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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1098/98, którą złożyli Helga i Norbert Graß (Niemcy) w sprawie 
naruszenia w Denii/Hiszpania prawodawstwa europejskiego w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwiają się zanieczyszczaniu wody gruntowej przez agrochemikalia, 
co jest spowodowane uprawą ryżu na dawnym obszarze chronionym. Ponadto na terenie 
miejscowości Denia zakopywane są gruz budowlany, opony, sprzęt AGD, plastik, odpady 
gospodarcze, pojemniki z farbami i chemikaliami. Nieoczyszczone ścieki miejskie są także 
odprowadzane bezpośrednio do rzeki Racons. Pomimo podjęcia przez burmistrza Denii 
określonych działań i prób mających na celu zaniechanie powyższych czynności, 
przedmiotowa sytuacja nie uległa zmianie. 

Składającym petycję zależy na tym, aby Hiszpania przestrzegała prawodawstwa 
europejskiego w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w razie potrzeby są oni gotowi 
wnieść przedmiotową sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 kwietnia 1999 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 175 ust. 3 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 września 1999 r.

Komisja sprawdza obecnie zdarzenia opisane w przedmiotowej petycji.

Do władz hiszpańskich zostało wysłane pismo z prośbą o przekazanie informacji na temat 
potencjalnego wpływu stosowania pestycydów na obszarze Pego-Oliva na jakość wody pitnej 
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przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w którą zaopatrywani są mieszkańcy Denii.

Pismo to zawiera również prośbę o przekazanie informacji na temat potencjalnych skutków 
składowania w pobliżu rzeki Racons różnego rodzaju odpadów, co według składających 
petycję wpływa na jakość wody w rzece.

Komisja Europejska będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o wszelkich postępach 
w przedmiotowej sprawie.

4. Potwierdzenie na piśmie informacji udzielonych ustnie przez Komisję na posiedzeniu 
w dniach 22–23 maja 2000 r., otrzymane dnia 23 czerwca 2000 r., o następującej 
treści:

W następstwie posiedzenia Komisji Petycji w dniach 22–23 maja 2000 r., podczas którego 
przedmiotowa sprawa została poddana pod dyskusję, Komisja pragnie potwierdzić poniżej 
wymienione kwestie.

Komisja sprawdziła zdarzenia opisane w przedmiotowej petycji i w ramach przedmiotowej 
sprawy1 wniosła kilka skarg oraz zgłosiła petycje 543/96 i 1098/98.

Jeśli chodzi o petycję 1098/98, do władz hiszpańskich wysłano pismo z prośbą o przekazanie 
informacji na temat potencjalnego wpływu stosowania pestycydów na obszarze Pego-Oliva 
na jakość wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w którą zaopatrywani są 
mieszkańcy Denii (Walencja). Pismo to zawiera również prośbę o przekazanie informacji na 
temat potencjalnych skutków składowania w pobliżu rzeki Racons różnego rodzaju odpadów, 
co według składających petycję wpływa na jakość wody w rzece.

W przedmiotowym piśmie wystosowano również prośbę dotyczącą zbadania przez władze 
hiszpańskie następujących kwestii:

- Zidentyfikowanie pestycydów stosowanych na określonym obszarze.
- Zbadanie jakości wody w rzece Racons.
-Uzyskanie informacji na temat odpadów, które prawdopodobnie zanieczyszczają rzekę 

Racons: czy składowiska odpadów są nielegalne lub czy mają odpowiednie zezwolenia. 
Jeśli mają odpowiednie zezwolenia, wymaga się przedłożenia kopii tych zezwoleń.

Władze hiszpańskie zwróciły się z prośbą o wydłużenie terminu udzielenia odpowiedzi.
Wobec nieotrzymania w wyznaczonym terminie wymaganych informacji do władz 
hiszpańskich wysłano kolejne pismo z prośbą o przedstawienie wyżej wymienionych 
informacji, na które władze hiszpańskie natychmiast odpowiedziały.

1) W odpowiedzi na prośbę Komisji dotyczącą skontrolowania jakości wody w rzece 
Racons celem stwierdzenia obecności lub braku obecności substancji wymienionych 
w wykazach zawartych w załączniku do dyrektywy Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. 
w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne 

                                               
1 Zob. B-99/2161.
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odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty1 władze hiszpańskie przesłały 
sprawozdanie sporządzone przez „Confederación Hidrográfica del Júcar” (organ publiczny 
odpowiedzialny za przedmiotową sprawę, działający pod nadzorem Ministerstwa 
Środowiska).

