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Interpelacja 

Szanowny Panie Ministrze, 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust1 pkt.7 z dnia 9 

maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), art. 191-193 Regulaminu oraz art. 

2 i 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (t.j.Dz.U.z 2020 r.poz.2176), 

zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk  

niebezpiecznych. 

Szanowny Panie Ministrze, 

15 grudnia na posiedzeniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

rozpatrywała informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat terenów byłych składowisk 

odpadów niebezpiecznych (tzw. bomb ekologicznych), analiza stanu obecnego, rozwiązania prawne, 

pozwalające na ich rekultywację i finansowanie z budżetu centralnego. 

Reprezentujący Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Sekretarz stanu Jacek Ozdoba wprowadzając do 

tematu byłych składowisk i nielegalnych miejsc ich zalegania , uznał problem za bardzo poważny, cyt: 

„Po zinwentaryzowaniu ich liczba jest gigantyczna, a to jest specyficzne kwestia z uwagi na przeszłość 

wynikającą z działalności podmiotów w latach 80.” Przy czym o historyczną wiedzę oraz sytuację 

poprosił reprezentantkę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska cyt: „Inspekcja Ochrony 

Środowiska od wielu lat monitoruje tę sprawę, mamy zgormadzony bardzo duży materiał, były 

prowadzone badania” 



W tym miejscu głos zabrała Dyrektor Departamentu Inspekcji Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska Hanna Kończal: 

„Według stanu na dzień 20 listopada 2020 r. stwierdziliśmy, że udokumentowanych miejsc 

porzucenia odpadów w kraju jest 768. Najczęściej to były nielegalne miejsca, ale nie wszystkie. 

Niektóre z nich powstawały jako miejsca prowadzenia legalnej działalności. Przedstawiciele WIOŚ byli 

na kontroli i stwierdzali naruszenia warunków zezwoleń. Zezwolenia zostały cofnięte przez organy, 

które je wydały, i w tym momencie dane miejsce stawało się już nielegalne. W takim kontekście 

mówię o 768 miejscach. W 231 nagromadzone są odpady niebezpieczne, w 133 – odpady mieszanin 

niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, a w pozostałych 404 miejscach – odpady inne niż 

niebezpieczne. Szacunkowa ilość, jaka została tam zdeponowana, wynosi około 4 mln ton, dokładnie 

3,86 mln ton, w tym 800 tys. ton odpadów niebezpiecznych i blisko 800 tys. ton odpadów 

zmieszanych. Pozostała ilość czyli ponad 2,2 mln ton to odpady inne niż niebezpieczne. 

Czy to już koniec zidentyfikowanych miejsc? Nie, proszę państwa. Jak państwo z pewnością wiedzą, 

dwa lata temu inspekcja została wzmocniona etatowo, co przełożyło się na zatrudnienie przede 

wszystkim w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska. Dzisiaj wzmocnienie etatowe 

skutkuje tym, że ujawniamy kolejne miejsca nielegalnego deponowania odpadów, zarówno na 

powierzchni, w różnych budynkach dzierżawionych od osób fizycznych i podmiotów, którym budynki 

nie są potrzebne, jak i nielegalne pozbywanie się odpadów poprzez zakopywanie w wyrobiskach albo 

lokowanie w rekultywowanych składowiskach, niezgodnie z posiadanymi decyzjami na rekultywację. 

Należy spodziewać się informacji, że liczba będzie wzrastała, niekoniecznie dlatego, że ktoś nadal 

deponuje odpady, tylko dlatego, że ujawniamy je z lat poprzednich.” 

Informacje te odbiły się szerokim echem wśród opinii publicznej i samorządów, na  których terenie 

znajdują się lub mogą znajdować się zidentyfikowane miejsca zdeponowania historycznych lub 

nielegalnych odpadów niebezpiecznych. 

Skala problemu jest ogromna i wymaga wielkich nakładów zarówno finansowych jak i 

organizacyjnych przy czym oczywistym jest współpraca i partycypacja w jego rozwiązaniu wszystkich 

środowisk. 

Kontynuując więc zapoczątkowany przez Ministerstwo na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa szeroki front mobilizowania społecznej aktywności i poparcia dla 

likwidacji tzw. bomb ekologicznych w naszym kraju, zwracam się z pytaniem 

1.Jakie są pełne wyniki inwentaryzacji przeprowadzonych dotychczas w tej sprawie?  Proszę o 

udostępnienie ich przez GIOŚ wraz z danymi umożliwiającymi lokalizację i zidentyfikowanie 

charakteru odpadów.  

Pełna wiedza o skali już zidentyfikowanych zagrożeń przyczyni się do skuteczniejszej współpracy 

parlamentarnej na rzecz niezbędnych regulacji zmierzających do rozwiązania tego palącego 

problemu. 



Ponadto, z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną i prozdrowotną szczególnie społeczności 

lokalne zainteresowane są współdziałaniem wszystkich aktorów życia publicznego w celu likwidacji 

lub choćby minimalizacji ryzyk, które niosą odpady niebezpieczne w otoczeniu. 

Warte też jest do rozważenia skorzystanie przez państwo deklarowanej daleko idącej współpracy 

wszystkich środowisk zarówno samorządów jak i społeczności lokalnych, także organizacji 

pozarządowych na rzecz działań prewencyjnych, tj. monitoringu  społecznego w celu zabezpieczanie 

już zidentyfikowanych miejsc składowania odpadów, do czasu ich skutecznej utylizacji, a także 

inspirowania kontroli społecznej dot. przeciwdziałania nielegalnemu porzucaniu niebezpiecznych 

odpadów. 

Z poważaniem, 

Gabriela Lenartowicz 


