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Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz z dnia 23 marca 2021 r., w sprawie 

identyfikacji miejsc składowania odpadów niebezpiecznych K9INT19221p, w której Pani Poseł 

zwróciła się do Ministra Klimatu i Środowiska o udostępnienie inwentaryzacji ww. miejsc, uprzejmie 

informuję że ponownie zwróciłem się do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który 

posiada informacje na temat miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów o stanowisko i odniesienie 

się do kwestii poruszanych przez Panią Poseł. Wskazać należy, iż dane posiadane przez GIOŚ ciągle są  

aktualizowane o informacje dot. nowych miejsc składowania odpadów niebezpiecznych, ilość 

składowanych odpadów i całkowitego nielegalnego porzucania odpadów w miejscach 

nieprzeznaczonych do ich składowania czy magazynowania. Inwentaryzowanie miejsc i ilości odpadów 

ma charakter dynamiczny, a dane które wnioskuje Pani Poseł ulegają zmianie. W tej sytuacji 

przekazywanie i udostępnianie Pani Poseł niepełnych i ostatecznie jeszcze niezweryfikowanych danych 

byłoby daleko niewłaściwe i rzutowałoby na wiarygodność i rzetelność Ministerstwa Klimatu i 

Środowiska.   

Dane, w szczególności dotyczące szacunkowej masy nagromadzonych odpadów, mogą być 

niepełne, co w przypadku części ujawnionych miejsc związane jest bezpośrednio ze sposobem 

nagromadzenia odpadów, uniemożliwiającym dokładne ustalenie masy, np. w wyniku zdeponowania 

ich w wyrobisku. 

Ponadto informuję, iż w myśl przepisu art. 19 ustawy 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”. Obowiązek zachowania 

tajemnicy wynika, więc wprost z zastrzeżenia, które ustawodawca uczynił w końcowej części przepisu, 

odsyłając do przepisów szczególnych (np. ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa, 

bankowa, skarbowa). 

Odnosząc się więc do treści wniosku w zakresie udostępnienia danych umożliwiających 

lokalizację miejsc nagromadzenia odpadów, wskazuję, że dane dotyczące oznaczenia geodezyjnego 

działek mogą podlegać ochronie na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Należy 

zauważyć, że w dobie techniki, dysponowanie numerem działki pozwoli na ustalenie właściciela 

nieruchomości przy dołożeniu minimum staranności w wykorzystaniu powszechnych metod. To zaś 

może naruszać jego prywatność i dane osobowe, które objęte są szczególną ochroną. Zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (wyrok NSA z dnia 24.11.2016 r., 

znak: OSK 1195/16). Informacje o adresie nieruchomości dotyczą zidentyfikowanej bądź możliwej do 

zidentyfikowania osoby, a tym samym prywatności osoby fizycznej, która podlega ochronie (wyrok 

NSA z dnia 18.11.2009 r., sygn. akt IOS 667/09).

Dodatkowo należy wskazać, że z uwagi na brak uregulowania w ustawie o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora, regulacji odnośnie formy odmowy udzielenia informacji w trybie jej 

przepisów, organ administracji publicznej nie jest obowiązany do wydania w tym przedmiocie decyzji 

administracyjnej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 lutego 2018 r. 

sygn. akt IV SA/Gl 1131/17).

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych KPRM
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
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