W przedmiotowym sprawozdaniu stwierdzono, że jakość wody w rzece Racons jest 
systematycznie kontrolowana przez stacje kontroli jakości wody. Analizy te zostały następnie 
sprawdzone przez służby Komisji, które nie stwierdziły naruszenia wyżej wymienionej 
dyrektywy.

W związku z prośbą Komisji dotyczącą udostępnienia wszelkich istotnych informacji 
o istnieniu zatwierdzonych lub niekontrolowanych składowisk odpadów administracja 
autonomicznej wspólnoty Walencji, odpowiedzialna za przedmiotową sprawę, oświadczyła, 
że na całym obszarze rezerwatu przyrody, przez który przepływa rzeka Racons, nie występuje 
żadne składowisko mające odpowiednie zezwolenie.

Stwierdzono kilka przypadków uwolnienia substancji obojętnych, przy czym rodzaj 
zidentyfikowanych odpadów nie wytwarza zanieczyszczenia, ponieważ odpady te są 
odpadami gruntowymi lub odpadami z wyburzeń. Niemniej jednak administracja regionalna 
oświadczyła, że gdy zdarzały się czasami przypadki wyrzucania śmieci lub urobków, odpady 
te były natychmiast usuwane przez Radę Miasta Oliva lub wnoszono odpowiednią skargę, tak 
aby w żadnym razie nie dopuścić do zanieczyszczenia rzeki Racons.

2) W odniesieniu do bagien Pego-Oliva (Walencja) należy zauważyć, że Komisja 
prowadziła już kilka spraw dotyczących danej kwestii; chodzi tutaj zarówno o skargi, jak 
i petycje. Obszar ten jest jednym z obszarów specjalnej ochrony wyznaczonych przez władze 
hiszpańskie zgodnie z art. 4 dyrektywy Rady 79/409/EWG2 z dnia 2 kwietnia 1979 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 79/409/EWG, zastąpionym art. 6 ust. 2, 3 i 4 dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory3, państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie działania w celu 
uniknięcia umyślnych zakłóceń mających istotny wpływ na ptactwo oraz pogorszenie stanu 
jego siedlisk.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 92/43/EWG na państwach członkowskich spoczywają 
następujące zobowiązania:

„Państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych 
obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak 
również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie 
obszary, o ile to niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku do celów niniejszej 
dyrektywy”.

                                               
1 Dz.U. L 129 z 18.5.1976, s. 23.
2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
3 Dz.U. L 206 z 22.07.1992, s. 7.
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Władze hiszpańskie w udzielonej odpowiedzi wyjaśniły, że przedsięwzięte zostały wszelkie 
środki administracyjne i prawne mające na celu powstrzymanie pogarszania się stanu danego 
obszaru, w tym sprawy sądowe wniesione do właściwych sądów. Rząd autonomicznej 
wspólnoty Walencji dnia 4 maja 1999 r. zatwierdził plan zarządzania zasobami naturalnymi 
bagien Pego-Oliva w celu ograniczenia praktyk rolniczych, tak aby zapewnić ochronę danego 
obszaru i osiągnąć zrównoważony rozwój.

Uwzględniając to, że władze hiszpańskie wszczęły przeciwko podmiotom odpowiedzialnym 
za pogarszanie stanu bagien Pego-Oliva zarówno postępowanie administracyjne, jak i karne, 
Komisja nie jest w stanie udowodnić, że Hiszpania nie podjęła odpowiednich działań 
mających na celu zahamowanie pogarszania się stanu bagien Pego-Oliva. Z tego względu 
kilka spraw w przedmiotowej kwestii zostało zamkniętych.

3) W odniesieniu do zaopatrywania w wodę pitną miasta Denia Komisja rozpatrzyła 
kilka skarg dotyczących złej jakości wody pitnej w Denii i innych miastach położonych 
w prowincji Alicante (Hiszpania). Należy zauważyć, że zgodnie z przeprowadzonym 
badaniem oraz informacjami zgromadzonymi w związku z przedmiotowymi sprawami 
Komisja, działając zgodnie z art. 226 traktatu WE, wystosowała wezwanie do usunięcia 
uchybienia informujące władze hiszpańskie o przekonaniu Komisji, że doszło do naruszenia 
prawa wspólnotowego. Wezwanie to jest pierwszym krokiem formalnego postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które mogłoby skutkować 
wniesieniem sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Dokładniej rzec biorąc, Komisja wskazała przypadki naruszenia dyrektywy Rady 
80/778/EWG1 z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, ponieważ zgodnie z informacjami, jakimi dysponuje Komisja, stężenie niektórych 
substancji w wodzie dostarczanej mieszkańcom takich miejscowości jak Javea, Denia, 
Muchamiel, Benissa, Teulada, Moraira, Bussot itd. przewyższa maksymalne dozwolone 
wartości, które są określone w załączniku do przedmiotowej dyrektywy.

Władze hiszpańskie właśnie udzieliły odpowiedzi na wystosowane wezwanie do usunięcia 
uchybienia. Odpowiedź ta jest obecnie sprawdzana przez służby Komisji.

Komisja Europejska będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o wszelkich postępach 
w przedmiotowej sprawie.

5. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 11 stycznia 2001 r.

Komisja otworzyła sprawę (1999/2161) w celu zbadania kwestii podniesionych w petycji 
1098/98. Przedmiotowa petycja dotyczy zanieczyszczenia wody w rzece Racons (Denia), 
spowodowanego stosowaniem nawozów sztucznych i pestycydów na obszarach rolniczych 
położonych w pobliżu Pego-Oliva oraz wyrzucaniem odpadów na brzegach rzeki Racons.

W ramach przedmiotowej sprawy wysłano do władz hiszpańskich kilka pism z prośbą 
o podzielenie się obserwacjami dotyczącymi danej sprawy. Odpowiedź udzielona przez 
władze hiszpańskie została oceniona przez służby Komisji.

                                               
1 Dz.U. L 229 z 30.08.1980, s. 11.
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Zgodnie z informacjami przekazanymi Komisji Petycji podczas posiedzenia w dniu 22 maja 
2000 r. oraz informacjami zawartymi w ostatnim przesłanym komunikacie służby Komisji 
zbadały przedmiotową sprawę i nie stwierdziły naruszenia prawodawstwa unijnego 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Z tego powodu Komisja zamknęła sprawę, którą 
otworzyła w związku z przedmiotową petycją.

W odniesieniu do zaopatrywania miasta Denia w wodę pitną, co właściwie nie jest 
przedmiotem rzeczonej petycji, Komisja Petycji została poinformowana, że Komisja 
Europejska zgodnie z art. 226 traktatu WE zdecydowała się wszcząć przeciwko Hiszpanii 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W rezultacie, 
na podstawie przeprowadzonych badań i w związku z kilkoma skargami w sprawie złej 
jakości wody pitnej w Denii i innych miastach położonych w prowincji Alicante, Komisja, 
zgodnie z art. 226 traktatu WE, wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia.

Odpowiedź władz hiszpańskich na przedmiotowe wezwanie została uznana za 
niezadowalającą, w wyniku czego przekazano Hiszpanii uzasadnioną opinię. Jest to ostatni 
krok przed wniesieniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 
Uzasadniona opinia dotyczy niestosowania się przez kilka miast położonych w prowincji 
Alicante do standardów określonych w dyrektywie Rady 80/778/EWG1 z dnia 15 lipca 
1980 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które to standardy 
odnoszą się do azotanów, magnezu i siarczanów.

Władze hiszpańskie poinformowały Komisję o wdrożeniu planu inwestycyjnego mającego na 
celu zaradzenie przedmiotowej sytuacji, która dotyczy różnych zakładów działających 
w Denii. Odpowiedź udzielona przez władze hiszpańskie i przekazane przez nie informacje są 
obecnie oceniane przez służby Komisji celem zapewnienia skutecznego wdrożenia 
zaproponowanych środków.

6. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 30 listopada 2001 r.:

Komisja otworzyła sprawę (1999/2161) w celu zbadania kwestii podniesionych w petycji 
1098/98. Przedmiotowa petycja dotyczy zanieczyszczenia wody w rzece Racons (Denia), 
spowodowanego stosowaniem nawozów sztucznych i pestycydów na obszarach rolniczych 
położonych w pobliżu Pego-Oliva oraz wyrzucaniem odpadów na brzegach rzeki Racons.

W ramach przedmiotowej sprawy wysłano do władz hiszpańskich kilka pism z prośbą 
o podzielenie się obserwacjami dotyczącymi danej sprawy. Odpowiedź udzielona przez 
władze hiszpańskie została oceniona przez służby Komisji.

W związku z powyższym służby Komisji zbadały przedmiotową sprawę i nie stwierdziły 
naruszenia prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Z tego 
względu w lipcu 2000 r. Komisja zamknęła sprawę, którą otworzyła w związku 
z przedmiotową petycją. Komisja Petycji została o tym poinformowana w ostatnim 
przesłanym komunikacie. Służbom Komisji przekazano te informacje osobiście podczas 
posiedzenia.

                                               
1 Dz.U. L 229 z 30.08.1980, s. 11.
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Komisja Petycji przesłała ostatnio nowe informacje przekazane przez składających petycję. 
Składający petycję twierdzą, że odpady są nadal usuwane na tym obszarze. Przedmiotowa 
petycja pozostaje otwarta, zaś sprawa ta została omówiona podczas posiedzenia w dniach 18–
20 czerwca 2001 r.

Po posiedzeniu Komisja przesłała do władz hiszpańskich kolejne pismo z prośbą 
o podzielenie się obserwacjami w kwestiach podniesionych przez składających petycję celem 
zapewnienia właściwego zastosowania – w danym przypadku – dyrektywy Rady 
75/442/EWG w sprawie odpadów.

Komisja Europejska będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o wszelkich postępach 
w przedmiotowej sprawie.

7. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 17 września 2002 r.:

Zgodnie z informacjami zawartymi w poprzednich komunikatach Komisja otworzyła sprawę 
(1999/2161) celem rozpoczęcia procedury sprawdzania zdarzeń, o których mowa w petycji 
1098/98. Przedmiotowa petycja dotyczy zanieczyszczenia wody w rzece Racons 
przepływającej przez miasto Denia, spowodowanego stosowaniem w rolnictwie nawozów 
sztucznych i pestycydów oraz wyrzucaniem odpadów na brzegi rzeki.

Jako element badań prowadzonych w przedmiotowej sprawie do władz hiszpańskich wysłano 
kilka pism z prośbą o podzielenie się obserwacjami. Odpowiedź władz hiszpańskich została 
oceniona przez Komisję. Z uwagi na to, że Komisja nie była w stanie stwierdzić naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w lipcu 2000 r. 
postanowiła zamknąć sprawę, która została otwarta w związku z przedmiotową petycją. 
Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego została poinformowana zarówno o tym, jak 
i o przyczynach podjęcia takiej decyzji.

Komisja Petycji przekazała Komisji Europejskiej najnowsze informacje przedłożone przez 
składających petycję, którzy twierdzą, że odpady są nadal usuwane na obszarze stanowiącym 
przedmiot danej sprawy.

Należy zauważyć, że Komisja jeszcze raz skontaktowała się z władzami hiszpańskimi 
i poprosiła o podzielenie się obserwacjami w kwestiach podniesionych przez składających 
petycję celem zapewnienia właściwego stosowania – w tym przypadku – dyrektywy Rady 
75/442/EWG1 z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą Rady 
91/156/EWG2 z dnia 18 marca 1991 r.

Właśnie otrzymano odpowiedź władz hiszpańskich. Władze hiszpańskie przekazały 
sprawozdanie dotyczące przedmiotowej sprawy, które zostało opracowane przez Ministerstwo 
Środowiska autonomicznej wspólnoty Walencji. Władze hiszpańskie utrzymują, że wzdłuż 
brzegów rzeki Racons przepływającej przez rezerwat przyrody Pego-Oliva nie występują 
żadne składowiska odpadów. Ponadto oświadczają też, że podczas ostatnich badań 
przeprowadzonych przez regionalny inspektorat ochrony środowiska w Denii wykryte zostały 

                                               
1 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 39–41.
2 Dz.U. L 78 z 26.03.1991, s. 32-37.
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trzy niewielkie składowiska działające bez koniecznych zezwoleń; składowisko położone 
najbliżej rzeki Racons znajduje się w odległości 100 m od tej rzeki. Informacje te zostały 
przekazane władzom samorządowym Denii, które odpowiadają za sprawy związane 
z odpadami miejskimi, tak aby władze te mogły przedsięwziąć wymagane środki mające na 
celu zaradzenie zaistniałej sytuacji.

Komisja ponownie przesłała do władz hiszpańskich pismo z prośbą o przekazanie informacji 
dotyczących działań podjętych w celu zaradzenia obecnej sytuacji oraz dotyczących 
aktualnego stanu sprawy podniesionej w przedmiotowej petycji.

Komisja Europejska będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o wszelkich postępach 
w przedmiotowej sprawie.

8 Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 27 lutego 2003 r.

W poprzednich komunikatach Komisja Europejska poinformowała Komisję Petycji 
Parlamentu Europejskiego o różnych działaniach podjętych w związku ze sprawą 1999/2161, 
która została otwarta w odniesieniu do przedmiotowej petycji dotyczącej zanieczyszczania 
rzeki Racons oraz innych problemów środowiskowych w Denii. Należy zauważyć, że z uwagi 
na brak możliwości stwierdzenia naruszenia prawa wspólnotowego Komisja zamknęła 
przedmiotową sprawę w lipcu 2000 r.

