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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez pana Senatora Adama Szejnfelda 

na 27. posiedzeniu Senatu RP w dniu 23 lipca 2021 r. w sprawie nielegalnych wysypisk (znak: BPS/043-

27-1159/21), przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Obowiązująca od 2011 r. znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 

nadała gminom uprawnienia w zakresie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi 

wytworzonymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, o ile gmina tak zdecyduje.

Część odpadów odbierana jest bezpośrednio z nieruchomości, a część przyjmowana  przez 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)2. Ten system uzupełniany jest 

np. przez przyjmowanie drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych 

baterii w sklepach. Ponadto, podczas zakupu nowego sprzętu każdy ma możliwość nieodpłatnego 

oddania zużytego sprzętu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (o ile nie są objęte systemem gminnym) 

są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych3.

Stąd pojawia się pytanie, dlaczego ktoś mając możliwość oddania wytworzonych przez siebie 

odpadów komunalnych gminie, lub w ramach podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych, 

tego nie zrobił? Jednocześnie zadał sobie trud pojechania do lasu lub innego miejsca i wyrzucenia tam 

odpadów?

W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych objętych systemem 

gminnym, powodem może być unikanie opłaty na rzecz gminy. W przypadku nieruchomości 

1 Dz. U. z 2021 r. poz. 888.
2 Art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3 Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach



niezamieszkałych nieobjętych systemem gminnym – unikanie kosztów związanych z legalnym 

pozbyciem się odpadów wytworzonych w ramach działalności gospodarczej. 

Takie czyny są karane, a sprawcy identyfikowani przez odpowiednie służby. W momencie 

powzięcia wiedzy o łamaniu przepisów, tj. porzuceniu odpadów należy dokonać zgłoszenia do Straży 

Miejskiej, Policji, organów Inspekcji Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska) lub gminy. 

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się dedykowany 

formularz pozwalający łatwo i sprawnie zgłosić np. nielegalne pozbycie się odpadów: 

https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Dodatkowo wyjaśniam, że samo zaśmiecanie jest wykroczeniem zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 4, 5 i Straż Miejska lub Policja mogą nałożyć grzywnę lub 

prowadzić dalsze postępowanie w tej kwestii. 

Należy przy tym pamiętać, że na funkcjonowanie PSZOK-ów oraz zagospodarowanie odpadów, 

które tam są umieszczone, składają się wszyscy, którzy uczciwie uiszczają opłatę na rzecz gminy. 

W przypadku, kiedy trafiałyby tam wszystkie odpady, ta opłata musiałaby wzrosnąć dla osób uczciwie 

płacących opłatę, ponieważ przyjmowane byłyby odpady od osób, które na gminny system się nie 

składają.

Odpady, które powstają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powinny być 

zagospodarowane przez ich wytwórcę. Należy tak prowadzić swoją działalność aby odpadów było jak 

najmniej, a te które powstały, należy przekazywać uprawnionym podmiotom6.

Jednocześnie, dostrzegając potrzebę doszczelnienia systemu gospodarowania odpadami, 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przygotowane zostały zmiany legislacyjne zakończone 

uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 20 lipca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o odpadach i niektórych 

innych ustaw7.

Celem ustawy było przede wszystkim pilne ograniczenie procederu porzucania odpadów przez 

podmioty gospodarujące odpadami w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, jak również w miejscach, 

w których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami, w tym ograniczenie liczby 

występujących pożarów odpadów.

Najważniejsze zmiany legislacyjne wprowadzone ww. ustawą to:

a) obowiązek posiadania zabezpieczenia roszczeń dla podmiotów prowadzących zbieranie 

i przetwarzanie odpadów, w celu zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości środków na wypadek 

konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym, 

poniesionych w celu usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów,

4 Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.
5 Art. 154 i 162 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.
6 Art. 27 ustawy o odpadach, w szczególności ust. 1 i 2.
7 Dz. U. poz. 1592.

https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz


b) obowiązek prowadzenia tzw. wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania 

odpadów,

c) wprowadzenie w ustawie o odpadach przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej – w tym 

obowiązek dopuszczenia obiektu i innych miejsc magazynowania odpadów, do użytkowania 

na podstawie opinii Państwowej Straży Pożarnej przed rozpoczęciem działalności w zakresie 

gospodarki odpadami,

d) nowe podstawy odmowy wydania przez organ właściwy decyzji na gospodarowanie odpadami 

w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów dot. gospodarki odpadami przez podmiot 

wnioskujący – tzw. „wilczy bilet”,

e) wzmocnienie sankcji dla podmiotów, które wielokrotnie naruszają przepisy z zakresu gospodarki 

odpadami – administracyjne kary pieniężne.

Wprowadzone rozwiązania mające na celu uszczelnienie obowiązujących przepisów oraz ich 

egzekwowanie przez organy państwa, powinny pozytywnie wpłynąć na poszczególne komponenty 

środowiska i zdrowie ludzi – przez zmniejszenie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia ludzi 

lub środowiska, czy też uciążliwości wynikających z niewłaściwie prowadzonej gospodarki odpadami.

Podsumowując, w ostatnich latach wprowadzono zmiany w przepisach, które mają na celu 

ulepszenie i ułatwienie zbierania odpadów komunalnych przez gminy i inne podmioty. Ponadto 

uruchomiono kolejne moduły Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

(BDO), czyli zintegrowanego systemu teleinformatycznego, który ma na celu m.in. umożliwianie 

bieżącego monitoringu przemieszczanych odpadów. 

Informuję również, że aktualnie procedowany jest przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska projekt ustawy, który zawiera m.in. przepisy podwyższające kary za przestępstwa 

przeciwko środowisku. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

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

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
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