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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację grupy Posłów Jarosława Rzepy, Zbigniewa Ziejewskiego oraz Urszuli 
Pasławskiej z 12 maja br. (K9INT23738) w sprawie składowiska odpadów w gm. Mirosławiec, 
przekazują następujące wyjaśnienia.

Właścicielem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mirosławcu jest Gmina 
i Miasto Mirosławiec. Od 1 lipca 2008 r. składowiskiem zarządza (na podstawie umowy z Burmistrzem 
Mirosławca) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-FIUK” S.C. z siedzibą w Mirosławcu 
(obecnie ATF Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Mirosławcu), dalej „Spółka”. 

Składowisko jest jedną z instalacji na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirosławcu, 
dalej „ZZO”. Spółka prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i przetwarzanie odpadów w instalacjach ZZO, a składowisko funkcjonuje na podstawie: 

- pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 10 września 
2010 r. (ze zmianami z 2012, 2014 i z 2018 r.) na prowadzenie instalacji do składowania 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów, na terenie ZZO w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 34,

- decyzji ww. marszałka z 2015 r. zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska. 

Dotychczas przeprowadzone kontrole nie wykazały naruszeń w zakresie przekroczenia 
dopuszczonych ilości odpadów do składowania oraz przekroczenia docelowej rzędnej składowania 
odpadów.

Na podstawie informacji przekazanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
zaznaczam, że w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 20 maja 2021 r. Zachodniopomorski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska, dalej WIOŚ, przeprowadził 10 kontroli Spółki jako zarządzającej 
instalacjami zlokalizowanymi na terenie ZZO, a kolejna kontrola jest obecnie w trakcie realizacji. 

Odnosząc się do pytania pierwszego i drugiego informuję, że podczas kontroli WIOŚ stwierdzał 
naruszenia i nieprawidłowości, co skutkowało podejmowaniem wielu działań pokontrolnych. 
W okresie od 1 stycznia 2015 do 20 maja 2021 r. WIOŚ przeprowadził 5 kontroli, w wyniku których 
dokonano następujących ustaleń: 

1. kontrola inwestycyjna od okresie od 6 sierpnia do 2 września 2015 r. nie dotyczyła 
składowiska odpadów.

2. kontrola w okresie od 27 października do 30 grudnia 2015 r. przeprowadzona w związku 
z wnioskami o interwencję w zakresie naruszania przez Spółkę przepisów ustawy z dnia 13 
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września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) oraz ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (u.o.), również nie dotyczyła składowiska odpadów, przy czym 
informuję, że za stwierdzone naruszenia spółce wymierzono dwa mandaty karne w wysokości 
500 zł i 300 zł oraz nałożono administracyjne kary pieniężne w wysokości 7 150 i 8 240 zł.

3. kontrola w okresie od 9 do 21 czerwca 2016 r. przeprowadzona w związku z wnioskiem ww. 
marszałka przed zmianą uchwały z wykonania WPGO wykazała następujące nieprawidłowości 
i naruszenia przepisów:

- przekazanie WIOŚ wyników monitoringu składowiska odpadów za rok 2015 po terminie,
- przedłożenie ww. marszałkowi wymaganego sprawozdania w zakresie gospodarowania 

odpadami oraz zbiorczego zestawienia informacji o korzystaniu ze środowiska za rok 2015 
z naruszeniem terminu,

- magazynowanie odpadów zielonych niezgodnie z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów w 
kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów (aktualnie objęta pozwoleniem 
zintegrowanym).

