
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 lutego 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 
Bieńkowskiej, do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, do ministra 

środowiska Macieja Grabowskiego, do ministra finansów Mateusza Szczurka, do głównej inspektor pracy 

Iwony Hickiewicz, do głównego inspektora nadzoru budowlanego Roberta Dziwińskiego, do pełniącego ob-

owiązki głównego inspektora sanitarnego Marka Posobkiewicza, do komendanta głównego Państwowej Stra-
ży Pożarnej Wiesława Leśniakiewicza, do starosty rawskiego Józefa Matysiaka oraz do wójta gminy Regnów 

Tomasza Wojdalskiego 

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowna Pani In-
spektor! Szanowni Panowie Inspektorzy! Szanowny Panie Komendancie! Szanowny Panie Starosto! Sza-

nowny Panie Wójcie! 

W miejscowości Rylsk, w gminie Regnów, powiecie rawskim, województwie łódzkim, na nieruchomości 
obejmującej działkę nr 313/2 była prowadzona działalność polegająca prawdopodobnie na przetwarzaniu 

opon na płynne węglowodory. Z informacji, jakie uzyskałem z urzędów, wynika, że prowadzący działalność 

nie miał żadnych pozwoleń, w tym pozwoleń na budowę budynków i obiektów budowlanych. Ponadto dzia-

łalność ta stała w sprzeczności ze sposobem zagospodarowania terenu. 
Po interwencjach mieszkańców i moich nielegalna działalność została wstrzymana. Niestety otrzymałem 

dzisiaj dalece niepokojącą informację, iż starosta rawski wydał zgodę na wybudowanie tam tymczasowego 

obiektu. Dotychczasowa działalność władającego nieruchomością i stan faktyczny wskazuje na to, że na nie-
ruchomości będzie nadal prowadzona działalność, która nie tylko będzie przyczyną nieprzyjemnego zapachu 

rozchodzącego się na znaczną odległość, lecz także będzie zagrażać zdrowiu mieszkańców i czystości środo-

wiska. 

Zdumiewająca jest dotychczasowa pobłażliwość władz mających obowiązek nadzoru nad tego rodzaju 
działalnością. Wymuszone przez mieszkańców i przeze mnie kontrole przyjeżdżały wtedy, gdy dosłownie na 

chwilę wstrzymywana była przeróbka opon, i kontrolujący stwierdzali, że na nieruchomości nie dzieje się nic 

nielegalnego. 
Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony władz na dotychczasowe bezprawne działania wskazuje, że działal-

ność ta będzie kontynuowana pod pozorem prowadzenia magazynu mieszczącego się w namiocie. 

Adresatów niniejszego oświadczenia proszę o – tym razem – rzetelne zbadanie dotychczas prowadzonej 
na wskazanej nieruchomości działalności w zakresie przeróbki zużytych opon samochodowych pod wzglę-

dem jej legalności. Proszę też o podjęcie działań polegających na ochronie zagrożonego życia i zdrowia oko-

licznych mieszkańców oraz ochronie środowiska. 

W szczególności Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego proszę o informacje, czy 
warunki, w jakich pracowali pracownicy, były zgodne z obowiązującymi normami. 

Do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zwracam się z zapytaniem, czy składowane na 

nieruchomości opony są prawidłowo zabezpieczone, a sama metoda i technologia przetwarzania nie stanowią 
zagrożenia pożarowego. 

Z góry dziękuję za przekazanie szczegółowych wyjaśnień. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 




