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Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją posłów Gabrieli Lenartowicz, Zofii Czernow i Michała Jarosa z dnia 

19 października 2020 r. w sprawie importu z Niemiec odpadów w postaci pyłów gazów odlotowych - 

K9INT12540, uprzejmie informuję.

Odnosząc się do pytania nr 1 informuję, że PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o. (zwana dalej 

także: „Spółką”) posiada decyzję Starosty Lwóweckiego z dnia 3 sierpnia 2015 r., znak: 

GŚ.6122.10.2015.2, zobowiązującą do rekultywacji i zagospodarowania gruntów w wyrobisku po 

Kopalni Bazaltu „Rębiszów” na powierzchni 13,6 ha, położonych w granicach działki nr 199/4, obręb 

Proszowa. Jednocześnie Starosta zobowiązał Spółkę do prowadzenia prac rekultywacyjnych zgodnie 

z ostateczną decyzją Starosty Lwóweckiego z dnia 26 sierpnia 2013 r., znak: GŚ.6122.6.2013.4. 

Zgodnie z tą decyzją rekultywację w kierunku rolnym należało wykonać w terminie do dnia 31 maja 

2017 r. 

Termin wykonania rekultywacji został przedłużony decyzją Starosty Lwóweckiego z dnia 

2 sierpnia 2016 r., znak: GŚ.6122.8.2016.2, do dnia 31 grudnia 2019 r. 

PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o. wystąpiła do Starosty Lwóweckiego z wnioskiem 

o przedłużenie terminu wykonania rekultywacji ustalonego do dnia 31 grudnia 2019 r. jednakże  organ 

odmówił jej przedłużenia, z uwagi na fakt, iż minął 5 letni okres od zaprzestania prowadzenia 

działalności przemysłowej i rozpoczęcia rekultywacji. Spółka kwestionuje ustaloną wcześniej przez 

Starostę Lwóweckiego datę zaprzestania prowadzenia działalności przemysłowej i rozpoczęcia 

rekultywacji, w związku z czym złożyła skargę na odmowną decyzję w sprawie przedłużenia terminu 

wykonania rekultywacji (aktualnie sprawa toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Ponadto Spółka posiada decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 

2015 r., znak: DOW-S-V.7244.64.2015.MK (z późn. zm.), zezwalającą m.in. na przetwarzanie odpadów 

w procesie odzysku R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, poprzez wypełnienie 

wyrobiska poeksploatacyjnego odpadami innymi niż niebezpieczne oraz w procesie R13-

magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 

(z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), prowadzonym na działce nr 199/4, 

obręb Proszowa, Gmina Mirsk. Ww. decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego jest ważna 

do dnia 8 grudnia 2025 r.

W dniu 28 października 2019 r. PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o. złożyła wniosek 

o wydanie postanowienia określającego formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń do ww. decyzji 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Pismem z dnia 15 września 2020 r. Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podkreślić należy, iż w podobnej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 

10 października 2013 r., IV SA/Po 513/13, orzekł, iż „Upływ terminu o którym mowa w art. 20 ust. 4 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) nie oznacza, 

że strona nie ma obowiązku rekultywacji. Obowiązek rekultywacji terenu spoczywa na stronie aż do 

czasu jej zakończenia. Natomiast niezakończenie rekultywacji w terminie określonym w art. 20 ust. 4 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oznacza obowiązek prowadzenia dalszej rekultywacji 

z tym, że od dnia, w którym rekultywacja gruntów powinna zostać zakończona do dnia zakończenia 

rekultywacji strona obowiązana jest do ponoszenia rocznej opłaty podwyższonej.” 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o. mimo 

niewykonania rekultywacji terenu w pierwotnym terminie, tj. do 31 maja 2017 r., w myśl przepisów 

art. 20 ust. 4 ww. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, posiada bezwzględny obowiązek 

dokończenia rekultywacji.

Odnosząc się do pytania nr 2 informuję, że postępowania z zakresu transgranicznego 

przemieszczania odpadów prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 

Najistotniejszym aktem prawnym w tym zakresie, obowiązującym w Unii Europejskiej, jest 

rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. L 190 z 12.7.2006). 

Zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia, jeżeli wysyłka odpadów wymaga pisemnego 

zezwolenia właściwych organów, osoba która zamierza wysłać te odpady zobowiązana jest dokonać 

tzw. pisemnego zgłoszenia w sposób, który jest szczegółowo opisany w rozporządzeniu nr 1013/2006. 

