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Siedlce, dnia 26 lutego 2020 r.

RŚ.6233.9.2014

Komitet Obywatelski 
Stop Składowisku Odpadów w Kotuniu

Mieszkańcy gminy Kotuń

W  odpowiedzi  na  petycję  Komitetu  Obywatelskiego  Stop  Składowisku  Odpadów
w Kotuniu oraz petycję mieszkańców gminy Kotuń z dnia 10.01.2020 r. przekazaną przez
Wójta Gminy Kotuń przy piśmie z dnia 20.01.2020 r. znak: RRG.6220.8.2018.DP w części
dotyczącej nakazania usunięcia nielegalnie (z naruszeniem prawa) zgromadzonych odpadów
z terenu składowiska odpadów w Kotuniu uprzejmię informuje, iż nie posiadam instrumentów
prawnych do wydania stosownej decyzji nakazującej ich wywiezienie. 

W tym miejscu  należy  nadmienić,  iż  większość  odpadów trafiło  na przedmiotowe
składowisko  niezgodnie  z  obowiązującym  prawem,  co  potwierdza  wydana  w  wyniku
przeprowadzonych  kontroli  decyzja  Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 20.04.2015 r. znak:  MM-IN.7060.1.2015.GP. Decyzją tą
WIOŚ wstrzymał użytkowanie instalacji do składowania odpadów w Kotuniu i nadał decyzji
rygor  natychmiastowej  wykonalności  ze  względu  na  fakt,  iż  stwierdzono  rażące
nieprawidłowości  w  prowadzeniu  tego  składowiska  odpadów.  Następnie  w  wyniku
przeprowadzonego postępowania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach decyzją
z  dnia  16.07.2015  r.  znak:  SKO.4002-343/2015  stwierdziło  nieważność  decyzji  Starosty
Siedleckiego  z  dnia  15.05.2014  r.  znak:  RŚ.6233.9.2014,  zezwalającej  na  przetwarzanie
odpadów poprzez składowanie ich na składowisku odpadów innych niebezpieczne i obojętne
w miejscowości Kotuń, gmina Kotuń. 

Jednocześnie  uprzejmie  informuję,  iż  w  ocenie  Ministra  Środowiska,  wyrażonej
w piśmie znak: DGO-I.070.9.2015.ER z dnia 02.02.2016 r., w przypadku wycofania z obrotu
prawnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów w wyniku stwierdzenia jego nieważności
znajduje zastosowanie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z art. 26
ust.  1  w/w  ustaw  obowiązującym  w  okresie  zdarzenia  tj.  stwierdzenia  nieważności
przedmiotowej  decyzji  posiadacz  odpadów  jest  obowiązany  do  niezwłocznego  usunięcia
odpadów  z  miejsca  nieprzeznaczonego  do  ich  składowania  lub  magazynowania.  Ponadto
zgodnie z art. 26 ust. 2 w przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów
usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z
wyjątkiem  gdy  obowiązek  usunięcia  odpadów  jest  skutkiem  wydania  decyzji  o  cofnięciu
decyzji związanej z gospodarką odpadami. 

Pomimo,  że  odpady  trafiły  na  składowisko  niezgodnie  z  obowiązującym prawem,
co  potwierdzają  w/w  decyzje,  Marszałek  Województwa  Mazowieckiego  decyzją  z  dnia
17.11.2016  r.  znak:  PZ-ZD-I.7241.103.2016.GG  zatwierdził  instrukcję  prowadzenia
składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne  i  obojętne w miejscowości  Kotuń,  gmina
Kotuń.  Przedmiotowa  instrukcja  prowadzenia  składowiska  odpadów  przewiduje
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przeprowadzenie rekultywacji z wykorzystaniem odpadów. Rekultywacja techniczna ma być
wykonana za pomocą odpadów takich jak: 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek  i  remontów;  17  01  02  gruz  ceglany;  17  01  03  odpady  innych  materiałów
ceramicznych  i  elementów  wyposażenia;  17  01  07  zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu
ceglanego,  odpadowych  materiałów  ceramicznych  i  elementów  wyposażenia  inne  niż
wymienione  w  17  01  05;  17  01  80  tynki;  17  01  81  elementy  budowlane  i  kruszywa
niezawierające asfaltu; 17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;
19 09 02 osady z klarowania wody; 19 12 09 minerały (np. piasek, kamień). Natomiast do
rekultywacji  biologicznej  wskazano wykorzystanie odpadów takich jak: 02 03 80 wytłoki,
osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81); 02 07
80  wytłoki  i  osady  moszczowe  i  pofermentacyjne,  wywary;  10  01  01  żużle,  popioły
paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04); 10
01  02  popioły  lotne  z  węgla;  10  01  15  popioły  paleniskowe,  żużle  i  pyły  z  kotłów  
ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14; 10 01 80 mieszanki popiołowo-żużlowe 
z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych; 17 05 06 urobek z pogłębienia inne niż
wymienione w 17 05 05; 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się
do wykorzystania);  19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe; 20 02 02 gleba  
i ziemia w tym kamienie.

Ponadto  Marszałek  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie  decyzją  z  dnia
07.08.2018 r. znak: PZ-ZD-I.7241.13.2018.GG wyraził zgodę na zamknięcie przedmiotowego
składowiska odpadów. W przedmiotowej decyzji ustalono termin zakończenia rekultywacji
składowiska na dzień 30 listopada 2020 r.

Ze względu na powyższe można stwierdzić,  że  działania  Marszałka  Województwa
Mazowieckiego  noszą  znamiona  usankcjonowania  prawnego  nawiezionych  nielegalnie  na
składowisko  odpadów,  a  nawet  jak  wynika  z  załącznika  nr 1  do  Planu  gospodarkami
odpadami  dla  Województwa  Mazowieckiego  2024  przyjętego  Uchwałą  nr  3/19  Sejmiku
Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  22  stycznia  2019  r.  przewiduje  dofinansowanie  do
wyżej wymienionej rekultywacji w kwocie 3 487 000,00 zł.

Starosta

Karol Tchórzewski
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