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Mój apel związany jest z obecną regulacją prawną w zakresie gospodarki odpadami. 

Obowiązujące przepisy prawne są niewystarczające i wykorzystywane do działań 

niezgodnych z prawem. Jako reprezentant społeczności lokalnej zwracam się do Pana 

z prośbą o zmianę zapisów art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach. W trwającym procesie 

legislacyjnym zmian w ustawie o odpadach zapis dotyczący wydawania z urzędu decyzji 

administracyjnej przez wójta gminy w sprawie usunięcie odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania nie ulega zmianie.

Od kilku lat na terenie malowniczej gminy Kazimierz Biskupi położonej 

w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, gdzie w samym sercu Puszczy 

Bieniszewskiej położony się jeden z dwóch w Polsce Eremów Ojców Kamedułów, znajduje 

się tykająca bomba ekologiczna. To właśnie na tym terenie w roku 2006 zlokalizowane 

zostało przedsięwzięcie mające początkowo na celu recykling odpadów i wytwarzanie paliw 

alternatywnych. Przedsiębiorstwo uzyskało decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak 

SR.Ko-8.6620-8/06 udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem 

wymagań w zakresie unieszkodliwiania, odzysku, zbierania i transportu dla instalacji 

recyklingu odpadów i wytwarzania paliw alternatywnych.

Firma posiada prawo użytkowania wieczystego do roku 2089 roku gruntu położonego 

w Kazimierzu Biskupim stanowiącego działkę o powierzchni 6,320 ha.
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Na terenie wskazanej nieruchomości poza częścią dzierżawioną przez Mostostal 

Konin Sp. z o.o. nagromadzone zostały różnego rodzaju odpady. Część z nich pochodzi 

prawdopodobnie z sortowni odpadów (folie, materiały tapicerskie, tworzywa sztuczne), 

o czym świadczy chociażby sortowanie w pakietach. Odpady te, jak wynika z protokołów 

kontrolnych prowadzonych przez delegaturę WIOS w Koninie klasyfikowane były jako 

paliwo alternatywne.

Na terenie nieruchomości znajdują się hałdy odpadów. Nie sposób wyodrębnić 

poszczególnych ich rodzajów. Jak wynika z protokołów kontroli Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska wśród hałd zmieszanych odpadów wyodrębnić można 

odpady typu tworzywa sztuczne, folie, tekstylia, odpady z demontażu pojazdów(elementy 

tekstylne, pianki, gumy, dywaniki samochodowe, opony). Część z odpadów znajduje się 

w luźnych hałdach, a część w big-bagach, workach, skrzyniach o znacznym stopniu 

zniszczenia oraz w postaci rozpadających się pakietów wskazujących na długi czas 

magazynowania. Na nieruchomości znajdują się mauzery o pojemności 1000 litrów 

zawierające odpady niebezpieczne w postaci olejów, smarów, sorbentów, filtrów, 

zanieczyszczonego czyściwa, substancji ropopochodnych oraz innych trudnych do 

zidentyfikowania. Pojemniki wypełnione odpadami nie posiadają górnej ściany, przez co 

narażone są na wpływ opadów atmosferycznych. W miejscach magazynowania widoczne są 

wycieki substancji. Duża część odpadów znajdujących się na działce jest w rozpadających się 

pakietach, workach. Wśród góry śmieci znajdują się również pojemniki z substancją 

ropopochodną. Niektóre z nich są uszkodzone, co powoduje wyciek substancji na zewnątrz. 

Znaczna część odpadów w mauzerach została ukryta w pomieszczeniu gospodarczym 

znajdującym się na terenie nieruchomości. Odpady są zgormadzone w tym miejscu od kilku 

lat. Od roku 2012 odpady są tylko magazynowane, nie jest prowadzony ich odzysk. Niestety 

firma nie dysponuje ewidencją odpadów. Według aktu notarialnego wraz z nieruchomością 

zostało zakupione około 12 tys. Mg odpadów. Jednak z informacji przedstawionej przez firmę 

może być ich 15 tys. Mg. Jak wynika z przeprowadzonych kontroli firma nie przewiduje
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prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania zalegających odpadów na terenie nieruchomości 

przy ulicy Biurowiec 3 w Kazimierzu Biskupim.

Wielokrotnie zwracałem się o pomoc w powyższej sprawie do Wojewody 

Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Odpowiedź organów jest tylko 

jedna - to wójt gminy jest zobowiązany w drodze decyzji wydawanej z urzędu nakazanie 

posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 

magazynowania.

Wartym zauważenia jest fakt, że w przypadku zaniechania obowiązku usunięcia 

odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania art. 26 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach nakłada na podmiot określony jako posiadacz 

odpadów obowiązek niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 

składowania lub magazynowania. Natomiast w/w przepis w ust. 2 zobowiązuje Wójta 

w przypadku zaniechania wykonania obowiązku usunięcia odpadów, do nakazania 

posiadaczowi odpadów z mocy prawa obowiązku ich usunięcia. W przypadku niespełnienia 

warunków wydanej decyzji Wójt wykonuje zadanie zastępcze.

Jako Wójt Gminy Kazimierz Biskupi zdaję sobie sprawę z faktu ogromnych nakładów 

pieniężnych, jakie należy ponieść w związku z usunięciem negatywnych skutków 

w środowisku w wyniku prowadzonej przez posiadacza odpadów działalności, jednak 

uważam, że na chwilę obecną to na organie, który wydał owe pozwolenie winien ciążyć 

obowiązek podjęcia wszystkich działań, które spowodują przywrócenie środowiska do stanu 

poprzedniego.
Mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne liczę na Pana pomoc w niniejszej 

sprawie.
z poważaniem


