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W załączeniu przekazuję  pismo Pana Łą ń wraz z Raportem 

Środowiskowym dotyczącym nieprawidłowego recyklingu zużytego podłoża 

uprawowego z wełny mineralnej. Opracowanie to podkreśla rangę  problemu oraz 

konieczność  wdrożenia regulacji prawnych mających na celu obowiązkową  

utylizację  pouprawowej wełny mineralnej i przeciwdziałanie degradacji środowiska 

naturalnego w Polsce. 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się  do Państwa o podjęcie działań  

i stworzenie ram prawnych które pozwolą  na rozwiązanie przedstawionego problemu. 

Jan Adam Kłysz 
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URZĄD MIASTA KALISZA 
KANCELARIA OGÓLNA 

W obecnych czasach nasz kraj zmaga się  z wieloma problemami związanymi 

z ochroną  środowiska oraz zdrowia ludzkiego. Od lat borykamy się  z kwestiami dotyczącymi 

m.in. zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, 

próbujemy rozwiązać  trudności ze składowaniem odpadów przemysłowych, komunalnych 

oraz niebezpiecznych. W naszym państwie lawinowo rośnie liczba osób zmagających się  

z problemami zdrowotnymi, mającymi podłoże w zanieczyszczonym środowisku np. alergie, 

choroby układu oddechowego, pokarmowego czy tez nowotwory. Oczywistym jest fakt, 

iż  trudno jest zaradzić  wszystkim zagrożeniom ważnym z punktu widzenia dobra środowiska 

oraz zdrowia człowieka. Nasza gospodarka rozwija się  bardzo szybko, co wymusza 

powstawanie nowych regulacji, ustaw oraz rozporządzeń, mających na celu równoważenie 

coraz większego tempa rozwoju z ochroną  środowiska i zdrowia ludzkiego. W związku z tym 

chciałbym zwrócić  Państwu uwagę  na kwestię  od wielu lat pomijaną  oraz w pełni 

nieuregulowaną  w polskim prawie, a dotyczącą  wykorzystania wełny mineralnej 

w ogrodnictwie. 

Wełna skalna w polskich szklarniach od lat cieszy się  niezwykle dużą  popularnością. 

Jest to podstawowe podłoże wykorzystywane do uprawy bezglebowej warzyw i owoców 

przez polskich przedsiębiorców. Mimo istniejących na rynku alternatywnych produktów 

zastępczych, tylko znikoma ilość  producentów warzyw i owoców decyduje się  na inne 

metody uprawy np. z wykorzystaniem mat z włókna kokosowego lub innych. W Polsce 

każdego roku występuje zapotrzebowanie na ok. 10 mln sztuk mat wełny mineralnej, a po 

każdym sezonie uprawy powstaje ok. 50 tys. ton odpadu wełny skalnej. Odpadu, którego 

utylizacja w żaden sposób nie jest normowana przez polskie prawo. Nie wyznaczono 

za pomocą  żadnej regulacji prawnej procesu składowania lub unieszkodliwienia tego 

niebezpiecznego podłoża. Producenci wełny mineralnej w żaden sposób nie są  zobligowani 



do odbioru zużytych mat po przebytym procesie produkcyjnym w gospodarstwach 

ogrodniczych oraz nie oferują  nabywcy możliwości ich zwrotu. Produkty dostępne 

w sprzedaży nie posiadają  również  żadnych oznakowań, kart bezpieczeństwa, instrukcji oraz 

zaleceń  dotyczących pracy z wełną  i jej użytkowania. Producenci warzyw i owoców na 

własną  rękę  próbują  pozbyć  się  niepotrzebnych i jakże niebezpiecznych dla środowiska 

odpadów. Z powodu niskiej świadomości ekologicznej, wielkiej skali produkcji oraz 

niewłaściwego postępowania firm ogrodniczych, produkt ten traf-1a na dzikie wysypiska, 

wyrzucany jest nielegalnie w lasach i przy drogach oraz składowany jest w obrębie 

gospodarstw ogrodniczych. 

Najczęściej wełna mineralna bywa jednak rozdrabniana rozrzutnikami i przyorywana 

w glebę, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz samego 

środowiska. Związane jest to z faktem, iż  poużytkowa wełna mineralna wykorzystywana 

podczas procesu produkcyjnego stanowi bardzo niebezpieczny produkt. Ogrodnicy masowo 

stosują  ogromne ilości nawozów oraz toksycznych środków ochrony roślin. Rozrzucone po 

polach rozdrobnione włókna mat wełny skalnej powodują  zanieczyszczenie gleby, jej 

degradacje oraz syntetyczny proces jałowienia, a co najważniejsze rozpad do części pył. 

Wymieszana wraz z obornikiem wełna mineralna, w którym znajdują  się  ogromne ilość  

antybiotyków podawane zwierzętom przez wielkotowarowe gospodarstwa rolne oraz fermy, 

trujące pestycydy stosowane na glebach uprawnych oraz trafiające na pola odpady 

z oczyszczalni ścieków, razem stanowią  niewyobrażalnie niebezpieczną  ekologiczną  bombę. 

