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Pan

Karol Tchorzewski

Starosta Siedlecki

ul. J. Piłsudskiego 40

08-110 Siedlce

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), przekazuję w załączeniu do rozpatrzenia, w części dotyczącej kompetencji Starosty 
Siedleckiego, pisma - wnioski - Komitetu Obywatelskiego Stop Składowisku Odpadów w 
Kotuniu oraz Mieszkańców Gminy Kotuń, w sprawie nakazania usunięcia nielegalnie (z 
naruszeniem prawa) zgromadzonych odpadów z terenu składowiska w Kotuniu.

UZASADNIENIE

W dniu 10.01.2020r. do Urzędu Gminy Kotuń wpłynęły pisma Komitetu Obywatelskiego 
Stop Składowisku Odpadów w Kotuniu oraz Mieszkańców Gminy Kotuń w sprawie sprzeciwu 
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne z wykorzystaniem odpadów na działce 1441/2 w miejscowości Kotuń.

W części wniosku wnioskodawcy wskazują, że organy zobowiązane do działania w 
przedmiotowej sprawie nie podjęły czynności zmierzających do usunięcia odpadów. Wobec 
powyższego domagają się zdecydowanych działań oraz nakazania usunięcia nielegalnie (z 
naruszeniem prawa) zgromadzonych odpadów z terenu składowiska w Kotuniu.

Wójt Gminy Kotuń po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału zauważył co 
następuje. Decyzją z dnia 15.05.2014r. Starosta Siedlecki decyzją znak RŚ.6233.9.2014 udzielił 
Firmie MPK Sp. z o.o. pozwolenia na przetwarzanie odpadów poprzez składowanie ich na 
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kotuń. Decyzja była 
dwukrotnie zmieniana w dniu 07.11.2014r znak: RŚ.6233.9.2014 oraz 24.11.2014r znak 
RŚ.6233.9.2014. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach decyzja z dnia 16.07.2015r 
stwierdziło nieważność ostatecznych decyzji Starosty Siedleckiego. Mając na uwadze skutek 
prawny stwierdzenia nieważności polegający na uznaniu, że decyzja taka została wyeliminowana 
z obrotu prawnego z mocą wsteczną, czyli przyjęciu pewnej fikcji prawnej, że nigdy nie weszła 
do obrotu prawnego czyli odpady trafiły tam nielegalnie, Starosta Siedlecki powinien podjęć 
działania wymuszające wywiezienie odpadów ze składowiska, które funkcjonowało bez 
wymaganej decyzji.

Mając powyższe na uwadze przyjęto, że organem właściwym do rozpatrzenia petycji w 
części jest Starosta Siedlecki i podanie powinno zostać przekazane do rozpatrzenia do organu 
właściwego.

Załączniki:
1. Kopie pism wraz z podpisami z dnia 10.01.2020r

Otrzymują:
1. Komitet Obywatelski Stop Składowisku Odpadów w Kotuniu
2. Mieszkańcy Gminy Kotuń
3. a/a
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Przyjął Jolanta Koć
Wdział Organizacyjny 
Załaoznlków 1



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Kotuń, 10-01-2020 r.

