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  P omimo że obowiązująca usta-
wa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach nakłada na 

właścicieli nieruchomości obowiązek 
dbania o czystość i porządek na terenie 
nieruchomości, to proceder nieustannie 
powstających nowych wysypisk śmieci 
istnieje nadal i stanowi poważny problem. 
W przydrożnych rowach oraz niemal  
w każdym lesie łatwo natknąć się na dzi-
kie wysypiska śmieci. Akumulatory, zuży-
te baterie, części samochodowe, meble, 
gruz, opony samochodowe – to tylko nie-
które z odpadów, które trafiają na dzikie 
wysypiska. Zagrożenia jakie towarzyszą 
dzikim wysypiskom śmieci można po-
dzielić na trzy grupy: zagrożenia wzglę-
dem środowiska, ludzi i zwierząt.

  ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA  
Dzikie wysypiska śmieci nie tylko wpły-

wają negatywnie na wizualne walory la-
sów czy rowów, ale powodują poważne 

zagrożenie dla środowiska naturalnego. 
Podstawowym zagrożeniem jest zwięk-
szenie prawdopodobieństwa pożarów, 
ponieważ wiele z wyrzucanych śmieci 
uważa się za łatwopalne. Na dzikich wy-
sypiskach odpady nie są oddzielone od 
podłoża żadną warstwą ani materiałem 
izolacyjnym. W związku z tym do gleby 
przenikają szkodliwe substancje toksycz-
ne powodując skażenie gleb oraz wód. 

  ZAGROŻENIA DLA CZŁOWIEKA  
Rozrzucone odpady z czasem zaczyna-

ją się rozkładać – następuje rozwój bak-
terii chorobotwórczych i niebezpiecznych 
grzybów, które stanowią zagrożenie epi-
demiologiczne. Warto również pamiętać, 
że wokół nielegalnych stert gromadzą się 
owady, ptaki i gryzonie, które zwiększają 
ryzyko rozpowszechniania się drobno-
ustrojów. W obrębie dzikich wysypisk no-
tuje się również podwyższone koncentra-
cje metali ciężkich, które nie są obojętne 
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dla naszego zdrowia. Substancje te mogą 
powodować problemy zdrowotne u ludzi, 
jak również u zwierząt.

  ZAGROŻENIA DLA ZWIERZĄT  
Zaśmiecanie lasów czy rowów stano-

wi również zagrożenie dla zwierząt, które 
traktują napotkane odpady jako pożywie-
nie. Szczególnie niebezpieczne dla zwie-
rząt są drobne śmieci, np. torebki foliowe, 
które zjedzone powodują zaburzenia 
przewodu pokarmowego, często kończą-
ce się śmiercią. Niebezpieczne są także 
kawałki szkła lub metalu, które powodują 
okaleczenia u zwierząt. Zagrożeniem dla 

gniazdujących w pobliżu wysypiska pta-
ków są linki oraz sznurki, wykorzystywa-
ne do budowy gniazd. Mogą one powodo-
wać plątanie nóg piskląt doprowadzając 
do okaleczeń, a nawet śmierci młodych.

  CO ZROBIĆ, GDY ZAUWAŻYMY   
  DZIKIE WYSYPISKA ŚMIECI?  

Dzikie wysypiska śmieci należy zgła-
szać do gminy lub urzędu miasta, któ-
remu podlega dany teren. W każdej jed-
nostce terytorialnej są wyznaczone od-
powiednie organy, które mają obowiązek 
zająć się zgłoszeniem. Gdy wysypisko 
śmieci zlokalizujemy na terenie lasów 

państwowych, można je zgłosić do leśni-
czego, który opiekuje się danym obsza-
rem. Przypadki nielegalnego postępowa-
nia z odpadami można również zgłosić 
policji, np. przez Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Innym sposobem jest 
poinformowanie Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska przez specjalny interaktywny 
formularz, który ułatwia zgłoszenie nie-
legalnego składowiska śmieci w znanej 
nam okolicy.

  JAKIE SĄ KARY ZA NIELEGALNE   
  WYSYPISKA ŚMIECI?  

Nielegalne pozbywanie się odpadów 
stanowi wykroczenie, za które kodeks wy-
kroczeń przewiduje karę grzywny w wy-
sokości od 500 zł do 5000 zł. Zazwyczaj 
jednak sprawcy wykroczenia uchodzą 
bezkarnie, ponieważ nie udaje się ustalić 
ich tożsamości.

  JAK ZAPOBIEGAĆ DZIKIM   
  WYSYPISKOM ŚMIECI?  

Dzikie wysypiska to ogromny problem. 
Wyrzucone do rowu czy do lasu odpady 
szybko nie znikną – będą szpecić środo-
wisko i zaburzać lokalny ekosystem przez 
co najmniej kilkadziesiąt kolejnych lat. 
Warto sobie uzmysłowić, ile lat potrzeba, 
by natura sama poradziła sobie z uniesz-
kodliwieniem odpadów: w przypadku 
papierowej chusteczki są to 3 miesiące, 
puszki blaszanej – 50 lat, puszki alum-
iniowej – 80-100 lat, gumowej opony  
– 50-80 lat, plastikowej reklamówki  
– 300 lat, plastikowej butelki – 400 lat. 
Postępujmy zatem tak, aby przyczyniać 
się do zmian na lepsze otaczającej nas 
rzeczywistości między innymi poprzez:
• edukację siebie i innych na temat wła-

ściwego sposobu pozbywania się od-
padów,

• zachęcenie innych do zbierania śmieci, 
gdy je widzą,

• zgłaszanie nielegalnych wysypisk od-
powiednim organom.
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