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Na podstawie art. 12 ust. I pkt I i ust. 2 ustawy z dnia 20.06.199l r. o Inspekcji Ochrony
Srodowiska (tekst jednotity: Dz. lJ. z 2020 r., poz. 99s ze zm.) oraz ustaleri kontroli
przeprowadzonej w okresie od dnia l.lo.202o r. do dnia 15.10.2020 r., w Gminie Miejskiej
Ko$cierzyna, ul. 3 - go Maja 9a, 83 - 400 KoScierzyna, udokumentowanych protokolem
kontroli nr SLU 271n020

zamqdzam

Dzialalno$d polegajqc4 na przetwarzaniu odpad6w prowadzic po uryrt uniu wymaganego
zezwolenia na przetwarzanie odpad6w. Wniosek nalehy sporz4dzie zgodnie z art. 42 ustawy
zdnia 14.12.2012 r. o odpadach.
Podstawa prama: art. 4l ust. I ustawy z dnia 14.12-2012 r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz. U. 22020 r. poz.797 ze ztn.).
Termin realizacji: od dnia dorgczenia zartqdzenia pokontrolnego.

Wyznaeam termin przeslania pisemnej informacji o zakresie podjgtych dzialaf
sluiqcych wyeliminowaniu wskazanych w zamqdzeniu naruszef na ilzieir7.12.2020 r.

Uzasadnienie

Na podstawie ustaleri kontroli przeprowadzonej przez inspektor6w pomorskiego
Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Gdarisku, Delegatura w Slupsku,
w okresie od dnia 1.10.2020 r. do dnia 15.10.2020 r., w Gminie Miejskiej Koscierzyna,
ul' 3 - go Maja 9a, 83 - 400 KoScierzyna, stwierdzono nieprawidlowosi w zakresie
przestrzegania wymagari ochrony Srodowiska. W zwiqzku z poryzszym pomorski
wojew6dzki Inspektor ochrony Srodowiska, zarzqdzil jej usunigcie.

Przeprowadzone czyfino5ci wykazaly, 2e Gmina Miejska KoScierzyna dokonala na bgdqcych
jej wlasno$ci4 dzialkach w 21615, nr 1054, nr 1055 i nr 1056 obrgb nr 9 w Koscierzynie
profilowania terenu zuzyciemodpad6w budowlanych. Przeprowadzone oglgdziny i dokonane
pomiary wykazaly,2e pruetworzeniu poddano pryzmg odpad6w o kodzie 17 05 04 (gleba
i ziemia, w tym kamienie), z niewielk4 domieszkq odpad6w o kodzie 17 0l gl (odpady
z remont6w i przebudowy dr6g-asfalt) o wymiarach:2g,6 mx43,6m x 2,3 m.



Burmistrz Miasta KoScierzyny, poinformowal, ze opisane powyzej odpady w postaci ziemi

(odpady o kodzie 17 05 04) pozyskane zostaly zpracbudowlanych wykonywanych na terenie

Miasta KoScierzyn a prTBZ z)wuaRob6t og6lnobudowlanych stanislaw Rypifiski (REGON -

190557554, NIP - 5910002665). Na zlecenie Gminy Miejskiej Koscierzyna odpady

przywiezione zostaly na teren powyzszych dziatek a nastgpnie zostaly przetworzone'

tj. przy ich u2yciu dokonano profilowania terenu' Odpadami zasypano zaglEbienie znajdujqce

sig gl6wnie na dzialce w 21615 i 1056 obrgb nr 9 w KoScierzynie' wykonane prace mialy

za zadaniedostosowac powy2szy teren do wytycznych wynikajqcych z okazanego w trakcie

kontroli Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego' Zgodnie z nim przez dzialki

nr2|615i1056obrEbnrgwKoScierzyniemaprzebiegaddroga,natomiastdzialkinr1054
i 1055 obrgb nr 9 w KoScierzynie ptzeznaczone sq na cele mieszkaniowo - uslugowe'

