Warszawa, dnia hX, grudnia 2018 r.

Minister Środowiska
DPiO/4130/13-07/198/2018/jse
(zą zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
Pan
Grzegorz Piechowiak
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Powstańców Wlkp. 164
64-920 Piła

Dotyczy: interwencji z dnia 20 listopada 2018 r.

W odpowiedzi na interwencję Pana Posła z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie planowanej przez
Technika Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, inwestycji polegającej na składowaniu
i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, tj. uzyskiwaniu produktów z grupy
BIQMIN-28 na działce nr 744 obręb Kotunia, gm. Słupca, uprzejmie informuję o wynikach postępowania
wyjaśniającego przeprowadzonego przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
Sprawa lokalizacji zakładu przetwarzania odpadów na działce nr 774 w miejscowości Kotunia
należącego do Spółki Technika Sp. z o. o., ul Grunwaldzka 104, 62-307 Poznań, zwanej dalej: „Spółką
Technika”, jest znana Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, zwanemu
dalej: „Wielkopolskim WIOŚ”.
W dniu 31 lipca 2015 r. Wielkopolski WIOŚ powziął informację o wszczęciu przez Starostę
Słupeckiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscowości Kotunia
przez Spółkę Technika, w związku z czym pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r. znak:
ODI.7023.184.1.2015.KAZ zwrócił się do Starosty Słupeckiego o ujęcie Wielkopolskiego WIOŚ jako
strony w przedmiotowym postępowaniu. Pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. Starosta Słupecki powiadomił,
że Wielkopolski WIOŚ został ujęty jako strona postępowania. Następnie Wielkopolski WIOŚ pismem
z dnia 8 września 2015 r. znak: ODI.7023.184.2.2015.KAZ wystąpił do Starosty Słupeckiego
0 udostępnienie kopii dokumentów zebranych w toku prowadzonego postępowania, a po ich otrzymaniu,
przesłał Staroście Słupeckiemu uwagi do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
W dniu 19 stycznia 2016 r. przedstawiciele Wielkopolskiego WIOŚ wzięli udział w rozprawie
administracyjnej prowadzonej przez Starostę Słupeckiego w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie
odpadów dla Spółki Technika.
W dniu 3 kwietnia 2017 r. Starosta Słupecki decyzją znak: SR.6233.9.2015 r. odmówił udzielenia
zezwolenia Spółce Technika na zbieranie odpadów w punkcie'zlokalizowanym w miejscowości Kotunia.
Pełnomocnik Spółki Technika pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r. odwołał się od ww. decyzji Starosty
Słupeckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, które w dniu 20 czerwca 2018 r.
uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi
1 instancji.
Sprawa wydania przedmiotowego zezwolenia na zbieranie odpadów dla Spółki Technika do dnia
dzisiejszego nie została rozstrzygnięta. Starosta Słupecki w związku ze zmianą ustawy o odpadach, pismem
z dnia 2 października 2018 r. znak: SR.622.3.9.2015 przekazał akta sprawy do Marszałka Województwa
Wielkopolskiego.