Zgłoszenie składa się we właściwym organie państwa wysyłki, który przekazuje je pozostałym 

zainteresowanym organom, tj. właściwemu organowi miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich 

przypadkach, właściwym organom tranzytu. Zgłoszenia dokonuje się przy użyciu formularzy 

określonych w załączniku IA i IB do rozporządzenia nr 1013/2006. W ww. formularzu wysyłający 

wskazuje najistotniejsze informacje o planowanym przemieszczeniu, w tym m.in: 

 dane firm zaangażowanych w przemieszczenie (wysyłającego, wytwórcy odpadów, 

odbiorcy oraz prowadzącego instalację, która zagospodaruje odpady w kraju przeznaczenia, 

a także planowanego przewoźnika lub przewoźników);



 dane dotyczące odpadów, w tym: określenie ich składu chemicznego i właściwości 

fizycznych, klasyfikacja;

 dane dotyczące przemieszczenia takie jak: planowany termin jego realizacji, trasa 

przewozu, sposób zapakowania odpadów.

Do formularzy wysyłający dołącza informacje i dokumenty dodatkowe, których lista wymieniona 

jest w załączniku II do rozporządzenia nr 1013/2006. Do najistotniejszych spośród ww. dokumentów 

i informacji należą:

 umowa z odbiorcą odpadów w kraju przeznaczenia, dotycząca zagospodarowania odpadów 

planowanych do przywozu oraz określająca sposób postępowania w przypadku, gdy 

przemieszczenie i zagospodarowanie odpadów nie będzie mogło być zrealizowane zgodnie 

z planem (zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 1013/2006);

 dowód ustanowienia zabezpieczenia finansowego na wypadek, gdy przemieszczenie okaże 

się nielegalne lub nie będzie mogło być zakończone zgodnie z planem (zgodnie z art. 6 

rozporządzenia nr 1013/2006);

 kopie zezwoleń w zakresie przetwarzania odpadów, na podstawie których działa odbiorca;

 szczegółowe informacje dotyczące odpadów, w tym ich pochodzenia, sposobu wytwarzania 

i składu;

 szczegółowe informacje dotyczące planowanego sposobu zagospodarowania odpadów 

w kraju przeznaczenia. 

Podczas rozpatrywania wniosku zarówno właściwy organ miejsca wysyłki, jak i właściwy organ 

miejsca przeznaczenia, analizują wszystkie ww. informacje pod kątem formalnym oraz  

merytorycznym, a także analizuje czy występują przesłanki do wniesienia sprzeciwu wobec 

planowanego przemieszczenia odpadów, na podstawie art. 11 lub 12 rozporządzenia nr 1013/2006.

Ponadto informuję, że w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. 

o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1162 z późn. zm.). Na podstawie 

art. 5 ww. ustawy, przed wydaniem każdego zezwolenia na przywóz odpadów do Polski, GIOŚ 

szczegółowo weryfikuje planowanego odbiorcę odpadów, występując do: 

 odpowiedniego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – o przedstawienie 

informacji dotyczącej przestrzegania przez odbiorcę odpadów przepisów o ochronie 

środowiska; WIOŚ przedstawia ww. informację w oparciu o wyniki aktualnej kontroli 

przeprowadzonej w zakładzie planowanego odbiorcy odpadów; 

 organu, który wydał odbiorcy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

przetwarzania odpadów – o przedstawienie informacji dotyczącej zgodności działalności 

prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej 

działalności;

 do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – o przedstawienie 

informacji dotyczącej przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

w instalacji odzysku odpadów, w tym w miejscach magazynowania odpadów przed 

poddaniem ich procesom odzysku (powyższe dotyczy odpadów o właściwościach palnych, 

a więc nie ma zastosowania w przypadku przywozu odpadów do firmy PRI-BAZALT 

Rekultywacja Sp. z o.o., które  nie posiadają właściwości palnych.).

