
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 48. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 października 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Zwracam się z prośbą o dokonanie zmian w stosownych przepisach prawa, mających na celu skuteczną 

walkę ze składowaniem nielegalnych odpadów. 

Uzasadnienie: 

Województwo śląskie, którego krajobraz został zniszczony w czasie intensywnej gospodarki przemysło-

wej, zostało zmuszone stawić czoła kolejnemu problemowi. Tym problemem jest przywożenie na Śląsk nie-

legalnych, niebezpiecznych, a także szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt odpadów. 

Kilka przykładów: 

– Zabrze, 2014 r.: na terenie pokopalnianej hałdy zrzucano wprost do środowiska wodno-gruntowego i za-

sypywano m.in. oleje, farby czy rozpuszczalniki; 

– Piekary Śląskie, 2014 r.: na terenie, którego właścicielem była firma (…) składowano odpady niezgodne 

z wydanym pozwoleniem; 

– Bytom, 2017 r.: w dzielnicy Bobrek ujawniono zakopywanie toksycznych chemikaliów. 

Przykład z Bytomia zasługuje na szczególną uwagę, bowiem w dzielnicy Bobrek mieszkańcy od ponad 10 

lat przeciwstawiają się przywożeniu odpadów, które według nich były nielegalne. 

W dniu 27 lipca 2017 r. w reportażu TVN UWAGA przedstawiono wyniki śledztwa dziennikarskiego. 

Dziennikarze śledząc ciężarówkę z odpadami, wrzucili do niej butelkę po oleju z urządzeniem lokalizującym 

GPS, pobrali również z naczepy próbkę, którą następnie oddano do zbadania w specjalistycznym laborato-

rium w Mysłowicach. Wyniki badań wywołały prawdziwą burzę wśród mieszkańców dzielnicy Bobrek, 

a także w bytomskim urzędzie miasta. 

Wykazano, że „w skład tej próbki wchodzą: papier, tworzywa sztuczne, opiłki metali, a wszystko jest zala-

ne olejem mineralnym, rozpuszczalnikami organicznymi i benzyną. W odpadzie tym wykazano także w wyso-

kich stężeniach substancje rakotwórcze”. W przypadku deponowania tych odpadów w deniwelacjach terenu 

(„jakiejś dziurze w ziemi, żwirowisku”) zachodzi ryzyko przedostania się substancji niebezpiecznych do wód 

podziemnych i zanieczyszczenia oraz skażenia terenu. 

Ten odpad jest odpadem niebezpiecznym, według stwierdzeń laboratorium JARS, i został nielegalnie 

składowany (zakopany) na terenie dzielnicy Bobrek w Bytomiu. 

W dniu 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta w Bytomiu odbyło się spotkanie z udziałem władz lokalnych 

i regionalnych, a także służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska i porządek publiczny. Spotkanie cha-

rakteryzowało się ostrą wymianą zdań, zwłaszcza ze strony mieszkańców, którzy oczekiwali zapowiedzi 

konkretnych działań, a tych, ze strony stosownych instytucji, było brak. Powoływano się na nieodpowiednie 

przepisy prawa czy też brak odpowiednich narzędzi. Ogólnym wnioskiem z tego spotkania mieszkańców 

i przedstawicieli urzędu miasta była po prostu bezsilność. 

W moim odczuciu ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest zbyt liberalna i wymaga zmian w ta-

kim kierunku, żeby powstrzymać te prawdopodobnie bardzo zyskowne działania przedsiębiorców, którzy 

trudnią się „pozbywaniem” nielegalnych odpadów. 

Z wyrazami szacunku 

Krystian Probierz 

 

 

 
 

 