Sprawa nieprawidłowości związanych z działalnością Spółki Technika, w zakresie przetwarzania
odpadów na terenie działki nr 774 w miejscowości Kotunia, była również przedmiotem wniosku
0 podjęcie interwencji z dnia 17 października 2018 r., skierowanego do Wielkopolskiego WIOŚ.
W dniu 24 października 2018 r. inspektor Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Koninie przeprowadził oględziny na terenie działki nr 774 w miejscowości Kotunia.
Działka nie była użytkowana. W czasie oględzin terenu nie stwierdzono magazynowania odpadów ani
śladów po ich magazynowaniu. Na tym czynności kontrolne zakończono.
Należy wskazać, że Spółka Technika przed rozpoczęciem działalności zobowiązana jest,
na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz. 992 z późn.
zm.), do uzyskania w drodze decyzji zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. W tym przypadku
organem właściwym do jej wydania jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Według informacji
będących w posiadaniu Wielkopolskiego WIOŚ, Spółka Technika do tej pory nie uzyskała
przedmiotowego zezwolenia.
Zgodnie z art. 41 a ww. ustawy o odpadach, zezwolenia na zbieranie odpadów
1 przetwarzanie odpadów wydawane są po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów,
w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania
wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Zgodnie z art. 41 a ust. 2 ww. ustawy o odpadach,
do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje
właściwy organ. Jak wynika z akt sprawy, Marszałek Województwa Wielkopolskiego nie zwrócił się
dotychczas do Wielkopolskiego WIOŚ o przeprowadzenie kontroli w ww. zakresie.
Pismem z dnia 29 listopada 2018 r. znak: DSR-II-2.7244.1.10.2018 Marszałek Województwa
Wielkopolskiego zawiadomił, że sprawa wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla Spółki
Technika nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie. Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy
na dzień 28 grudnia 2018 r.
Ponadto informuje się, że Spółka Technika wystąpiła do Starosty Słupeckiego o zatwierdzenie
programu gospodarki odpadami wydobywczymi w miejscowości Kotunia (ta sama lokalizacja co we
wniosku na zbieranie odpadów). Starosta Słupecki pismem z dnia 15 września 2015 r. zawiadomił
Wielkopolskiego WIOŚ o wszczęciu postępowania. Sprawa zatwierdzenia programu gospodarki odpadami
wydobywczymi nie została dotychczas rozstrzygnięta. Starosta Słupecki wyznaczył nowy termin
załatwienia sprawy na dzień 1 kwietnia 2019 r. Wielkopolski WIOŚ nie jest jednak stroną
w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.
Dodatkowo należy wskazać, że Spółka Technika prowadzi od 2012 r. działalność polegającą
na przetwarzaniu odpadów na terenie zakładu w Grodzisku Wielkopolskim. Działalność ta była
przedmiotem kilku kontroli Wielkopolskiego WIOŚ, również w ramach rozpatrywania wniosków
o podjęcie interwencji związanych z podejrzeniem stosowania odpadów (komunalnych osadów
ściekowych) na gruntach na terenie powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego w sposób
powodujący uciążliwości dla mieszkańców. Podczas każdej z tych kontroli stwierdzano nieprawidłowości,
przy czym najpoważniejsze z nich dotyczyły pozbywania się mieszanek rekultywacyjnych z grupy
BIOMIN-28, w szczególności BIQMIN-28/R (dawniej: BIOMIN-28/R) wytworzonego przy
wykorzystaniu komunalnych osadów ściekowych, wbrew przepisom ustawy o odpadach, tj. jako
produktów, pomimo że mieszanki te nie przestały być odpadami.
Spółka Technika legitymuje się decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada
2016 r., znak: HORns-8111-37-2/16 (107), nr G-621/16 udzielającą pozwolenia na wprowadzanie
do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn. BIQMIN-28/R,
o określonej zawartości azotu, fosforu, potasu, substancji organicznej w suchej masie, pH i postaci stałej,
ziemistej. Ponadto Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania
odpadów innych niż niebezpieczne na dzierżawionym terenie przy oczyszczalni ścieków w Grodzisku
Wlkp., wydane decyzją Starosty Grodziskiego z dnia 26 lutego 2014 r., znak: OS.6233.26.2013.
Jak wynika z akt sprawy, aktualnie prowadzone są postępowania administracyjne w przedmiocie:
— cofnięcia Spółce Technika zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie zakładu w .Grodzisku
Wielkopolskim (odwołanie Spółki rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu);
— wstrzymania użytkowania instalacji do przetwarzania odpadów, eksploatowanej przez' Spółkę
w Grodzisku Wielkopolskim, ze względu na brak wymaganego pozwolenia zintegrowanego
(odwołanie Spółki rozpatruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska);
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— cofnięcia Spółce Technika pozwolenia na wprowadzanie do obrotu organiczno-mineralnego
środka poprawiającego właściwości gleby pn. BIQMIN-28/R (organy Inspekcji Ochrony
Środowiska nie mają wiedzy o sposobie rozstrzygnięcia tego postępowania, prowadzonego przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Dodatkowo należy nadmienić, że Spółka Technika prowadzi również działalność w zakresie
zbierania odpadów w miejscowości Głuponie (gmina Kuślin, powiat nowotomyski) na podstawie decyzji
Starosty Nowotomyskiego. Z informacji będących w posiadaniu Wielkopolskiego WIOS wynika,
że Spółka planuje uruchomić zakład przetwarzania odpadów w miejscowości Głuponie (trwa procedura
oceny oddziaływania na środowisko), co wzbudza protesty lokalnej społeczności.
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują udziału organów
Inspekcji Ochrony Środowiska w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Należy nadmienić, że w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy,
o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, w myśl art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), organem właściwym do skierowania wystąpienia,
którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, jest Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska.
Natomiast kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska zostały określone w ustawie z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 z późn. zm.) oraz w przepisach
szczególnych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, do zadań Inspekcji Ochrony
Środowiska należy m.in. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (pkt 1) oraz udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów
lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko (pkt 7). W związku z powyższym, wojewódzki inspektor ochrony środowiska
prowadzi kontrolę spełniania wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na etapie oddawania do użytkowania przedsięwzięcia.
Ponadto, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w myśl art. 136a ww. ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, posiada kompetencje do wymierzenia kary pieniężnej, na etapie realizacji przedsięwzięcia, lub
po jej zakończeniu, jeżeli podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia:
1) narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie
fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) nie realizuje działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego
oddziaływania na obszar Natura 2000, określonych w decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1,
w ramach których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
3) narusza obowiązki i wymagania, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 4,
określone w decyzjach, o których mowa wart. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwoleniu,
o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b.
Zgodnie z art. 136a ust. 2 przedmiotowej ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 0 ocenach oddziaływania na środowisko, przepis art. 136a
ust. 1 pkt 1 stosuje się, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86.
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