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Szanowny 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) oraz art. 191 -193 Regulaminu
Sejmu ponownie zwracam się do Pana Ministra w identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk
odpadów niebezpiecznych.

 

            W związku z otrzymaną odpowiedzią z dnia 1 marca br. na moją interpelację poselską nr 19221 z
dnia 1 lutego 2021 r. w myśl Art. 19 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób,
do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a
także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i
samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.



Dodam, że stanowczo nie zgadzam się z uzyskanym w odpowiedzi na interpelację nr 19221 stwierdzeniem,
a tym samym z brakiem odpowiedzi na kluczowe pytanie:

Cyt.: ”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.”

W związku z tym ponownie zwracam się do Pana Ministra z pytaniem 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.19 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Jakie są pełne wyniki inwentaryzacji przeprowadzonych dotychczas w sprawie identyfikacji
historycznych i nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych?

Wnoszę o udostępnienie jej przez GIOŚ wraz z danymi umożliwiającymi lokalizację  i
zidentyfikowanie charakteru odpadów.

Proszę o pilną odpowiedź

 

 

  Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz
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