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Zdzieszowice, dnia 03.11.2020 r.

Pan
Paweł Kaczmarczyk 

Radny Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Dotyczy: interpelacji z dnia 18.10.2020 r. w sprawie składowania odpadów na terenie byłego 
zakładu kruszyw przy ul. Działkowca w Januszkowicach.

W  związku z interpelacją z dnia 18.10.2020 r. w sprawie składowania odpadów na terenie 
byłego zakładu kruszyw przy ul. Działkowca w Januszkowicach Burmistrz Zdzieszowic przekazuje 
informacje dotyczące składowania odpadów na przedmiotowych działkach:

1. działka ewidencyjna nr 104/26:
Od maja 2020 r. Urząd Miejski w Zdzieszowicach prowadzi postępowanie administracyjne 
wszczęte z urzędu w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego 
do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanych na terenie przedmiotowej działki. 
W lipcu 2020 r. Burmistrz Zdzieszowic zgłosił do Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie- 
Koźlu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, następnie zgodnie z 
przepisami postępowanie zostało zawieszone. O sprawie został poinformowany również 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. W sierpniu Prokuratura Rejonowa 
w Kędzierzynie-Koźlu odmówiła wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia bark znamion 
czynu zabronionego. Właściciel przedmiotowej działki wniósł zażalenie na decyzję 
prokuratury, w związku z czym sprawa jest nadal prowadzona przez Prokuraturę/Komisariat 
policji w Zdzieszowicach.

2. działki ewidencyjne nr 104/4, 104/10, 104/16, 104/17 oraz działka ewidencyjna nr 
104/18:
W styczniu 2013 r. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach wydało zezwolenie na zbieranie 
odpadów na działkach ewidencyjnych nr 104/4, 104/10, 104/16, 104/17. Następnie w 
czerwcu 2014 r. zezwolenie zostało cofnięte ze względu na nieprawidłowości wykryte 
podczas kontroli (składowanie odpadów niezgodnie z przepisami). Od marca 2016 r. 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach prowadziło postępowanie egzekucyjne w 
przedmiotowej sprawie. Sprawa została skierowana do Prokuratury Rejonowej w 
Kędzierzynie-Koźlu. W sierpniu 2017 r. Prokuratura prowadziła postępowanie 
sprawdzające, które zakończyło się odmowa wszczęcia śledztwa. W Starostwie 
Powiatowym w Krapkowicach nadal prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Z 
informacji uzyskanych ze Starostwa wynika, że w 2019 r. przeprowadzono rozeznanie rynku 
w sprawie wykonania zastępczego, którego koszt będzie wynosił ok. 3,5 min zł.



Przedsiębiorstwo, które uzyskało zezwolenie Starosty Krapkowickiego na zbieranie 
odpadów w 2012 r. wydzierżawiło również działkę ewidencyjną nr 104/18 (wspólna umowa 
dzierżawy na działki nr 104/4, 104/10, 104/16, 104/17, 104/18), która nie była 
uwzględniona w ww. zezwoleniu.

3. działki ewidencyjne nr 104/9, 104/19:

W 2013 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał decyzje nakazująca usuniecie odpadów 
zgromadzonych na działkach ewidencyjnych nr 104/9 i 104/19 (odpady w postaci popiołu i 
żużlu). Odpady nie zostały usunięte w terminie wskazanym w decyzji. W 2014 r. sprawa 
została zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, do 
Komendy Powiatowej w Krapkowicach, Komisariaty w Zdzieszowicach. Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach zlecił badanie fizyko-chemiczne odpadów, które potwierdziło, że nie są to 
odpady niebezpieczne. Na dzień dzisiejszy odpady nadal zalegają na działce, firma nie 
wywiązała się z ciążących na niej zobowiązaniach, gmina zaś nie posiada w swoim budżecie 
środków na wykonanie zastępcze.

W budżecie Gminy Zdzieszowice uwzględniona jest pozycja: likwidacja tzw. „dzikich 
wysypisk” na terenie Gminy Zdzieszowice (w 2020 r. jest to kwota 10.000,00 zł). Są to środki 
zaplanowane na usuwanie tzw. „dzikich wysypisk” z terenów, których właścicielem jest Gmina 
Zdzieszowice. Tereny byłego zakładu kruszyw przy ul. Działkowca w Januszkowicach należą do 
prywatnych właścicieli, w związku z czym nie można ich usunąć z ww. środków.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.) Burmistrz Zdzieszowic może usunąć odpady z działek 
należą do prywatnych właścicieli w ramach wykonania zastępczego. Jest to usuniecie odpadów na 
koszt Gminy i dochodzenie należności od zobowiązanego (właścicieli działek). Jednak ze względu 
na wysoki koszt usunięci odpadów Gmina nie posiada w swoim budżecie środków na wykonanie 
zastępcze.
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