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Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz z dnia 5 lutego 2021 r., w sprawie 
identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych K9INT19221, uprzejmie 
informuję.

Dostrzegając wzrost liczby przypadków nielegalnego postępowania z odpadami, już w 2018 r. 
podjęto szereg działań legislacyjnych mających na celu rozwiązanie przedmiotowego problemu, 
w szczególności w aspekcie porzucania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych oraz 
pozostawionych po prowadzonej dotychczas działalności związanej z gospodarką odpadami.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), było wzmocnienie sankcji w postaci 
administracyjnych kar pieniężnych dla podmiotów, które wielokrotnie naruszają przepisy z zakresu 
gospodarki odpadami. Dodatkowo ww. nowelizacja wprowadziła nowe podstawy odmowy wydania przez 
organ właściwy decyzji na gospodarowanie odpadami w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów 
dotyczących gospodarki odpadami przez podmiot wnioskujący. Ponadto wprowadzono nowe obowiązki dla 
podmiotów gospodarujących odpadami, w tym m.in. obowiązek posiadania zabezpieczenia roszczeń dla 
podmiotów prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów, w celu zabezpieczenia w odpowiedniej 
wysokości środków na wypadek konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniu 
egzekucyjnym, poniesionych w celu usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów, czy 
wprowadzenie obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania 
odpadów.

Wychodząc naprzeciw konieczności wzmocnienia nadzoru nad systemem gospodarowania 
odpadami w Polsce, co było związane ze wzrostem patologii w tym obszarze, w wyniku nowelizacji 
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 995, z późn. 
zm.), dokonanej w 2018 r. rozszerzeniu uległ również katalog uprawnień i narzędzi kontrolnych organów 
Inspekcji Ochrony Środowiska.

Nowelizacje ww. ustaw spowodowały dodatkowo zintensyfikowanie współpracy pomiędzy 
Inspekcją Ochrony Środowiska a innymi organami, w tym w szczególności organami ścigania, które 
wykazują większe zainteresowanie problemem dotyczącym nielegalnych praktyk w zakresie 



gospodarowania odpadami. Ożywienie współpracy pomiędzy organami przekłada się na szybszą wymianę 
informacji oraz wspólne podejmowanie niezwłocznych działań w przypadku wykrycia czynów zabronionych 
w gospodarce odpadami. 

Kwestie związane z usuwaniem odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych należą do 
kompetencji organów samorządowych, a uprawnienia i możliwości prawne zostały określone w art. 26 i 26a 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.).

W związku z problemem finansowania usunięcia porzuconych odpadów niebezpiecznych przez 
organy samorządowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził program 
pn. „Usuwanie porzuconych odpadów”. Jego celem jest ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub 
możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. 
Program dotyczy finansowania zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania tylko odpadów 
niebezpiecznych, w tym zanieczyszczonej gleby i ziemi. 

Odnosząc się natomiast do wniosku o udostępnienie wyników przeprowadzonej przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska (dalej GIOŚ) inwentaryzacji miejsc nagromadzenia odpadów 
umożliwiających ich lokalizację oraz zidentyfikowanie charakteru odpadów, na wstępie informuję, 
iż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 
r. poz. 2176), dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, 
utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów 
Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Z informacji otrzymanych od GIOŚ wynika, że GIOŚ jako organ administracji publicznej, 
zobowiązany jest do udzielania informacji publicznej i informacją taką jest informacja o jego działalności. 
Niemniej jednak nie każdy przejaw tej działalności i nie każdy wytworzony przez ten organ „dokument” 
zawiera informację publiczną, która podlega udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. Konsekwencją przyjęcia takiego poglądu jest też uznanie, że część dokumentów 
służących jedynie potrzebom podmiotu zobowiązanego, pomimo że związana jest z jego działalnością, 
określanych jako dokumenty wewnętrzne, nie jest informacją publiczną i nie podlega ujawnieniu, 
w przeciwieństwie do dokumentu urzędowego, o którym mowa w ww. art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

Zakres przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej wytycza i obejmuje dostęp tylko 
do informacji publicznej, a nie publiczny dostęp do wszelkich informacji. Skoro zatem wnioskowana 
informacja nie stanowi informacji publicznej, to nie podlega ona udostępnieniu w trybie i na zasadach 
określonych w tej ustawie.
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