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Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Szanowny Panie Ministrze!  

Nielegalne wysypiska śmieci w Polsce stanowią bardzo poważny problem, przede wszystkim środowi-

skowy, ale i estetyczny. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego od 2009 do 2018 r. zlikwi-

dowano w sumie ponad 120 tysięcy takich wysypisk. Jednocześnie maleje niestety liczba wyspecjalizowa-

nych, legalnych składowisk odpadów. Na przestrzeni ostatnich 10 lat ich liczba skurczyła się z 803 do tylko 

278.  

Dzikie wysypiska w Polsce nie są nowym zjawiskiem, ale obecnie, gdy coraz mocniej zdajemy sobie 

sprawę z konieczności ochrony środowiska naturalnego, problem ten jest szczególnie istotny. Stosy śmieci 

spotykamy na przedmieściach, na przydrożnych polach, lecz najczęściej w lasach. To nie tylko oszpe-

ca krajobraz, ale i stanowi ogromne zagrożenie. Odpady zatruwają wodę i glebę, są niebezpieczne dla dzikich 

zwierząt. Dodatkowo porzucone szklane butelki niekiedy działają jak soczewki, więc latem mogą przyczy-

niać się do powstawania pożarów. W tym kontekście należy przypomnieć, iż według GUS w latach 2009–

2018 trzeba było zagospodarować w Polsce prawie 660 t odpadów pochodzących tylko z nielegalnych wysy-

pisk. 

Od tak nieodpowiedzialnych zachowań nie odstraszają nawet wysokie kary, które zgodnie z kodeksem 

wykroczeń mogą sięgać 5 tysięcy zł. Ponadto Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ich zaostrze-

niem. W sytuacji, gdy wyrzucenie odpadów będzie narażać zdrowie ludzi, sprawcom mogą grozić nawet kary 

więzienia.  

Trudno się dziwić polityce podnoszenia kar, bowiem na nielegalnych wysypiskach można znaleźć niemal-

że wszelkiego rodzaju odpady – komunalne, sprzęt AGD i RTV, gruz po remontach, stare meble czy opony, 

a także, co najgorsze, akumulatory, tonery do drukarek i baterie, które są wyjątkowo niebezpieczne dla śro-

dowiska. Jedna mała bateria może zatruć nawet 400 l wody.  

Nielegalne wysypiska to także znaczący problem ekonomiczny. Jak szacują Lasy Państwowe, każdego ro-

ku na usunięcie śmieci podrzuconych do lasu, wydaje się blisko 20 milionów zł. Z kolei Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje, że każdy z nas rocznie produkuje ponad 325 kg odpadów. 

Niestety tylko 27% trafia z powrotem do obiegu surowcowego.  

Sytuacja wydaje się trudna, a być może dałoby się łatwo rozwiązać ten problem, np. poprzez umożliwie-

nie wywożenia tego rodzaju śmieci, zwłaszcza tych o dużych gabarytach oraz szczególnie szkodliwych dla 

środowiska, bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów i ich bezpłatnego zdawania. 

Owszem, takie punkty już teraz funkcjonują w większości miast i przyjmują odpady w zasadzie za darmo. Te 

szczególnie niebezpieczne dla środowiska są przekazywane wyspecjalizowanym recyklerom i bezpiecznie 

utylizowane. Niestety w tych miejscach panują zasadnicze ograniczenia zarówno co do ilości odpadów, jak 

i częstotliwości ich przyjmowania. Z tych powodów rozwiązanie to nie działa optymalnie. Śmieci zamiast do 

recyklingu trafiają na pola i do lasów. 

Panie Ministrze, wykorzystywane dziś technologie pozwalają na zrównoważone gospodarowanie śmie-

ciami. Odpady niebezpieczne, choć jako całość stanowią zagrożenie dla środowiska, mogą również podlegać 

recyklingowi, co zmniejsza zagrożenie oraz poprawia ekonomikę zarządzania gospodarką odpadami. Wynika 

to np. z możliwości odzyskiwania metali czy powtórnego wykorzystania w przemyśle różnego rodzaju odzy-

skanych związków chemicznych. Tymczasem nielegalne składowanie odpadów uniemożliwia realizację ta-

kiego procesu, a jednocześnie niesie ze sobą poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

W związku z tym mam pytanie: jak Pański resort chce zaradzić opisanej sytuacji? Same kary, nawet pod-

wyższone, na pewno nie załatwią sprawy. Być może w związku z tak zatrważającą ilością wyrzucanych nie-

legalnie śmieci należałoby np. tworzyć więcej punktów selektywnej i darmowej zbiórki odpadów, a jedno-

cześnie znieść ograniczenia ilościowe w zakresie oddawania odpadów, szczególnie tych niebezpiecznych? 



Lepiej bowiem tego rodzaju odpady darmowo odebrać, niż finansować ich zbieranie na wielkich przestrze-

niach, z nielegalnych miejsc składowania. 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 

 

 
 


