Strzeleczki, 12.04.2021 r.
GK IV.6236.2.2020.KR
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), art. 26 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn zm.), po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie magazynowania odpadów w miejscu do tego
nieprzeznaczonym, tj. na terenie działek nr 1277/5 i 1279/1 z k. m. 5, położonych w obrębie Kujawy,
Wójt Gminy Strzeleczki
I Nakazuje posiadaczowi odpadów, tj. Spółce „Kompleks Cabała Sp. z o. o.” z siedzibą przy
ul. Myśliwskiej 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza, usunięcie zgromadzonych na działkach nr 1277/5 i 1279/1
z k. m. 5 w Kujawach odpadów w postaci odpadów z betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek
i remontów (kod 17 01 01), zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia (kod 17 01 07), zmieszanych odpadów z budowy, remontów
i demontażu (kod 17 09 04), odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie
(odzież kod 20 01 10, tekstylia kod 20 01 11, tworzywa sztuczne kod 20 01 39), innych niewymienionych
elementów z grupy odpadów z demontażu pojazdów (kod 16 01 22).
II Obowiązek określony w pkt I niniejszej decyzji należy wykonać poprzez przetransportowanie
odpadów przez uprawniony podmiot w miejsce przeznaczone do ich składowania lub magazynowania,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym niniejsza
decyzja stanie się ostateczna.
III Wykonanie obowiązku wynikającego z pkt I i II należy potwierdzić w sposób pisemny w terminie
14 dni od usunięcia odpadów z terenu działek 1277/5 i 1279/1 z k. m. 5 w Kujawach
UZASADNIENIE
W dniu 14.10.2020 r. Wójt Gminy Strzeleczki wszczął z urzędu postępowanie w sprawie
magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, tj. na działkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi gruntu 1277/5 i 1279/1 z k. m. 5 w obrębie Kujawy. Nieruchomości te stanowią
własność Spółki „Kompleks Cabała” Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Myśliwskiej 1.
Wyznaczony został termin przeprowadzenia dowodu w sprawie w formie oględzin przedmiotowego
terenu.
Wizja lokalna w terenie odbyła się w dniu 28.10.2020 r. o godzinie 10.00. Pomimo prawidłowego
zawiadomienia strony postępowania na miejscu nie pojawił się żaden przedstawiciel Spółki ani podmiot
upoważniony do działania w jej imieniu. Z ramienia organu prowadzącego postępowanie, na miejscu
oględzin dokonali podinspektor ds. ochrony środowiska i leśnictwa oraz podinspektor ds. gospodarki
odpadami. Przedmiotowy teren to wyrobisko poeksploatacyjne kruszywa naturalnego, a tereny
sąsiadujące wykorzystywane są rolniczo. Obecnie nie jest tam prowadzona działalność wydobywcza,
w czasie wszczęcia postępowania na miejscu pozostawała część sprzętu i maszyn. Na skarpach
powstałej niecki, od strony drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenu wyrobiska, stwierdzono

składowanie odpadów betonu i gruzu betonowego z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01), zmieszanych
odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
(kod 17 01 07), zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu (kod 17 09 04), gleby i ziemi
w tym kamieni (17 05 04). Ponadto zidentyfikowane zostały odpady komunalne segregowane
i gromadzone selektywnie takie jak odzież (kod 20 01 10), tekstylia (kod 20 01 11), tworzywa sztuczne
(kod 20 01 39), odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), zużyte opony (kod 16 01 03) oraz inne
niewymienione elementy z grupy odpadów z demontażu pojazdów (kod 16 01 22). Stan odpadów,
a także ślady pozostawione przez pojazdy transportujące je na miejsce pozwoliły stwierdzić, że były one
stale dowożone na przedmiotowy teren. Pismem z dnia 30.10.2020 r. wezwano przedstawiciela Spółki
„Kompleks Cabała” Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania pisma.
Pomimo właściwego doręczenia wezwania pozostało ono bez odpowiedzi. W dniu 16.12.2020 r.
wystosowano ostateczne wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie z pouczeniem o wydaniu decyzji
nakazującej usunięcie odpadów w oparciu o posiadany materiał dowodowy. Tego samego dnia
przedłużony został termin załatwienia sprawy z uwagi na jej skomplikowany charakter. W dniu
17.12.2020 r. zawiadomiono Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach o możliwości popełnienia
przestępstwa w zakresie nieodpowiedniego postępowania z odpadami (art. 183 KK). Pismo zostało
także przekazane do wiadomości Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu.
Po przeprowadzonym postępowaniu sprawdzającym, Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich
wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, wobec braku znamion czynu zabronionego
(zn.spr. RCS-289/20 z dn. 22.01.2021 r.). Podstawą do wydania takiego rozstrzygnięcia było
stwierdzenie, że nie składowano na przedmiotowym miejscu odpadów niebezpiecznych, które mogłyby
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub spowodowałyby istotne obniżenie jakości wody,
powietrza lub powierzchni ziemi, czy zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach. W dniu 26.01.2021 r. przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska odbyły się oględziny terenu, które potwierdziły zaleganie znacznych ilości