Weryfikacja zagranicznych podmiotów w taki sposób, jakiemu na podstawie ustawy 

o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów  podlegają polskie podmioty, nie jest możliwa, z uwagi 

na fakt, że podmioty te nie podlegają jurysdykcji polskiej i tym samym, nadzorowi polskich organów, 

a także dlatego, że obowiązujące przepisy nie przewidują takiej procedury. Niemniej jednak, jak 

wyjaśniono powyżej, procedura wydawania zezwolenia na transgraniczne przemieszczenie odpadów 

zakłada współdziałanie właściwych organów państwa wysyłki i państwa przeznaczenia. Podmiot, który 

zamierza wysłać odpady, składa wniosek o wydanie zezwolenia na transgraniczne przemieszczenie 

odpadów we właściwym organie państwa wysyłki, a dopiero ten organ przekazuje wniosek do organu 

państwa przeznaczenia. Tym samym, wniosek jest analizowany przez oba organy, a działalność 

wysyłającego odpady jest weryfikowana przez właściwy organ miejsca wysyłki. Żeby przemieszczenie 

mogło się odbyć, zarówno organ wysyłki, jak i organ miejsca przeznaczenia, muszą wydać swoje 

pisemne zezwolenie. Oba organy są uprawnione do sprzeciwiania się przemieszczeniom odpadów 

zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. c albo art. 12 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1013/2006, tj. w sytuacjach gdy 

zgłaszający lub odbiorca został uprzednio pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne 

przemieszczanie lub inne naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska. GIOŚ nie ma podstaw 

do podejrzeń, że właściwe organy innych państw nie sprawują we właściwy sposób nadzoru nad 

działalnością podmiotów podlegających ich jurysdykcji.

Odnosząc się do pytania nr 3 informuję, że w postępowaniach dotyczących planowanego 

transgranicznego przemieszczania odpadów nie jest przeprowadzane postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Postępowania takie prowadzone są na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w przypadku Polski nie możemy mówić o masowym 

imporcie odpadów z zagranicy. Masa odpadów przywożona rocznie do Polski na podstawie zezwoleń 

GIOŚ jest porównywalna do rocznych mocy przerobowych jednej dużej instalacji i stanowi margines 

w skali kraju. Przykładowo w roku 2017 masa odpadów przywiezionych z zagranicy na podstawie 

zezwoleń GIOŚ wyniosła 0,31 % masy odpadów wytworzonych w kraju.

Odnosząc się do pytania nr 4 informuję, że GIOŚ jako organ właściwy w sprawach 

transgranicznego przemieszczania odpadów ma możliwość sprzeciwiania się planowanemu 

przemieszczaniu odpadów wyłącznie na podstawie przesłanek zawartych w art. 11 albo art. 12 



rozporządzenia nr 1013/2006, przy czym art. 11 ma zastosowanie do przemieszczeń odpadów 

przeznaczonych do procesów unieszkodliwienia, a art. 12 – do procesów odzysku. Na postawie art. 11 

ust. 1 lit. a właściwe organy mogą się sprzeciwiać przemieszczeniom odpadów przeznaczonych do 

unieszkodliwienia, w przypadku gdy planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie nie byłyby 

zgodne ze środkami przyjętymi w celu realizacji zasad bliskości, priorytetu dla odzysku odpadów 

i samowystarczalności na poziomie wspólnotowym i krajowym. Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. g, 

sprzeciw jest możliwy w sytuacji, kiedy planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie, 

uwzględniając czynniki geograficzne lub potrzebę zastosowania specjalistycznych instalacji do 

niektórych rodzajów odpadów, jest niezgodne z dyrektywą 2006/12/WE, w szczególności z jej art. 5 i 7, 

w tym m.in. w sytuacji, kiedy specjalistyczna instalacja powinna służyć unieszkodliwianiu odpadów 

z bliżej położonego źródła i właściwy organ daje pierwszeństwo tym odpadom. 

Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia nr 1013/2006, przemieszczanie zmieszanych 

odpadów komunalnych (kod odpadów 20 03 01) zebranych z gospodarstw domowych, także gdy odpady 

te zebrano również od innych wytwórców, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania podlega, zgodnie 

z rozporządzeniem, tym samym przepisom, co przemieszczanie odpadów przeznaczonych 

do unieszkodliwienia.

Artykuł 12 rozporządzenia nr 1013/2006 nie zawiera natomiast przepisów analogicznych do 

powyżej przytoczonych, które można by zastosować w przypadku przemieszczeń odpadów, które są 

przeznaczone do odzysku, a nie są zmieszanymi odpadami komunalnymi.

W świetle powyższego, GIOŚ może sprzeciwiać się przemieszczeniom odpadów posługując się 

danymi dotyczącymi odpadów wytwarzanych w kraju i argumentując, że krajowe instalacje powinny 

służyć przede wszystkim zagospodarowaniu odpadów pochodzenia krajowego, ale dotyczy to wyłącznie 

odpadów przeznaczonych do procesów unieszkodliwiania oraz zmieszanych odpadów komunalnych.