Bior4c pod uwagg rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2015 r' w sprawie listy

rodzaj6w odpad6w, 
' 

t tor. osoby frzyczne lub jednostki organizacyjne niebgd4ce

przedsigbiorcami mogq poddawa6 odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych

metod ich odzysku (pz. tJ.22016 t. poz.93), wskazac naleby,2e znajduj4ce sig w nim

wytyczne dotycz4ce oclpad6w o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia w tym kamienie) wskazuj4

proces odzysku R5 z objasnieniem, ze dopuszczalne jest wykorzystanie odpad6w do

utwardzalia powierzchni po rozkruszeniu odpad6w, jeSli jest to konieczne do ich

wykorzystania. wskazano ponadto,2e dopuszczalna maksymalna ilosi odpad6w do przyjgcia:

O,i f$gt^' utwardzanej powierzchni. Gmina Miejska KoScierzyna wykorzystala zatem

przedmiotowe odpady w zakresie innym ni| zezwala na to powy2sze rczporz4dzenie -
odpady wykorzystano do profilowania terenu oraz iloSci przekraczaiqcei O,|Mdm''

W my6l art. 45 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach z obowi4zku uzyskania

odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpad6w lub zezwolenia na przetwarzanie odpad6w

zwalnia sig osobg fizycznq i jednostkq organizacyjnq niebqdqce przedsigbiorcami,

wykorzystujqce odpady na potrzeby wlasne, zgodnie zart.27 ust. 8, tj. zgodnie z powyzszym

rozporzqdzeniem. Gmina Miejska Koscierzyna nie wykorzystala odpad6w zgodnie

, iorpon4dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzaj6w

odpad6w, kt6re osoby lzyczne lub jednostki organizacyjne niebqdqce przedsiqbiorcami mogq

poddawad odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku'

w zwiqzku z tym winna uzyskac stosowne zezwolenie na przetwarzanie odpad6w, o kt6rym

mowa w art. 4l ustawy z dnia 14-12.2012 r' o odpadach'

Gmina Miejska KoScierzyna nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpad6w na dzialkach

nr 21615, nr 1054, nr 1055 i nr 1056 obrqb nr 9 w Koscierzynie, co stanowi naruszenie

powyZej przytoczonych przepis6w.

Pouczenie:

l. Zarz4dzeniem nie nalozono na kontrolowanq jednostkq organizacyjnq Zadnych dodatkowych

obowiqzk6w poza tymi, kt6re powinna realizowad z mocy prawa lub posiadanych decyzji

administracyjnych. Wydanie zaurydzerua pokontrolnego przez Pomorskiego Wojew6dzkiego

Inspektora Ochrony Srodowiska nie ogranicza uprawnieri innych organ6w ochrony

$rodowiska do wszczgcia innych postgpowan przewidzianych prawem. Skierowanie



zuz4dz*nia pokontrolnego nie wyklucza zastosowani a ptzez pomorskiego wojew6dzkiegoInspektora ochrony srodowi ska i nnych dziala, admini stracyj no-prawnych.
2' Stosownie do art' 31 a ust. I i ust.2 ustawy z dnia 20.06.19g1 r. o Inspekcji ochronysrodowiska (tekst jednolity: Dz. rJ. z 2020 r., poz. 995 ze zm.) kto wwyznaczonymterminie, nie informuje organu Inspekcji octrony Srodowiska o zakresie wykonaniazatz4dzenia pokontrolnego Iub niezgodnie z prawdQ informuje organ Inspekcji ochronySrodowiska o wykonaniu zarz4dzenia pokontrolnego podleg a karze aresztu, ograniczeniawolnosci lub grzywny, na zasadach okreslonyct w Kodeksie postgpowania w sprawacho wykroczenia.

3' Stosownie do art' 53 $ 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. prawo o postgpowaniu przed sEdamiadministracyjnymi (tekst jednolity: Dz. lJ. z 2019 r. poz. z3zs ze zm.) na zarzqdzeniepokonholne Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora ochrony Srodowiska, stronieprzysluguje skarga do wojewodzkiego sadu Adminisrracyjnego w Gdafisku zapodrednictwem Pomorskiego wojew6dzkiego Inspektora o"n ory Srldowiska w Gdarisku,Delegatura w slupsku, w terminie 30 dni od dnia, w kr6rym strona dowiedziala sigo wydaniu zaruqdzeniapokontrolnego.
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