Prowadzi to również  do eutrofizacji wód i zakwitu glonów. Co więcej znaczna część  

niebezpiecznych środków przenika również  do wód gruntowych, stanowiąc bezpośrednie 

zagrożenie dla konsumenta wody pitnej. 

Zaznaczyć  również  należy, że rozrywane i wgniatane w glebę  włókna wełny 

mineralnej to nadal włókna bazaltowe, które łamiąc się  powodują  i będą  powodować  

zapylenie powietrza przez wiele lat, stanowiąc ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzkiego. Włókna wełny skalnej i użyte w czasie produkcji mat ogrodniczych niebezpieczne 

dla środowiska i ludzi dodatki przemysłu chemicznego m.in. żywice fenolowo-aldehydowe 

stanowią  czynnik bardzo niebezpieczny. Zanieczyszczone powietrze pyłem z włókien 

mineralnych działa silnie alergizująco — powoduje niebezpieczne dla zdrowia i życia reakcje. 

Drobne sztuczne włókna mineralne (respirabilne) m.in. ze względu na podobieństwo 

właściwości fizycznych do włókien azbestu powodują  osadzanie się  w płucach i wywołują  

zmiany patologiczne mogące prowadzić  do powstania groźnych chorób i nowotworów. Już  

wiele lat temu badania doświadczalne m.in. na zwierzętach potwierdziły rakotwórcze 



działania sztucznych włókien. Co więcej, włókna wełny mineralnej powodują  mechaniczne 

podrażnienia skóry, prowadzą  do stanów zapalnych oraz działają  drażniąco na spojówki 

wywołując mikronablonkowe uszkodzenia spojówek. Zapylone powietrze to również  
mieszanka wspomnianych juz wcześniej antybiotyków, toksycznych pestycydów oraz 

sztucznych nawozów. Związki te są  bardzo odporne na rozkład, łatwo kumulują  się  
w organizmach ludzkich i zwierzęcych, Niektóre z nich mają  silne działania rakotwórcze. 

Większość  pestycydów działa negatywnie na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, 

powoduje silne zatrucia organizmu oraz zaburza procesy odpornościowe. Podejrzewa się, 
również  iż  pestycydy działają  szkodliwie na płód mogąc prowadzić  do jego uszkodzenia. 

Antybiotyki natomiast prowadzą  do powstawania reakcji alergicznych u ludzi oraz nabywania 

lekooporności. Badania dowiodły, że pewne grupy chemioterapeutyków masowo stosowane 

wśród hodowców mięsa oraz w polskich fermach (np. Metronidazol, Deksycyklina) mogą  
również  wywoływać  działania mutagerme oraz zaburzać  rozwój kośćca u małych dzieci. 

Ogromny niepokój budzi również  fakt, iż  istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo kontaktu 

poużytkowej wełny mineralnej z obornikiem pochodzącym z ferm zwierzęcych w których 

panuje bądź  panowała ptasia grypa. Na chwile obecną  nie istnieją  bowiem żadne regulacje 

prawne mające na celu zabezpieczenia tego groźnego dla życia i zdrowia odpadu. Próby 

i starania polegające na wyeliminowaniu tego niebezpiecznego wirusa, mogą  zostać  
zaprzepaszczone poprzez jego bezpośredni kontakt z włóknami wełny skalnej. Doprowadzi 

to bowiem do rozprzestrzenienia wirusa na dalsze tereny, wybuchu nowych epidemii ptasiej 

grypy oraz do wystąpienia kolejnych przypadków zachorowań  wśród ludzi. Choć  szczególnie 

narażona na niebezpieczeństwo wydaje się  ludność  zamieszkała w okolicach największych 

ośrodków producentów warzyw i owoców w kraju, problem ten wydaje się  dotyczyć  szerszej 

grupy społeczeństwa. Dla przykładu narażone są  również  osoby korzystające z ciągów pieszo 

— rowerowych wzdłuż  pól uprawnych, wczasowicze gospodarstw agroturystycznych, czy tez 

osoby przyjezdne korzystające np. infrastrulctury handlowo — usługowej w pobliżu gdzie 

dochodzi do opisanego wyżej procederu wyrzucania wełny skalnej na polach. Niepokój budzi 

również  fakt, iż  z powodu braku odpowiednich przepisów w polskim prawie, nasz kraj stał  się  
czarnym punktem na mapie Europy - składowiskiem niebezpiecznych odpadów. Właściciele 

gospodarstw ogrodniczych ze względów ekonomicznych sprowadzają  również  z państw 

zachodnich używane podłoże w celu dalszej eksploatacji. Żaden polski producent warzyw 

i owoców nie jest zobligowany za pomocą  odpowiednich regulacji prawnych do zwrotu 

zużytych mat wełny mineralnej do zachodnioeuropejskich producentów. Niebezpieczne dla 

środowiska i ludzi podłoże trafia na dzikie wysypiska lub bezpośrednio do gleby. 