Spółka odmówiła podpisania protokołu kontroli przedstawiając pisemne wyjaśnienia z 22 czerwca 2016 
r., WIOŚ uwzględnił w całości zastrzeżenia spółki. Spółce udzielono pouczenia oraz nałożono dwa 
mandaty karne w wysokości 400 i 500 zł (na podstawie art. 180a i art. 189 u.o.). 
WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne z 5 sierpnia 2016 r., w którym zobowiązał  Spółkę do eliminacji 
stwierdzonych naruszeń. Spółka zobowiązała się do bieżącej kontroli dokumentacji oraz wyznaczenia 
osoby odpowiedzialnej za terminowe przekazywanie informacji i sprawozdań odpowiednim organom. 
Ponadto WIOŚ przesłał Marszałkowi informację o ustaleniach ww. kontroli.

4. kontrola planowa przeprowadzona w okresie od 13 marca do 28 kwietnia 2017 r., nie 
dotyczyła składowiska odpadów; za stwierdzone naruszenia nałożono administracyjną karę 
pieniężną w wysokości 40 000 zł.

5. kontrola w okresie od 25 września 2020 do 2 lutego 2021 r. przeprowadzona w związku 
z wnioskiem Burmistrza Mirosławca w sprawie wycieku zanieczyszczeń z terenu ZZO 
w Mirosławcu zarządzanym przez Spółkę z dnia 24 września 2020 r. 
W związku z uszkodzeniem okrawężnikowania placu, na którym magazynowane są odpady i 
odcieki z miejsca magazynowania odpadów wydostały się na przyległy teren. Stwierdzono 
naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska, zgodnie 
z którym kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest 
obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. Ponadto kontrola wykazała następujące 
naruszenia:

- art. 29a ust. 2 i 3 ustawy o odpadach, polegające na składowaniu odpadów o kodzie 19 05 
99 na składowisku odpadów nieposiadającym statusu instalacji komunalnej,

- magazynowanie odpadów o kodach 19 05 99 19 12 01 niezgodnie z pozwoleniem 
zintegrowanym zmienionym decyzją ww. marszałka z 3 lipca 2018 r.

Szósta kontrola rozpoczęta 27 sierpnia 2020 r. w związku z wnioskami ww. marszałka (w 
zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, oraz weryfikacji 
docelowej rzędnej składowania odpadów na składowisku), osoby fizycznej zgłaszającej 
nieprawidłowości w ZZO Mirosławiec, a także Burmistrza Mirosławca. Ponadto w marcu 2021 r. do 
WIOŚ wpłynęły dodatkowe informacje od osoby fizycznej w sprawie podnoszenia obwałowań kwatery 
składowiska odpadów w Mirosławcu oraz kolejny wniosek ww. burmistrza o podjęcie działań 
w zakresie posiadanych przez IOŚ kompetencji, w związku ze stwierdzeniem naruszenia granic działki 
o numerze geodezyjnym 11/2, obręb 0034 Mirosławiec, przez składowisko odpadów oraz 
podniesieniem korony składowiska. Kontrola jest w toku.
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Odnosząc się do pytania trzeciego informuję, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie ma 
podstaw prawnych do podejmowania kontroli ww. składowiska. 

Odpowiadając na pytanie czwarte informuję, że zgodnie z art.  137 ust. 2 u.o. zarządzający 
składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi środki na realizację 
obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem. Stosownie do  
art. 137 ust. 4 u.o. gdy decyzja o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów albo decyzja 
o zamknięciu składowiska odpadów stała się ostateczna, zarządzający składowiskiem odpadów może 
przeznaczyć środki zgromadzone na ww. funduszu na ww. prace. Warto przy tym dodać, że zgodnie z 
art. 137 ust. 6 u.o. zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym 
zamieszcza na stronie internetowej, o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do 
składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny, o którym 
mowa w ust. 2. 

Podkreślam, że do ministerstwa nie wpływały informacje dotyczące potrzeby zmiany przepisów 
w zakresie tworzenia przez zarządzających składowiskami ww. funduszu czy dysponowania 
zgromadzonymi w nim środkami. Aktualnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie planuje zmiany 
obowiązujących przepisów w omawianym zakresie.

Z poważaniem

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Sekretarz Stanu Jacek Ozdoba
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych KPRM
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