
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               OPINIA BIEGŁEGO SĄDOWEGO 

Podstawia sporządzenia opinii 

Wiosną bieżącego roku, zespół Kancelarii Ekologicznej pochylił się nad sprawą dotyczącą 

kilkukrotnego porzucenia przy drodze krajowej, dużych ilości odpadków zwierzęcych 

(takich jak: kości, mostki, szyje). Na zlecenie komisariatu policji oraz prokuratury, przez 

Pana Marcina Kaźmierskiego, biegłego sądowego w zakresie ochrony środowiska, została 

opracowana opinia. 

 Zakres opinii  

Opinia, została sporządzona w oparciu o akta sprawy: materiały dowodowe, zdjęcia              

i zeznania świadków. Podstawę opinii stanowiły odpowiedzi na pytania postawione przez 

policję i prokuraturę, mające na celu ustalenie charakteru znalezionych resztek zwierzęcych 

oraz określenie rangi zdarzenia w świetle prawa oraz z punktu widzenia ochrony 

środowiska. Autor opinii, jako główne źródło informacji o porzuconych odpadach, 

wykorzystał faktury od firm zajmujących się ich odbiorem, na których przedstawiona 

została klasyfikacja porzuconego produktu, jego ilość oraz kategoria produktu ubocznego 

pochodzenia zwierzęcego.  W oparciu o zgromadzone w sprawie dowody, a także akty 

prawne, określono ogólny charakter porzuconych resztek zwierzęcych. 

Charakter zdarzenia 

W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy o odpadach, ustalono, iż pozostawione resztki 

poubojowe – stanowią odpad. Na podstawie materiałów dowodowych, takich jak zdjęcia 

czy opisy świadków stwierdzono, iż owe resztki, zostały pozostawione przez jednego 

sprawcę celowo, na co wskazywało powtarzalność zdarzenia oraz to, że były porzucane w 

tych samych miejscach. Autor opinii, bez wyników badań laboratoryjnych, nie był w stanie 

jednoznacznie określić specyfiki znalezionych odpadów. Korzystając jednak                              

z charakterystyki stworzonej przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się utylizacją 

odpadów oraz z faktu, że w momencie zlokalizowania, resztki te były już w znacznym 

stopniu rozkładu, w postaci półpłynnej i wydzielały bardzo nieprzyjemny zapach, można               
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było stwierdzić, iż stanowiły one odpad niebezpieczny, a ich cechy mogły 

powodować zagrożenie epidemiologiczne oraz mogły wywołać negatywny wpływ 

na stan środowiska (wód, gleb).  

Działanie wbrew przepisom 

Wielokrotne porzucenie tak dużej ilości odpadów zwierzęcych, mogło być 

przyczyną istotnego obniżenia jakości środowiska. W rozumieniu ustawy Kodeks 

Wykroczeń, pozostawienie znacznej ilości odpadów pochodzenia zwierzęcego, 

będących w stanie zaawansowanego rozkładu w rowie przydrożnym bez 

wątpienia może powodować jego uszkodzenie, co w rozumieniu art. 100 pkt 3 

stanowi wykroczenie, które jest równoznaczne z zanieczyszczeniem lub 

zaśmieceniem miejsc dostępnych dla publiczności (art. 145).  

Postępowanie to, zostało uznane także jako przestępstwo przeciwko środowisku, 

którym jest w rozumieniu Kodeksu Karnego, składowanie odpadów lub 

substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub 

zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza 

lub powierzchni ziemi, lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym            

w znacznych rozmiarach (art. 183, ust. 1).   

Porzucenie w pasie drogowym, znacznej ilości odpadów zwierzęcych było 

również działaniem przeciw obowiązującym przepisom Ustawy o odpadach, a      

w szczególności zapisom artykułu 16 pkt. 1 który mówi o nakazie  prowadzenia 

gospodarki odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska, w szczególności nie powodowania zagrożenia dla wody, powietrza, 

gleby, roślin lub zwierząt. Według art. 171 Ustawy o odpadach, osoba łamiąca 

powyższe nakazy, podlega karze aresztu lub grzywny. Ponadto, doprowadzając 

do rozkładu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, uniemożliwiono 

dokonania wszystkich możliwych form odzysku i ponownego wykorzystania 

części zwierzęcych, a co za tym idzie naruszono zapisy Ustawy o odpadach, 

mówiące o hierarchii sposobów postępowania z odpadami zgodnie z którą należy 

przygotować odpady do ponownego użycia (art. 17 i 18 ustawy). Naruszone 

zostały także zapisy artykułu 103, ust. 1 mówiące o nakazie składowania 

odpadów na składowisku odpadów. 
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