Niemniej jednak przywóz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia jest całkowicie 

zakazany, na podstawie art. 11 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. 

Natomiast w przypadku prób przywozu do Polski odpadów komunalnych, przeznaczonych 

do zagospodarowania w polskich instalacjach odzysku, GIOŚ analizuje dane dotyczące ilości takich 

odpadów wytwarzanych w kraju. GIOŚ wielokrotnie zgłaszał sprzeciw wobec planowanego przywozu 

do Polski odpadów komunalnych, w tym takich, które poddano wstępnemu przetworzeniu 

mechanicznemu, w celu zmiany ich klasyfikacji.  W uzasadnieniach ww. sprzeciwów GIOŚ posługiwał 

się danymi dotyczącymi ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w kraju oraz danymi dotyczącymi 

sposobu ich zagospodarowania, publikowanymi przez GUS. Dane GUS publikowane są raz do roku. 

Odnosząc się do pytania nr 5 informuję, że w latach 2015-2020 masa odpadów sprowadzona do 

Polski do tzw. rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych wyniosła 612 547,63 ton. Podział według 

kodów odpadów przedstawiam poniżej w tabeli.

Rok
Kod 

odpadu

Faktycznie 

przemieszczona masa 

odpadów w Mg (stan 

na 30.10.2020)

100908 833,98
2015

170504 2 984,10

100908 3 722,58
2016

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

100908 3 693,60

100910 7 582,64

170107 4 929,26

191209 50 472,57

2019

170504 111 299,56

100908 6 338,96

100910 3 577,32

191209 33 625,62
2020

170504 125 959,74

razem 612 547,63

Odnosząc się do pytania nr 6 informuję, że GIOŚ dysponuje wyłącznie danymi dotyczącymi 

odpadów przywożonych z zagranicy, przedstawionymi w odpowiedzi na pytanie nr 5. 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.

Odnosząc się do pytania nr 7 informuję, że na podstawie uzyskanych od GDOŚ informacji, 

z dokumentacji przedsięwzięcia przedstawionej przed jego realizacją przez PRI-BAZALT 

Rekultywacja Sp. z o.o., wynikało, że w obrębie wyrobiska, które miało zostać zasypane odpadami nie 



występowały siedliska wodno-błotne. W okresie, w którym RDOŚ we Wrocławiu prowadził 

postępowanie zakończone postanowieniem z dnia 11 lipca 2013 r., znak: WPN.430.81.2013.RK.2, złoże 

było wyeksploatowane i w związku z tym warstwy spągowe tworzyły iłołupki ilaste i gliny. Ponadto 

część wyrobiska zajmowały tymczasowe zbiorniki wody opadowej, z których woda przed rozpoczęciem 

prac rekultywacyjnych miała zostać odpompowana.

Odnosząc się do pytania nr 8 informuję, że w przedmiocie, którego Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska został poproszony o zajęcie stanowiska, należy wskazać, iż z racji braku 

zakończonych jak i obecnie toczących się postępowań przed GDOŚ, jak również przed RDOŚ we 

Wrocławiu, z zakresu przepisów 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.), a dotyczących szkody 

w środowisku spowodowanej działalnością PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o., wskazać należy, iż 

zarówno RDOŚ we Wrocławiu, jak i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, nie dopuścili się ani 

przewlekłości, ani bezczynności. Podkreślić należy, iż brak przewlekłości i bezczynności po stronie 

wskazanych Organów wynika z faktu, iż przed właściwymi organami nie toczą się obecnie żadne 

postępowania dotyczące szkód w środowisku w Rębiszowie, spowodowanych przez PRI-BAZALT 

Rekultywacja Sp. z o.o., w związku z tym nie można mówić o występowaniu jakiejkolwiek 

przewlekłości w tym zakresie.

Odnosząc się do pytania nr 9 informuję, że wpływy z tytułu opłat środowiskowych stanowią 

przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin 

(w proporcjach odpowiednio: 14, 26, 10 i 50%), przy czym Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie 

prowadzi ewidencji sumarycznych wpływów opłat za składowanie odpadów, w tym w podziale na 

rodzaje odpadów przemysłowych, o których mowa w interpelacji poselskiej.

Jednocześnie informuję, że z „Informacji o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze 

środowiska i kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska 

oraz redystrybucji tych wpływów za rok 2018” opracowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, wynika, że wpływy z tytułu opłaty za składowanie odpadów 

wyniosły 330,56 mln zł. 

Z poważaniem

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

Do wiadomości: 
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM


