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16 OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚLEDZTWIE DOTYCZĄCYM
NIEWŁAŚCIWEGO UTYLIZOWANIA ODPADÓW
Data publikacji 29.04.2022

Śledztwo dotyczy popełniania oszustw przy zawieraniu umów o wykonanie prac rozbiórkowych, a
także utylizowania i składowania odpadów w sposób niewłaściwy oraz zagrażający życiu i
zdrowiu ludzi oraz środowisku. Według śledczych rażącym naruszeniem warunków umów było
zakopywanie części odpadów pochodzących z rozbiórek, zamiast ich wywiezienia i
zneutralizowania. CBŚP wspólnie z KWP w Katowicach oraz KAS, Prokuraturą Okręgową w
Katowicach, przy wsparciu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zebrało materiał
dowodowy pozwalający na zatrzymanie 16 podejrzanych.
Funkcjonariusze z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z policjantami Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach prowadzą czynności w śledztwie, ściśle
współpracując ze Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym w Katowicach (KAS) oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony
Środowiska w Katowicach i Krakowie. Sprawa dotyczy niewłaściwego utylizowania i składowania znacznych ilości
odpadów niebezpiecznych w postaci m.in. podkładów kolejowych impregnowanych środkami chemicznymi. Niszczenie
odpadów w sposób niewłaściwy stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób oraz środowiska. Według śledczych
osoby reprezentujące prywatne ﬁrmy nie realizowały właściwie warunków umów podpisanych ze spółką, a część
odpadów pochodzących z rozbiórek obiektów pokopalnianych, zamiast ich wywiezienia i zneutralizowania, była
zakopywana. Funkcjonariusze ustalili, że w wyniku tego mogło dojść do skażenia gruntów.
Na podstawie zebranych informacji, w minionym tygodniu policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KWP w
Katowicach i ŚUC-S, zatrzymali 16 osób i zabezpieczyli m.in. gotówkę w wysokości ponad 1 miliona złotych w różnych
walutach. Dodatkowo funkcjonariusze przejęli do analizy dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych
oraz telefony komórkowe. Działania przeprowadzono na terenie województwa śląskiego.
Zatrzymani, w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz niewłaściwego składowania odpadów. Dodatkowo jednej
osobie grozi odpowiedzialność za kierowanie tą grupą. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął
decyzję o zastosowaniu wobec dwóch podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
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