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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację poselską Pana Tomasza Lenza oraz grupy Posłów z 26 kwietnia 
br. w sprawie miejsc nielegalnego nagromadzenia opon i odpadów na terenach 
niezabezpieczonych (K9INT23084) przedstawiam następujące wyjaśnienia. 

Na wstępie podkreślam, że ze względu na konieczność uzyskania danych od Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) nie było możliwe udzielenie odpowiedzi 
w ustawowym terminie.

Odnosząc się do pytania pierwszego informuję, że w resorcie klimatu i środowiska 
procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (dalej: Kk) oraz niektórych 
innych ustaw, m.in. w zakresie  nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń1 
(dalej: Kw), tj:
1) w zakresie art. 162 §1 Kw, w którym wskazano, że wykroczenie popełnia ten, kto w lasach 

zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub 
inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, proponuje się rozszerzenia katalogu kar 
poprzez dodanie kary ograniczenia wolności oraz określenia wysokości możliwej do 
orzeczenia grzywny jako 5000 zł.

2) w zakresie art. 162 §2 Kw, w którym wskazano, że wykroczenie popełnia ten, kto zakopuje, 
zatapia, odprowadza do gruntu w lasach lub w inny sposób składuje w lesie odpady, 
proponuje się rozszerzenia katalogu kar poprzez dodanie kary ograniczenia wolności oraz 
określenia wysokości możliwej do orzeczenia grzywny jako 5000 zł.

Ponadto proponuje się wprowadzenie do art. 162 Kw obligatoryjnego orzekania przez sądy 
w obu ww. przypadkach obowiązku przywrócenia do stanu poprzedniego.

1 Dz. U. z 2021 r. poz. 281, z późn. zm.



Wprowadzenie ww. zmian będzie mogło skutkować dla ukaranego obowiązkiem 
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, polegającej m. in. na 
obowiązku oczyszczenia lasu z pozostawionych przez siebie i inne osoby zanieczyszczeń.

Odpowiadając na pytanie drugie i trzecie zaznaczam, że na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska2, Inspekcja Ochrony Środowiska 
realizuje działalność kontrolną w stosunku do podmiotów korzystających ze  środowiska 
zarówno przez kontrole planowe, jak i pozaplanowe, np. w wyniku zgłoszeń w zakresie 
nieprawidłowego gospodarowania odpadami. 

W przypadku wydania (po kontroli) decyzji wymierzającej administracyjną karę 
pieniężną za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami oraz nieuiszczenia tej kary, 
prowadzona jest egzekucja na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji3.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach obowiązek niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania lub magazynowania należy do posiadacza odpadów. W przypadku nieusunięcia 
odpadów, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje 
posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania 
lub magazynowania, chyba że obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji 
o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami. Natomiast dla terenów zamkniętych lub 
terenów znajdujących się we władaniu gminy, decyzję taką wydaje regionalny dyrektor 
ochrony środowiska. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania usunięcia odpadów 
przez ich posiadacza, organy samorządowe powinny wykonać zastępcze usunięcie odpadów.
Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi wzmożone kontrole takich miejsc na podstawie 
uprawnień kontrolnych nadanych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw4, tj. m.in. kontroli w systemie 
całodobowym, bez wcześniejszego zawiadomienia, obserwowania i rejestrowania przy użyciu 
tzw. dronów, przeszukiwania pojazdów przewożących towary oraz kontroli dokumentów 
związanych z przewozem towaru, jeżeli zachodzi podejrzenie przewożenia odpadów czy 
możliwość wstrzymania w trakcie kontroli działalności w zakresie stwarzającym zagrożenie 
zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska – natychmiastowe wykonanie, 
a także kontroli IOŚ z udziałem Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

Odnosząc się do kwestii działalności prowadzonej przez pana Krzysztofa Rutkowskiego 
pn. ERGUM Krzysztof Rutkowski, ul. Sosnowa 10, 32-310 Klucze (zwanej dalej: ERGUM), 
informuję, że Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (dalej WIOŚ) 
od 10 sierpnia do 30 września 2020 r. przeprowadził kontrolę przedmiotowej działalności 
ustalając, że ERGUM zbierał odpady opon w miejscowości Raciniewo na podstawie 
zezwolenia Starosty Chełmińskiego z 13 kwietnia 2015 r. na zbieranie odpadów. Zezwolenie 
wygasło z dniem 25 stycznia 2021 r. Kontrola wykazała nieprawidłowości i naruszenia 

2 Dz. U. z 2020 r. poz. 995, z późn. zm.
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 1479



warunków zezwolenia oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach5 np. w zakresie 
magazynowania odpadów, brak zabezpieczenia terenu przed dostępem osób postronnych, 
postępowanie z odpadami w sposób stwarzający niebezpieczeństwo dla środowiska, życia 
i zdrowia ludzi, brak wizyjnego systemu kontroli miejsca nagromadzenia odpadów opon.

