
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 67. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do prezesa Urzędu Dozoru 

Technicznego Mieczysława Borowskiego 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Prezesie! 

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2014 r. (Sygn. akt I Ds.478/14) prokurator prokuratury rejonowej, 

Tomasz Szczepanek, umorzył postępowanie przygotowawcze w sprawie czynów podjętych w krótkich odstę-

pach czasu – w okresie pomiędzy 1 września 2013 r. a 31 stycznia 2014 r. – w Rylsku w wykonaniu z góry 

powziętego zamiaru niszczenia, poważnego uszkodzenia lub istotnego zmniejszenia wartości przyrodniczej 

prawnie chronionego terenu poprzez zanieczyszczanie rezerwatu przyrody rzeki Rawki oraz składowania, 

przetwarzania i dokonywania odzysku odpadów, wbrew przepisom, w takich warunkach i w taki sposób, że 

może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka i spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza i 

powierzchni ziemi oraz zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach (chodzi o 

czyn z art. 183 §1 k.k. w zb. z art. 187 §1 k.k., w zw. z art. 11 §2 k.k., w zw. z art. 12 k.k.) z uwagi na brak 

ustawowych znamion czynu zabronionego. 

W uzasadnieniu uznano, iż działania przedsiębiorstwa eXgreen Polska Sp. z o.o. w zakresie procesu spa-

lania opon mają jedynie charakter testowy. Niemniej jednak zeznania świadków potwierdzające występowa-

nie owego procederu w sposób cykliczny w dniach wolnych od pracy podają w wątpliwość wnioski, iż w 

przedmiotowej sprawie nie dochodzi do regularnej produkcji. Skala owego przedsięwzięcia nie została wni-

kliwie zbadana przez prokuratora. Nie dokonano także analizy materiału dowodowego zebranego przez inne 

instytucje, jak również przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego. Nadto nie zważono na błędy procedu-

ralne popełnione w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji środowiskowych przez wójta gminy Re-

gnów. 

Pokrzywdzony złożył zażalenie na wymienione postanowienie, wnosząc o przekazanie sprawy do ponow-

nego rozpoznania. 

W związku z opisaną sytuacją uprzejmie proszę o objęcie nadzorem wymienionego postępowania. 

Szanowny Panie Prezesie, uprzejmie proszę o zlecenie kontroli w zakresie uprawnień i wymogów parame-

trycznych urządzeń technicznych wykorzystywanych do procesu spalania na terenie przedsiębiorstwa eXgre-

en Polska Sp. z o.o. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 




