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Poznań,

Mieszkańcy miejscowości Wielkawieś

S*
bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia jest powodem do natychmiastowego działania
właściwych organów, służb, inspekcji i straży. Fakt zmagazynowania i porzucenia odpadów,
jakie

zostały

ujawnione

na

terenie

jednego

z

magazynów

w m. Wielkawieś jest gruntownie analizowany przez organy ścigania, a nadzorowana przeze
mnie służba, tj. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, bierze aktywny udział w
czynnościach zmierzających do ustalenia sprawców oraz rodzaju porzuconych odpadów.
Wszystkie

sygnały

o

wykryciu

porzuconych

odpadów

w

naszym

województwie

są analizowane ze szczególną powagą i starannością. Zgodnie z ustawą o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie, poleciłem podległym mi służbom podjęcie
szczególnie wnikliwych i pełnych zaangażowania działań w zakresie ujawnionych odpadów.
Właściwa współpraca i kooperacja Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska powoduje, że działania w tym zakresie są prowadzone w pełni
profesjonalnie i kompleksowo.
Niestety z ubolewaniem należy zauważyć, że tak jak w wielu obszarach działalności
gospodarczej,

również

w

transporcie,

magazynowaniu

i przechowywaniu

odpadów

wykrywane są pojedyncze przypadki działalności przestępczej, z której skutkami w tym
przypadku się zetknęliśmy.
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Jak

wynika

z

sytuacji

faktycznej,

w

świetle

obowiązujących

przepisów

prawa,

tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.),
mamy w tym przypadku do czynienia z magazynowaniem odpadów bez zezwolenia.
Usunięcie odpadów realizowane jest na zasadach opisanych w art. 26 ww. ustawy, zgodnie
z którymi posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca
nieprzeznaczonego do ich przechowywania lub składowania. Jednocześnie za posiadacza
odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach, uważa się wytwórcę odpadów
lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej będące w posiadaniu odpadów. Konkludując, domniemywa się, że władający
powierzchnią

ziemi

jest

posiadaczem

odpadów

znajdujących

się

na

terenie

jego

nieruchomości.
W przypadku nieusunięcia odpadów Burmistrz, w drodze decyzji wydawanej z urzędu,
nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich
składowania lub magazynowania. W przypadku niewykonania ww. obowiązku, usunięcie
następuje w toku postępowania egzekucyjnego. Burmistrz zobligowany jest do wdrożenia,
za zobowiązanego oraz na jego koszt, wykonania zastępczego określonego art. 127 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1314, z późn. zm.).
Biorąc pod uwagę znaczne obciążenie budżetu samorządu przez koszty usunięcia odpadów, w
ramach istniejących możliwości prawnych, z mojej inicjatywy -

wraz z Prezesem

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

-

opracowano propozycję wsparcia finansowego dla samorządu terytorialnego w postaci
pożyczki z częściowym umorzeniem należności.