odpadów

należących do różnych grup. Stwierdzono także, że w głębi terenu wyrobiska zdeponowane
są drewniane podkłady kolejowe oraz na zwałach ziemi usypanych wzdłuż działek złożonych zostało
kilka płyt abzestowo- cementowych, które to stanowią odpad o charakterze niebezpiecznym, a także
zmagazynowane zostały betonowe podkłady kolejowe. Ponadto wspomniane zwały ziemi posiadają
widoczne elementy gruzu i destruktu asfaltowego.
W dniu 03.02.2021 r. Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach przekazano informacje
uzupełniające w przedmiotowej sprawie. Tego samego dnia wezwano do złożenia wyjaśnień właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu, celem
poszerzenia materiału dowodowego. Ponadto wezwania skierowano także do wspólników Spółki
„Kompleks Cabała Sp. z o.o.” Pana Łukasza Cabały i Adama Dziury, a także do Prokurenta Pana Rafała
Białasia. W dniu 10.02.2021 r. przedstawiciel firmy skontaktował się telefonicznie z miejscowym
urzędem i wyjaśnił, że zalegające na terenie wyrobiska odpady zostały tam nielegalnie dostarczone
przez nieznane im osoby oraz, że nieruchomość zostanie posprzątana pod koniec marca 2021.
Tego samego dnia na skrzynkę poczty elektronicznej (ug@strzeleczki.pl) wpłynął skan pisma
Prokurenta spółki Pana Rafała Białasia, który poinformował, że pod koniec marca 2021 r. będą