Ponadto kontrola wykazała, że ERGUM prowadził na działce ewidencyjnej nr 1164/11 w 
Unisławiu bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie zbierania odpadów (zużytych 
opon). Po 30 czerwca 2020 r. nie posiadało ważnej umowy dzierżawy na ww. teren.

Po kontroli WIOŚ podjął w 2020 r. m.in. następujące działania:
 przekazał ustalenia kontroli do: Wójta Gminy Unisław (z wnioskiem o podjęcie 

postępowania w sprawie usunięcia opon z działki 1164/11), Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej oraz  Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie. 

 zobowiązał podmiot do magazynowania odpadów w miejscowości Raciniewo zgodnie 
z decyzją Starosty Chełmińskiego i wymaganiami ustawy o odpadach,

 poinformował ww. organy o możliwości wywołania pożaru, by pozbyć się odpadów,
 zamontował fotopułapki monitorujące działkę w Unisławiu,
 wystąpił do Starosty Chełmińskiego o wyegzekwowanie usunięcia naruszeń w zakresie 

magazynowania odpadów, a w razie nieusunięcia naruszeń – cofnięcie ww. zezwolenia,
 nałożył administracyjne kary pieniężne w łącznej wysokości 1,5 mln zł,
 30 grudnia wstrzymał działalność ERGUM w związku ze zbieraniem odpadów bez 

zezwolenia na terenie działki w Unisławiu,

Po pożarze przeprowadzono pomiary identyfikacyjne substancji emitowanych i odnotowano 
stężenia pyłu PM 10 powyżej poziomu informowania odnotowano w Chełmnie. W 1 z 5 
badanych próbek gleb wykazano przekroczenia poziomów dopuszczalnych większości 
badanych wskaźników zanieczyszczeń. Badanie próbek wód nie wykazało negatywnego 
oddziaływania na środowisko wód powierzchniowych. Ze względu na budowę geologiczną nie 
występowało zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej. 

W wyniku skoordynowanych działań służb 19 listopada 2020 r. (6 dni od zdarzenia) 
zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty.

W dniu 30 kwietnia br. Prokuratura Rejonowa w Chełmnie przesłała do Sądu Rejonowego 
w Chełmnie akt oskarżenia o popełnienie przestępstw z art. 164 §1 Kk.

Dodatkowo wyjaśniam, że po ww. pożarze składowiska opon w miejscowości Raciniewo, 
GIOŚ w listopadzie 2020 r. wystąpił do:

1) wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska o zidentyfikowanie i wskazanie 
legalnych i nielegalnych miejsc magazynowania i zbierania odpadów w postaci 
zużytych opon. Trwa weryfikacja zidentyfikowanych miejsc.

2) Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o kontynuowanie w 2021 r. realizacji programu pn. „Usuwanie porzuconych odpadów” 
oraz o rozważenie zmian warunków udzielenia wsparcia i ograniczenie wymagań 
formalnych dla beneficjentów.

5 Dz. U. z 2021 r., poz. 779



3) Komendanta Głównego PSP o objęcie szczególnym nadzorem prewencyjnym miejsc 
nielegalnego nagromadzenia odpadów palnych.

4) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów, marszałków województw 
o objęcie nadzorem legalnych i nielegalnych  miejsc gospodarowania odpadami. 

GIOŚ przypomniał przepis art. 379 ustawy Poś dotyczący obowiązku kontroli 
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością 
tych organów. Wskazano również, że w delegacji tej mieszczą sią odpowiednio kontrole w 
zakresie art. 26 i 26a ustawy o odpadach, kontrole podmiotów odbierających odpady określone 
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach6, oraz 
kontrole dotyczące przestrzegania warunków pozwoleń i zezwoleń wydawanych w zakresie 
gospodarowania odpadami przez marszałków województw i starostów.

Ponadto GIOŚ zwrócił się do organów samorządu, by w każdym przypadku 
stwierdzenia  naruszeń w zakresie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, których 
egzekwowanie wykracza poza ustawowe kompetencje gminy, powiatu, niezwłocznie 
informowały właściwych miejscowo wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.

Z poważaniem

Z up. Ministra

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

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych KPRM

6 Dz. U. z 2021 r. poz. 888
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