
         Zdzieszowice, 24 wrzesień 2013 r.

OŚ.6236.3.8.2013.JBG

D E C Y Z J A 

Na podstawie  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  -  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21), po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego w sprawie nielegalnego składowania odpadów o kodach:  15 01 01, 15 01 02 , 
15 01 07, 20 01 01, 20 01 39 na terenie działki o nr ew. 413/2 położonej  w  Januszkowicach, przy 
ul. Wolności 15.

B u r m i s t r z   Z d z i e s z o w i c
z urzędu:

1. nakazuje  Pani Helenie Harasimczuk zamieszkałej w Zdzieszowicach przy ul. Żymierskiego 5 
jako  posiadaczowi  działki  o  nr  413/2  (na  podstawie  umowy  użyczenia  z  Panem Mirosławem 
Czarneckim z dnia 12.05.12 r.) położonej w  Januszkowicach przy ul. Wolności 15 usunięcie  z 
powyższego terenu zgromadzonych odpadów o kodach jw.

2.  ustala  się,  iż  obowiązek,  o  którym  mowa  w  pkt.  1  powinien  być wykonany  do  dnia 
14 października  2013 r.

    
UZASADNIENIE

W dniu 7  września 2012 r.  Burmistrz  Zdzieszowic  wszczął  z  urzędu postępowanie  w sprawie 
usunięcia odpadów z terenu działki  o nr 413/2 położonej w Januszkowicach przy ul.  Wolności 
zakończając  wydaniem  decyzji  nakazującej  Pani  Helenie  Harasimczuk  zamieszkałej  w 
Zdzieszowicach  przy  ul.  Żymierskiego  5  jako  posiadaczowi  działki  o  nr  413/2  położonej  w 
Januszkowicach przy ul. Wolności 15 usunięcie  z powyższego terenu zgromadzonych odpadów.
Wyżej  wymieniona  decyzja  została  uchylona  w  całości  (pismo  -  decyzja  znak 
SKO.I/40/2856/2012/oś z 15.02.13 r.  data wpływu do tut. urzędu to 17.06.2013 r.)   i przekazano 
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. 
Zespół orzekajacy zważył, iż przy ponownym rozpatrzeniu sprawy Burmistrz Zdzieszowic winien, 
uwzględniając aktualny stan prawny, przeprowadzić właściwe postępowanie dowodowe z udziałem 
strony,  a  przede wszystkim dokonać  oględzin działki  nr  413/2  i  sporządzić  na  tę  okoliczność 
prawidłowy protokół.   
W związku ze wskazaniami uzasadnienia decyzji SKO w Opolu w dniu 24.06.13 r. ponownie został 
nadany bieg przedmiotowej sprawy, o czym strony postępowania zostały poinformowane pisemnie 
w dniu 28.06.13 r. i 01.07.13 r. (pismo znak OŚ.6236.1.2013.JBG). 
Zawiadomieniem  z  dnia  05.07.13  r.  znak  OŚ.6236.2.2013.JBG poinformowano  strony  o 
wyznaczonych na dzień 22.07.13 r. godzina 10.00 oględzinach miejsca magazynowania odpadów. 
W  dniu  11.07.13  r.  wpłynęło  do  tut.  urzędu  pismo  Pana  Mirosława  Czarneckiego  (strona) 
zamieszkałego  w  Kędzierzynie-Koźlu  przy  ul.  Bolesława  Śmiałego  1E/3  o  zmianę  terminu 
przeprowadzenia oględzin podyktowaną niemożnością stawienia się w wyznaczonym terminie w 
związku z zaplanowanym wcześniej wyjazdem. 
Wyznaczono nowy termin oględzin terenu działki nr 413/2 w Januszkowicach na dzień 20.08.13 r. 
godz.  10.00  (zawiadomienia  znak  OŚ.6236.3.2013.JBG i  OŚ.6236.3.1.2013.JBG  z  22.07.13  r.-

Decyzja Burmistrza Zdzieszowic OŚ.6236.3.8.2013.JBG z dnia 24.09.2013 r. nakazująca Pani Helenie Harasimczuk jako posiadaczowi działki o nr ew. 413/2  położonej w Januszkowicach przy            
ul. Wolności 15 usunięcie  z powyższego terenu zgromadzonych odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 39.



