstępnego na podstawie art. 15 ww. ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu 
odpadów.

Wzór rejestru określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie 
wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu jego udostępniania 
(Dz.U. z 2008 r. nr 27 poz. 160).

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego 
udostępniany jest poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska i zgodnie z ww. wzorem zawiera:

 Nr rejestracji;
 Nazwa i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku; 
 Rodzaj odpadów objętych zezwoleniem wstępnym;
 Ilość odpadów objętych zezwoleniem wstępnym [w Mg/rok];
 Data ważności zezwolenia wstępnego.



Jeśli chodzi o prośbę posłanki o przygotowanie i publiczne udostępnienie przez 
GIOŚ szczegółowego raportu o imporcie i eksporcie odpadów w latach 2015 – 2020, pragnę 
wskazać, iż Główny Inspektor Ochrony Środowiska co roku przygotowuje Informację o realizacji 
zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. GIOŚ sukcesywnie zamieszcza ww. raport na swojej stronie 
internetowej pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/dla-obywateli/raporty-publikacje-opracowania. 
W publikacji znajdują się szczegółowe dane o ilości wydanych zezwoleń na transgraniczne 
przemieszczanie odpadów oraz ilości przemieszczanych odpadów na podstawie zezwoleń GIOŚ. 

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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