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Szanowny Panie Generale 

W ostatnim czasie media coraz częściej informują o przypadkach pożarów na 

składowiskach odpadów. Jedynie w ciągu kilku dni, donoszono o akcjach gaśniczych 

prowadzonych na składowiskach w Olsztynie, Zgierzu, Trzebini i miejscowości Wrzedzień 

koło Mogilna. Od początku roku przypadków pożarów – jak wynika z dostępnych 

powszechnie danych – było jednak więcej. Skala zjawiska wzrasta zresztą sukcesywnie od 

kilku lat, na co wskazuje się w branżowych, pożarniczych mediach
1
. Potwierdzać to wydają 

się kierowane do mnie skargi dotyczące uciążliwości wynikających z sąsiedztwa instalacji 

do przetwarzania odpadów. Skarżący, prosząc o udzielenie pomocy w zaradzeniu swoim 

problemom wskazują bowiem często na przypadki pożarów na składowiskach i związane z 

tymi przypadkami zagrożenie dla okolicznej ludności. Jednocześnie, formułowane bywają 

sugestie, że pożary nie zawsze są „przypadkowe”, a powodowane są (również pośrednio 

poprzez niezachowanie należytych środków ostrożności) przez podmioty przetwarzające 

odpady i pracowników tych podmiotów.  

 W mojej ocenie, istniejąca sytuacja wskazuje na problem natury systemowej. Jego 

źródłem mogą być w szczególności niedostateczne mechanizmy kontrolne względem 

podmiotów przetwarzających odpady. Zdając sobie wszakże sprawę, że analiza 

wpływających do mnie skarg, a także dostępnych w przestrzeni publicznej informacji może 

nie obrazować całokształtu i skali problemu, w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 958, z późn. zm.), 

zwracam się do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o przekazanie danych dotyczących 
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akcji gaśniczych na składowiskach odpadów oraz innych instalacjach przeznaczonych do 

przetwarzania odpadów w roku bieżącym i w latach ubiegłych, a także informacji o 

przyczynach pożarów (o ile zostały one ustalone). 

 

                                                              Z wyrazami szacunku 

 

         