odebrane przez strony postępowania 25.07.13 r.).
W dniu 20.08.13 r. o godz. 10.00 dokonano oględzin (kontroli) terenu działki o nr 413/2 położonej 
w Januszkowicach przy ul. Wolności 15.
W  trakcie  oględzin  ustalono,  że  na  terenie  działki  jw.  zalegają  odpady  o  kodach  15  01  01 
(opakowania  z  papieru  i  tektury),  15  01  02  (opakowania  z  tworzyw  sztucznych),  15  01  07 
(opakowania ze szkła), 20 01 01 (papier i tektura) i 20 01 39 (tworzywa sztuczne) w znajdującej się 
tam stodole jak i na zewnątrz. Odpady są posegregowane i ułożone w workach. Stodoła znajdująca 
się na terenie działki nr 413/2 jest przedmiotem użyczenia zgodnie z umową użyczenia zawartą w 
dniu  12.05.12  r.  pomiędzy  Panem  Mirosławem  Czarneckim  a  Panem  Kazimierzem 
Harasimczukiem.  W trakcie oględzin wykonano dokumentację fotograficzną, która znajduje się w 
aktach sprawy oraz spisano protokół z oględzin. 
Żadna ze stron nie wniosła zastrzeżeń co do treści i ustaleń protokołu. 
W trakcie oględzin przedstawiciel  Pana Mirosława Czarneckiego Pani  Krystyna  Czarnecka nie 
ujawniła, iż posiada on stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów jako posiadacz zależny.  Fakt 
braku  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  na  przedmiotowej  działce  wydanego  na  rzecz  Pana 
Mirosława Czarneckiego potwierdza pismo ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach z dnia 
10.09.2013 r. znak BS.606.3.2013   

Stwierdzono  również,  że  na  działce  nr  413/2  zgodnie  z  zapisami  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  (uchwała  nr  XXXI/208/96  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  z  14.11.96  r.) 
prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów ich magazynowania oraz przetwarzania 
jest niezgodne z ustaleniami wyżej cytowanego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W trakcie przeprowadzonych oględzin Pan Kazimierz Harasimczuk oświadczył, że posiada decyzję 
Starosty Krapkowickiego znak ROŚ.7661-15/2003 z 16.09.03 r. zezwalającą na zbieranie odpadów 
innych  niż  niebezpieczne na terenie  nieruchomości  zlokalizowanej  przy  ul.  Żymierskiego 5 w 
Zdzieszowicach. Zaznaczył również, iż jest w trakcie załatwiania pozwolenia na zbieranie odpadów 
na terenie działki nr 413/2 w Januszkowicach.  
Odrębnie pomimo deklaracji  dostarczenia ww.  pozwolenia na na zbieranie  odpadów na terenie 
działki  nr  413/2  w  Januszkowicach  Pan  Kazimierz  Harasimczuk  w  nakreślonym  terminie  nie 
przedłożył  dokumentów,  które  rzekomo  powinny  znajdować  się  w  jego  posiadaniu,  nie 
udawadniając tym samym by był uprawniony do zbierania odpadów na przedmiotowej działce.  

W  trakcie  prowadzonego  postępowania  stwierdzono,  że  w  CEIDG  (bazie  działalności 
gospodarczej) widnieje zapis, iż Pani Helena Harasimczuk Zakład Remontowo-Budowlany  jako 
główne miejsce prowadzenia działalności  podany jest adres przy ul.  Żymierskiego 5, zaś  adres 
dodatkowego miejsca wykonywania działalności  ulica Wolności 15 w Januszkowicach. 
Dnia  21.08.13  r.  wezwano  Panią  Helenę  Harasimczuk  jako  posiadacza  działki  nr  413/2 
(władającego  przedmiotową  działką)  przy ul.  Wolności  15 do przedłożenia zezwolenia starosty 
krapkowickiego  na  zbieranie  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  na  terenie  działki  w 
Januszkowicach w terminie do 02.09.13 r. (strona nie przedłożyła w siedzibie urzędu wymaganego 
dokumentu).
Powołujac się  na art.  36 ustawy z dnia 14.06.1960 r.  Kodeks postępowania  administracyjnego 
(tj.  Dz.U.  z 2013 r.  poz.  267)  poinformowano strony,  że w związku z koniecznością  zebrania 
materiału  dowodowego  w  powyższym  zakresie  załatwienie  sprawy  nastąpi  w  terminie  do 
27.09.2013 r.  
2 września 2013 r. wystąpiono z zapytaniem do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (pismo 
znak  OŚ.6236.3.6.2013.JBG)  o  złożenie  wniosku  przez  Panią  Helenę Harasimczuk i  Pana 
Mirosława Czarneckiego  na zbieranie i  magazynowanie odpadów innych niż  niebezpieczne na 
terenie działki przy ul. Wolności 15 w Januszkowicach.  W odpowiedzi Starostwo Powiatowe w 
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Krapkowicach pismem z dnia  10.09.13 r. znak BS.606.3.2013 poinformowało, iż  “na przełomie 
dwóch ostatnich lat nie wpłynął  do tut. urzędu żaden wniosek dotyczący uzyskania zezwolenia na 
zbierania  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  od  Pani  Heleny  Harasimczuk  i  Pana  Mirosława 
Czarneckiego do tut. Starostwa”. 
Z uwagi na powyższe w dniu przeprowadzenia ostatniej z czynności dowodowej tj. 11.09.13 r. (data 
wpływu pisma  ze Starostwa Powiatowego) organ – z zachowaniem zasady czynnego udziału stron 
w postępowaniu zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego, z pouczeniem, iż 
jeśli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wskaże żadnych nowych dowodów 
organ wyda decyzję w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.  