na miejscu dysponować sprzętem, który pozwoli uprzątnąć przedmiotowy teren. Wyrażono także wolę
zabezpieczenia nieruchomości przed dalszym składowaniem tam odpadów. W dniu 15.02.2021 r.
właściciel działki 1277/31 sąsiadującej z terenem wyrobiska złożył na piśmie wyjaśnienia w sprawie.
Zgodnie z przedłożonymi informacjami, działka 1227/31 jest w jego posiadaniu od 5 lat, trwała wtenczas
eksploatacja kruszywa. W jego ocenie od 2019 r. pozostaje ono nieczynne, a jesienią 2020 r. zaczęły
pojawiać się tam odpady, początkowo gruz i ziemia prawdopodobnie dowożone ciągnikami
i samochodami. W siedzibie tutejszego urzędu zostały przedstawione wezwanemu zdjęcia wykonane
w dniu 28.10.2020 r. w Kujawach, jednakże tej masy odpadów właściciel działki 1277/31 nie widział
na miejscu. Dnia 24.02.2021 r. Wiceprezes Zarządu Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o. oraz Dyrektor ds.
produkcji roślinnej, jako przedstawiciele dzierżawcy działek 1269 i 1271 zlokalizowanych w sąsiedztwie
wyrobiska poeksploatacyjnego, przedłożyli pismo z informacją, że jedyna wiedza jaką posiadają
ogranicza się do orientacyjnego wskazania czasu pojawienia się odpadów jako jesień 2020 r.
Pismem o sygn. IM-G.6122.1.2021 z dnia 16.02.2021 r. (data wpływu 22.02.2021 r.) Kierownik
Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach wskazał, że zgodnie z decyzją IM-G.6122.6.2013 z dnia 27.09.2013 r. Starosta
Krapkowicki orzekł o zobowiązaniu do rekultywacji i zagospodarowania terenu na własny koszt gruntów
po eksploatacji kruszyw naturalnych położonych w Kujawach w gminie Strzeleczki na działce
nr 1277/5 k. m. 5 ówczesnego właściciela złoża. Na właściciela przeszły obowiązku ustalone Decyzją
Wójta Gminy Strzeleczki nr G-703/1/91 z dn. 26.02.1991 r., zmienione dec. Starosty Krapkowickiego
nr G.6018b/3/2077/2012 z dn. 17.12.2012 r., tj. przeprowadzenie rekultywacji w kierunku rolnym i jej
zakończenie do dnia 15.09.2026 r. W dniu 15.02.2021 r. Starosta Krapkowicki wszczął z urzędu
postępowanie w sprawie przeniesienia obowiązku rekultywacji gruntów na dz. nr 1277/5 z k. m. 5
położonej w Kujawach na Kompleks Cabała Sp. z o. o. Ustalono, że dla działki nr 1279/1 nie była
wydawana decyzja określająca kierunek, termin i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie
rekultywacji. Zważając na zebrany materiał dowodowy, w dniu 08.04.2021 r. przedstawiciele Urzędu
Gminy w Strzeleczkach przeprowadzili kolejną wizję w terenie w celu ustalenia obecnego stanu
na działkach objętych postępowaniem. Z terenu wyrobiska wywiezione zostały maszyny i pozostawiony
tam sprzęt, teren z lewej strony niecki został uporządkowany i wyrównany. Na miejscu nie stwierdzono
także zalegania odpadów niebezpiecznych, ani destruktu asfaltowego. Części odpadów, które zostały
zidentyfikowane podczas wizji terenowych w dniu 28.10.2020 r. oraz 26.01.2021 r., nie zalegają
na dzień 08.04.2021 r. na przedmiotowym terenie. Należą do nich zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu (kod 17 09 04), odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), zużyte opony
(kod 16 01 03), odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. podkłady kolejowe) (kod 17 02 04*) oraz mieszanki bitumiczne inne
niż wymienione w 17 03 01 (kod 17 03 02). Zwały ziemi usypane wzdłuż drogi gminnej wskazują
na próbę zabezpieczenia nieruchomości przed nawożeniem kolejnych odpadów. Ziemia, gleba
i kamienie wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi, odrębnymi przepisami prawa w tym zakresie,
mogą zostać użyte, w celach rekultywacyjnych, w zgodzie z określonym kierunkiem jej
przeprowadzenia. Teren został oznakowany tabliczkami informującymi o monitoringu oraz o zakazie

wstępu. Zgodnie z informacjami widniejącymi w rejestrze BDO, przedsiębiorstwo nie posiada zezwoleń
na prowadzenie zbiórek i przetwarzanie odpadów.
Reasumując, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego i wszystkich obowiązujących
przepisów organ orzekł o nakazie usunięcia z terenu działek nr 1277/5 i 1279/1 z k. m. 5 w Kujawach
odpadów zmagazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, zgodnie z art. 26 z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn zm.). Art. 3 ust. 1 pkt 18 tej samej ustawy
wskazuje, że jako posiadacza odpadów rozumie się ich wytwórcę, osobę fizyczną bądź prawną,
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą w posiadaniu odpadów oraz
domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się
na nieruchomości.
Mając powyższe na względzie, w oparciu o zebrany materiał dowodowy należało orzec jak
w sentencji.
1)
2)

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta
Gminy Strzeleczki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec
organu administracji publicznej, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna.

Wójt Gminy Strzeleczki
Marek Pietruszka

Otrzymują:
1. „Kompleks Cabała” Sp. z o.o., ul. Myśliwska 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza
2. A/a
Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki
2. Zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl
3. Zamieszczenie w Publicznym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez EKOPORTAL