Długoletnie badania epidemiologiczne działania rakotwórczego sztucznych włókien 

mineralnych dostarczyły danych na podstawie których w 1987 r. Międzynarodowa Agencja 

Badań  nad Rakiem — IARC zaliczyła wełnę  mineralną  do grupy B2 obejmującej czynniki 

o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla ludzi. Natomiast w 1998 Unia Europejska 

wydając dyrektywę  98/98/WE, zakwalifikowała wełnę  mineralną  zawierająca syntetyczne 

włókna szkliste (krzemianowe) jako substancje drażniąco (Xi), rakotwórczą  kategorii 3, czyli 

produkt o możliwym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Substancji należącej do tej 

kategorii towarzyszy zwrot R40 — możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian 

w stanie zdrowia oraz R38 — działa drażniąco na skórę. 

Szanowni Państwo, opracowaliśmy raport środowiskowy by podkreślić  rangę  
problemu z jakim powinien zmierzyć  się  rząd naszego kraju. Opracowanie ma na celu 

uświadomienie, jak ogromne zagrożenie stanowi poużytkowa wełna mineralna z polskich 

gospodarstw ogrodniczych. Zarazem pragnę  podkreślić, iż  potrzebne są  w naszym prawie 

odpowiednie przepisy, które będą  regulować  kwestie dotyczące obowiązkowej utylizacji 

zużytej wełny mineralnej. W szczególnej mierze należałoby obarczyć  odpowiedzialnością  
za powstały problem producentów wełny mineralnej oraz za pomocą  odpowiednich regulacji 

prawnych zobowiązać  firmy do obowiązku odbioru i unieszkodliwienia zużytej wełny 

mineralnej. Z pewnością  konieczne byłoby również  zbadanie w/w problemu przez 

odpowiednie jednostki przygotowane do tego typu zadań. Niezbędne jest również  
przeprowadzenie szeregu kontroli oraz audytów u producentów warzyw i owoców w ich 

gospodarstwach ogrodniczych. Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwach wielu 

krajów doprowadził  do skoncentrowania uwagi na sposobie wykorzystywania 

i zagospodarowania uciążliwych odpadów poprodukcyjnych m.in. z wełny mineralnej. Wiele 

zachodnich europejskich państw poradziło już  sobie z tym niezwykle ważnym problemem. 

Rządy zobligowały producentów, pracodawców i pracowników do podejmowania wszelkich 

działań  zmierzających do ograniczenia występowania tego zagrożenia. Zakazano 

wprowadzania włókien wełny mineralnej do gleby oraz zobowiązano producentów wełny 

mineralnej do odbioru i zagospodarowania zużytych mat wełny mineralnej oraz prowadzenia 

odpowiedniej polityki recyklingowej. Wiele firm transportowych przywozi z Holandii, 

Francji i Belgi pouprawową  wełnę  mineralną  i porzuca ją  na polach i lasach. Oczywiście 

korzystają  na tym w/w producenci ponieważ  posiadają  faktury sprzedaży (co zastępuje koszt 

przekazania odpadu?). Zarabia transport, społeczeństwo jest narażone na niebezpieczeństwo, 

a proceder kwitnie. 



Wiosna to okres, w którym najwięcej wełny mineralnej trafia na pola, aby ją  zaorać. Z 

moich wyliczeń  wynika, że przez okres 8 lat doszło do nieodwracalnego skażenia 12 000 ha 

gruntów ornych. Jedyny sposób to posadzić  las, może zależy na tym naszym sąsiadom 

ponieważ  pozyskają  biomasę  do elektrowni. Należałoby narzucić  producentom warzyw i 

owoców posiadanie kart przekazania odpadu do ilości zakupu mat uprawnych a firmom 

odbierającym, w jaki sposób uporały się  z odebranym towarem i gdzie go składują. Uczulić  
należy również  społeczność  lokalną  przez media o istnieniu takiego niebezpieczeństwa, a 

może powołać  policje ochrony środowiska? 

Zastanawiający jest również  fakt, że opakowania mat wełny mineralnej stosowanych w 

ogrodnictwie nie posiadają  odpowiednich znaków ostrzegawczych oraz zaleceń, tak jak 

w przypadku wełny stosowanej w innych gałęziach przemysłu np. budownictwie. Czy nie jest 

to celowe wprowadzanie w błąd właścicieli oraz pracowników gospodarstw ogrodniczych, 

a zarazem narażenie ich na niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy też  życia? 

Należy zadać  sobie również  pytanie, dlaczego światowi producenci wełny mineralnej celowo 

utworzyli spółki „córki", które pod własną  marką  handlują  matami wełny mineralnej 

stosowanymi wyłącznie w ogrodnictwie. Czy przypadkiem nie chronią  siebie oraz własnych 

interesów? 

W związku z powyższym zwracam się  do Państwa z prośbą  o podjęcie odpowiednich 

działań  i rozpoczęcie prac nad nowymi przepisami prawnymi. Dobro naszego kraju, ochrona 

środowiska oraz najcenniejszego ludzkiego życia niech stanowią  priorytet w walce z 

przedstawionymi przeze mnie problemami. 
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