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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), oraz art. 191-193 
Regulaminu Sejmu zwracamy się do Pana w sprawie importu z Niemiec odpadów w postaci 
pyłów gazów odlotowych.

W ostatnim czasie prasa lokalna a później i ogólnopolskie media alarmowały o planowanym 
z Niemiec 40 500 Mg odpadów w postaci pyłów gazów odlotowych, (o kodzie 10 09 imporcie 

10),  do wyrobiska po byłej kopalni bazaltu położonej w Górach Izerskich, w Rębiszowie, gmina 
Mirsk w woj. dolnośląskim. Planowane jest 1500 transportów ciężarówkami pod plandekami.

Zgodę wydał podległy Ministerstwu Klimatu Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska 
uznając odpady za nieszkodliwe dla środowiska surowce wtórne przetwarzane w procesach 
odzysku, w tym recyklingu. Deponowanie ich w wyrobisku po kamieniołomie GIOŚ nazywa 

 „operacją odzysku poza instalacją”.

Przeprowadzona analiza tego przypadku wykazała, że firma PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.
o., prowadząca to wyrobisko, od 2014 r. uzyskiwała corocznie od Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska zgody na import różnych odpadów przemysłowych z Niemiec pod 
 pretekstem rekultywacji terenu byłej kopalni bazaltu.

Dotychczas GIOŚ wydał dla PRI-BAZALT 34 decyzje zezwalające na import odpadów w 
łącznej ilości 1 081 000 Mg. mimo że już w 2014 r., kontrola WIOŚ wykazała, że sprowadzone 
odpady zawierały niedopuszczalny poziom metali ciężkich, co w efekcie powinno prowadzić do 
zakwalifikowania ich do odpadów niebezpiecznych, stwierdzono także niedopuszczalny poziom 

 pH.
Natomiast kontrola WIOŚ przeprowadzona w 2017 r. stwierdziła niedopuszczalny poziom pH w 

 wodzie powierzchniowej

Poważne zaniepokojenie budzą również informacje, że termin prowadzenia rekultywacji na 
terenie byłej kopalni bazaltu w Rębiszowie upłynął w maju 2017 r. Czy zatem jest prawdą, że 
od ponad trzech lat PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o. nie ma prawa prowadzić na tym 
terenie tego typu prac. Czy wobec powyższego obecny proceder można zakwalifikować jako 

 nielegalne składowanie odpadów?

Czy przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwolenia na import odpadów,

GIOŚ bierze pod uwagę aktualne informacje o eksporterami i importerach oraz prawnym 
statusie prowadzonej działalności?

Czy rozważane są precyzyjnie wieloaspektowe zagrożenia środowiskowe masowego 
transportu importowanych odpadów?

Czy wydając decyzje GIOŚ bierze pod uwagę informacje o ilości odpadów powstających w 
kraju, zapotrzebowaniu na ich zagospodarowanie oraz wydajności instalacji do ich 

 przetwarzania? Jakie są to źródła informacji i jak często są one aktualizowane?

Jaką była w okresie 2015 - 2020 ilość odpadów sprowadzanych zza granicy w celu  tzw. 
 rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, z podziałem na kody odpadów.

  
Jaka była ogólna ilość odpadów wykorzystanych w latach 2015 - 2020 do tzw. rekultywacji 

 wyrobisk poeksploatacyjnych - łącznie krajowych i importowanych.

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

  
Jaka jest przyczyna daleko idącej przewlekłości czy wręcz zaniechań w zakresie rozpatrywanie 
spraw dotyczących spowodowania szkód w środowisku w związku z tzw. rekultywacją 

 odpadami?



Jak kształtowały się a latach 2015 - 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.

Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz

Zofia Czernow,

Piotr Borys,

Michał Jaros

Posłowie na Sejm RP