Komisja Petycji przekazała Komisji Europejskiej dodatkowe informacje dostarczone przez 
składających petycję i dotyczące istnienia kilku wysypisk odpadów, które to wysypiska nie 
mają wymaganych zezwoleń, a mimo to cały czas działają na danym obszarze.
Zgodnie z informacjami zawartymi w poprzednim komunikacie Komisja jeszcze raz 
skontaktowała się z władzami hiszpańskimi i poprosiła o podzielenie się obserwacjami 
w kwestiach podniesionych przez składających petycję celem zapewnienia właściwego 
stosowania – w tym przypadku – dyrektywy w sprawie odpadów.  Po rozpatrzeniu 
odpowiedzi udzielonej przez władze hiszpańskie Komisja ponownie przesłała do władz 
hiszpańskich pisemną prośbę o udzielenie dalszych informacji.

Właśnie otrzymano odpowiedź władz hiszpańskich.  Władze hiszpańskie przekazały nowe 
sprawozdanie dotyczące przedmiotowej sprawy, które zostało opracowane przez Ministerstwo 
Środowiska autonomicznej wspólnoty Walencji.  Sprawozdanie to zawiera informacje na 
temat środków podjętych przez władze samorządowe Denii, które są organem 
odpowiedzialnym za kwestie związane z odpadami miejskimi.

Odpowiedź władz hiszpańskich zawiera informacje, że lokalna policja przeprowadziła 
w Denii szereg kontroli i wykryła kilka niewielkich składowisk niemających wymaganych 
zezwoleń, należących do dwóch lokalnych przedsiębiorstw. Władze samorządowe Denii 
wszczęły postępowanie zgodnie z przepisami samorządowymi i regionalnym 
prawodawstwem w zakresie usuwania odpadów w celu ukarania podmiotów 
odpowiedzialnych za takie działania i zobowiązania ich do naprawienia wyrządzonych szkód 
oraz przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru.

Badania przeprowadzone w przedmiotowej sprawie pokazują, że władze hiszpańskie 



PE231.918/REV.VII 8/8 CM\838948PL.doc

PL

przedsięwzięły konieczne środki mające na celu naprawienie problemów przedstawionych 
przez składających petycję w ostatnich pismach.

9 Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 17 grudnia 2009 r.

Składający petycję podnieśli kwestie dotyczące potencjalnego zanieczyszczenia wody pitnej 
w Denii w związku z istnieniem nielegalnego składowiska odpadów, które ich zdaniem 
mogłoby przyczynić się do zanieczyszczania wód gruntowych.

Parlament Europejski zamknął przedmiotową petycję dnia 30 września 2003 r. po otrzymaniu 
komunikatu Komisji z dnia 27 lutego 2003 r., w którym Komisja wyjaśniła, że sprawa 
wniesiona przez Komisję Europejską w związku z przedmiotową petycją (1999/2161) została 
zamknięta na mocy decyzji Kolegium Komisarzy z dnia 5 lipca 2000 r., ponieważ władze 
hiszpańskie wszczęły przeciwko podmiotom odpowiedzialnym za pogorszenie się stanu 
bagien Pego-Oliva postępowanie administracyjne i karne.

Dnia 7 czerwca 2009 r. składający petycję zwrócili się z prośbą o ponowne otworzenie 
petycji, utrzymując, że działania podjęte przez rząd hiszpański nie przyniosły rezultatów oraz 
że interwencja oskarżyciela publicznego z Alicante była konieczna.

Zgodnie z informacjami przesłanymi przez składających petycję, które ukazały się w lokalnej 
prasie, oskarżyciel publiczny zwrócił się już do rady miejskiej z prośbą o zamknięcie 
i neutralizację nielegalnego składowiska odpadów znajdującego się w Denii w pobliżu stacji 
uzdatniania wody.

Komisja Europejska zwróci się do władz hiszpańskich z prośbą o przekazanie informacji na 
temat zidentyfikowanego nielegalnego składowiska odpadów i na bieżąco będzie informować 
Parlament Europejski o postępach w przedmiotowej sprawie.

10. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od władz hiszpańskich stare wysypiska śmieci zostały 
uprzątnięte, a w miejscu podanym w petycji nie znaleziono żadnego nowego składowiska 
odpadów.

Nowe badanie rozpoczęte przez oskarżyciela publicznego (rezolucja z dnia 28 maja 2009 r.) 
dotyczy innego obszaru (poligon 3 działki 15, 17, 25, 27 i 28), znajdującego się w pobliżu 
oczyszczalni ścieków. Ponadto to nowe składowisko odpadów również zostało uprzątnięte.

W związku z tym Komisja zakończy badanie sprawy.


