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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na zapytanie pana Aleksandra Mrówczyńskiego, posła na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, znak: K8ZAP3371, w sprawie zagospodarowania folii kiszonkarskiej 

i zużytych opon samochodowych, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Ad 1. Do Ministerstwa Środowiska docierały informacje dotyczące procederu 

nielegalnego spalania odpadów w piecach gospodarstw domowych lub poza instalacjami 

spełniającymi określone wymagania. Nieznane są natomiast konkretne przypadki spalania folii 

kiszonkarskiej.

W myśl art. 155 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 

ze zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub 

we współspalarniach odpadów. Co do zasady spalanie odpadów na powierzchni ziemi, czy też 

w piecach i kotłowniach domowych jest niezgodnie z przepisami o ochronie środowiska, w tym 

przepisami z zakresu gospodarki odpadami. Nieprzestrzeganie powyższych wymagań, tzn. 

termicznego przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, 

w myśl art. 191 ustawy o odpadach podlega karze aresztu albo grzywny. 

Organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych zmierzających do 

zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami jest wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska, bądź wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

W związku z powyższym każde zgłoszenie o takim postępowaniu z odpadami powinny 

być kierowane do inspekcji ochrony środowiska lub do organów wykonawczych gminy.



Ad 2. Zakłady wulkanizacyjne oraz sprzedawcy opon nie prowadzą działalności 

w zakresie przetwarzania zużytych opon. Jednak świadcząc usługi w zakresie wymiany opon stają 

się wytwórcami odpadów w postaci zużytych opon i zgodnie z przepisami ustawy o odpadach są 

obowiązani do ich właściwego zagospodarowania. Najczęściej dzieje się to poprzez przekazanie 

tych odpadów podmiotom posiadającym stosowne decyzje administracyjne na ich zbieranie lub 

przetwarzanie.  

Należy przy tym podkreślić, że osoba fizyczna może poddawać odzyskowi tylko takie 

rodzaje odpadów, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz.93). Zużyte opony nie zostały wyszczególnione 

w przepisach ww. rozporządzenia, zatem przekazywanie ich osobom fizycznym jest niezgodne 

z przepisami z zakresu gospodarki odpadami.

Z poważaniem

Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
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