Wójt Gminy Kotuń 
Pan Grzegorz Góral 
08-130 Kotuń

My, mieszkańcy gminy Kotuń, 
wyrażamy stanowczy wniosek-sprzeciw przeciwko realizacji przedsięwzięcia 
„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z 
wykorzystaniem odpadów na działce nr 1441/2 w miejscowości Kotuń”. 
Pragniemy przypomnieć wiosną 2015 r., w wyniku determinacji mieszkańców naszej’ 
gminy i odpowiednich działań władz gminnych udało się powstrzymać proceder 
nielegalnego przywożenia odpadów na składowisko w Kotuniu.
Pomimo upływu niemalże 5 lat problem nielegalnego składowania odpadów na 
składowisku w Kotuniu pozostaje nierozwiązany.
W naszej ocenie aktualny stan techniczny składowiska jest katastrofalny, powodujący 
ciągłe pogarszanie stanu środowiska naturalnego gminy.
Z oburzeniem przyjmujemy informację o rozpoczęciu działań prowadzących do 
rekultywacji składowiska odpadów w Kotuniu metodą dalszego przywożenia odpadów. 
W naszej ocenie stanowi to niedopuszczalną próbę zalegalizowania i kontynuowania 
bezprawia.
Żaden z organów administracji zobowiązanych do działania w przedmiotowej sprawie 
nie podjął czynności zmierzających do usunięcia stanu niezgodnego z prawem i 
nakazania usunięcia ze składowiska nielegalnie zgromadzonych odpadów.

W zaistniałej sytuacji domagamy się od właściwych organów administracji 
rządowej i samorządowej zdecydowanych działań zmierzających do nakazania 
usunięcia nielegalnie (z naruszeniem prawa) zgromadzonych odpadów z terenu 
składowiska w Kotuniu.
W przypadku dalszej bezczynności organów administracji będziemy zmuszeni do 
podjęcia w ramach obywatelskiego sprzeciwu takich form protestu, które wymuszą 
przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zapewnią właściwą ochronę środowiska.

Mieszkańcy gminy Kotuń: 
Imię, nazwisko, adres



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Kotuń, 10-01-2020 r.
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Wójt Gminy Kotuń
Pan Grzegorz Góral
08-130 Kotuń

Komitet Obywatelski Stop Składowisku Odpadów w Kotuniu wyraża stanowczy 
wniosek-sprzeciw przeciwko realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja 
składowiska odpadów' innych niż niebezpieczne i obojętne z wykorzystaniem odpadów 
na działce nr 1-441/2 w miejscowości Kotuń.
Pragniemy przypomnieć wiosną 2015 r., w wyniku determinacji mieszkańców naszej 
gminy i odpowiednich działań władz gminnych udało się powstrzymać proceder 
nielegalnego przywożenia odpadów na składowisko w Kotuniu.
Pomimo upływu niemalże 5 lat problem nielegalnego składowania odpadów na 
składowisku w Kotuniu pozostaje nierozwiązany.
W ocenie Komitetu Obywatelskiego aktualny stan techniczny składowiska jest 
katastrofalny, powodujący ciągłe pogarszanie stanu środowiska naturalnego gminy. 
Z oburzeniem zatem przyjmujemy informację o rozpoczęciu przedsięwzięcia 
polegającego na rekultywacji składowiska odpadów w Kotuniu.
W naszej ocenie stanowi to niedopuszczalną próbę legalizowania i kontynuowania 
bezprawia, lekceważenia elementarnych zasad demokratycznego państwa prawnego. 
Szczególnie bulwersujące jest przyznanie aktualnemu właścicielowi składowiska 
dofinansowania w wysokości ca 3,5 min zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki. Wodnej. ,
Żaden z organów administracji zobowiązanych do działania w przedmiotowej sprawie 
nie podjął czynności zmierzających do usunięcia stanu niezgodnego z prawem i 
nakazania usunięcia ze składowiska nielegalnie zgromadzonych odpadów.

W zaistniałej sytuacji domagamy się od właściwych organów administracji 
rządowej i samorządowej zdecydowanych działań zmierzających do nakazania 
usunięcia nielegalnie (z naruszeniem prawa) zgromadzonych odpadów z terenu 
składowiska w Kotuniu. Oczekujemy wydania przez Gminę negatywnej decyzji o 
uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia Rekultywacja składowiska 
odpadów na działce nr 1441/2 w miejscowości Kotuń.

W przypadku dalszej bezczynności organów administracji będziemy zmuszeni do 
podjęcia w ramach obywatelskiego sprzeciwu takich form protestu, które wymuszą 
przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zapewnią właściwą ochronę środowiska.

Komitet Obywatelski Stop Składowisku Odnadów w Kotuniu


