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Interpelacja poselska w przedmiocie składowaniu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w miejscowości Chojnica 2, na trenie Gminy Mirosławiec

Szanowny Panie Ministrze,

działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1779), a także art. 195
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. (t.j. M.P. 2020 poz. 327)
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, składam niniejszą interpelację:

22 marca otrzymałem od mieszkańców gminy Mirosławiec pismo z prośbą o interwencję
poselską w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych inne niż
niebezpieczne w miejscowości Chojnica 2, w gminie Mirosławiec.

W 2008 roku składowisko odpadów komunalnych zostało w drodze przetargu oddane w zarząd
firmie Eko Fiuk s.c. (obecnie ATF sp. z o.o. sp.k.) na okres 15 lat. W tamtym okresie pojemność
składowiska odpadów została obliczona w ten sposób, aby zapewnić Gminie Mirosławiec
możliwość dostarczania odpadów komunalnych przez okres 30 lat.

Problemy z funkcjonowaniem składowiska odpadów rozpoczęły się w 2015 roku, kiedy to
obecny zarządca zaczął dostarczać bardzo duża ilość odpadów i składować je bez wstępnej
segregacji. Od tego momentu składowisko w zatrważającym tempie zapełniało się, aż w końcu
jego pojemność została wykorzystana do maksimum. W związku z czym, podmiot
zarządzający bez jakichkolwiek zezwoleń rozpoczął usypywanie wału ziemnego w celu
podniesienia rzędnej składowiska, a tym samym zwiększenia jego pojemności.

Gmina i Miasto Mirosławiec, która jest właścicielem składowiska odpadów komunalnych,
podejmowała działania kontrolne w zakresie funkcjonowania składowiska, a o stwierdzanych
nieprawidłowościach informowała na bieżąco m. in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Koszalinie. Podejmowane przez tę instytucję kontrole nie wniosły jednak niczego
nowego i nie przyniosły żadnych skutków.

Wg informacji pozyskanych z Rady Miasta Mirosławiec, obecnie na składowisku odpadów
komunalnych trwają prace polegające na usypywaniu następnego wału ziemnego, tak aby
zwiększyć jeszcze bardziej pojemność składowiska.

Od 2015 roku, zarówno Radni Rady Miejskiej w Mirosławcu, jak i Gmina i Miasto Mirosławiec,
będąca właścicielem składowiska odpadów, nieustannie kierują pisma do zarządzającego
składowiskiem o udostępnienie m. in. informacji oraz dokumentów potwierdzających wysokość
środków zgromadzonych na funduszu rekultywacyjnym składowiska. Zapytania te pozostają
bez odpowiedzi ze strony ATF sp. z o.o. sp.k. W związku z brakiem odpowiednich działań ze

strony regionalnych organów ochrony środowiska zwracam się do Pana Ministra o
przeprowadzenie pilnej kontroli składowiska odpadów przez podległe Panu inspekcje w celu
jednoznacznego wyjaśnienia czy przytaczane przez gminę informację są zasadne a podmiot
dzierżawiący teren czy nie łamie prawa.

Władze gminy zwróciły również uwagę na konieczność zmiany prawa w zakresie funduszu
rekultywacyjnego. Wobec obawy o niewłaściwe działania ze strony dzierżawcy proponują aby
dokonać zmiany prawa polegającej na wydzieleniu konta przy urzędach marszałkowskich, na
które właściciel lub dzierżawca składowiska oraz inne podmioty do tego zobowiązane były
rownolegle z opłatą tzw” marszałkowska” do wpłat środków należnych na fundusz
rekultywacyjny. Mogło by to:
1. zabezpieczyć właściciela terenu, na którym umiejscowione jest składowisko przed
brakiem możliwości wyegzekwowania obowiązku rekultywacji składowiska jeśli podmiot z
jakiś względów mógłby tego unikać. Gmina mogła by wtedy dzięki zgromadzonym
środkom wyłonić w postępowaniu podmiot, któremu takie zadanie by powierzyła.
2. Istnieją obawy o to czy obecni dzierżawcy systematycznie odprowadzają takie środki.
3. Dało by to możliwość krzyżowej kontroli ilości składowanych odpadów i wynikających z
tego tytułu opłat przez odpowiednie służby państwa.

W związku z tym, kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

1. Jak przebiegały kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony w Koszalinie, ile ich było i
jakimi ustaleniami się zakończyły?
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych kontroli wydano zalecenia pokontrolne i jak
ustosunkował się do nich dzierżawca ?.
3. Czy ministerstwo na postawie informacji jakie przekazałem zamierza przeprowadzić
kontrolę, w jakim trybie, czasie i przez kogo ?.
4. Proszę również o informację czy propozycja zmiany prawa ochrony środowiska w
zakresie wydzielenia przy urzędach marszałkowskich funduszy rekultywacyjnych jest
możliwa przy najbliższej zmianie prawa ?.
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