Tutejszy urząd po przeanalizowaniu  zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie 
działając na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 
2013 r. poz.21) nakazał usunięcie  z powyższego terenu zgromadzonych odpadów o kodach jw. 
Art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach stanowi:
“Posiadacz  odpadów  jest  obowiązany  do  niezwłocznego  usunięcia  odpadów  z  miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania”.
Art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach stanowi:
“W przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt,  burmistrz lub prezydent miasta, w 
drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca 
nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia 
odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami”.
W  trakcie  prowadzonego  postępowania  stwierdzono,  że  na  terenie  działki  nr  413/2  w 
Januszkowicach przy ul. Wolności 15 magazynowane są odpady o kodach  15 01 01, 15 01 02, 
15 01 07 ,  20 01 01, 20 01 39  .  Na magazynowanie  przedmiotowych odpadów Pani  Helena 
Harasimczuk  nie  posiada  zezwolenia.  Z  przedstawionych  dokumentów  zalegających  w  aktach 
sprawy  wynika,  że   Pani  Helena  Harasimczuk  Zakład  Remontowo-Budowlany  posiadała 
zezwolenie  na  zbieranie  odpadów  i  w  przedmiotowym  zezwoleniu  zostało  wskazane  miejsce 
magazynowania  odpadów  na  terenie  nieruchomości  położonej  przy  ul.  Żymierskiego  5  w 
Zdzieszowicach.  
Termin ważności niniejszej decyzji obowiązywał do dnia 30.08.2013 r.

Odnosząc się do wyjaśnień i dowodów złożonych w trakcie prowadzonego postępowania informuję 
jak poniżej:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21):
“Prowadzenie  zbierania  odpadów  i  prowadzenie  przetwarzania  odpadów  wymaga  uzyskania 
zezwolenia”.  
Zgodnie z art 46 ust 1 pkt 3 ustawy jw.
“Właściwy  organ  odmawia  wydania  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  lub  zezwolenia  na 
przetwarzanie  odpadów,  w  przypadku  gdy  zamierzony  sposób  gospodarowania  odpadami  jest 
niezgodny z przepisami prawa miejscowego”.
Pani  Helena Harasimczuk Zakład Remontowo-Budowlany oraz Pan Mirosław Czarnecki   takiego 
zezwolenia  nie posiadają więc nie mieli prawa magazynować na terenie działki nr 413/2 przy ul. 
Wolności 15 w Januszkowicach jakichkolwiek odpadów, tym bardziej iż przedmiotowa działka nie 
ma takiego przeznaczenia.    

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach podejmowane działania należy planować, projektować i 
prowadzić zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. W przypadku  Pani  Heleny Harasimczuk 
trudno jest mówić o jakimś planowaniu czy przestrzeganiu obowiązującego prawa. 
Skoro ani właściciel ani posiadacze zależni oraz inne osoby upoważnione do podejmowania działań 
w imieniu właścicieli nie posiadają i nie przedstawili stosownego zezwolenia na zbieranie odpadów 
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na  przedmiotowym  terenie,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  zapisy  planu  zagospodarowania 
przestrzennego 
Burmistrz  nie  ma innej  możliwości  jak  nakazać  posiadaczowi  odpadów usunięcie  odpadów  o 
kodach jw. z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.   

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie  
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
 

Pouczenie
Od niniejszej  decyzji  służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Opolu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji 

    Z up. BURMISTRZA

      mgr Sybila Zimerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymują:

– Pani Helena Harasimczuk – ul. Żymierskiego 5, 47-330 Zdzieszowice

– Pan Mirosław Czarnecki – ul.Bolesława Śmiałego 1e/3, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

– A/a
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