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/

na wst?pie prosz? przyjajc moje gratulacje z okazji zaszczytnego wyboru na

stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odniesiony przez Pana sukces to

niewatpliwie zaszczyt dla Panskiej wiedzy i doswiadczenia, ale przede wszystkim powolanie

do sluzby dla spolecznosci, ktora widzi w Panu osob? godn% wzia^c odpowiedzialnosc za losy

Polski.

Moj apel zwiqzany jest z obecna^ regulacj^ prawna^ w zakresie gospodarki odpadami.

Obowiazuja_ce przepisy prawne sâ  niewystarczaja^ce i wykorzystywane do dzialan

niezgodnych z prawem. Jako reprezentant spoiecznosci lokalnej zwracam si? do Pana

z prosba^ o przywrocenie obowiajzku posiadania zabezpieczenia finansowego dla

przedsi?biorcow chca^cych uzyskac zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow

niebezpiecznych. Na obecna^ chwil? przepisy uniemozliwiaja^ wlasciwym organom odmow?

wydania decyzji dla takich przedsi?biorcow.

Na terenie malowniczej gminy Kazimierz Biskupi polozonej w wojewodztwie

wielkopolskim, w powiecie koninskim, gdzie w samym sercu Puszczy Bieniszewskiej

polozony si? jeden z dwoch w Polsce Eremow Ojcow Kamedulow, znajduje si? tykajajca

bomba ekologiczna. To wlasnie na tym terenie w roku 2006 zostato zlokalizowane zostalo

przedsi?wzi?cie majajce poczatkowo na celu recykling odpadow i wytwarzanie paliw

alternatywnych. Przedsi?biorstwo uzyskalo decyzj? Wojewody Wielkopolskiego znak

SR.Ko-8.6620-8/06 udzielajajc% pozwolenia na wytwarzanie odpadow z uwzgl?dnieniem
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wymagan w zakresie unieszkodliwiania, odzysku, zbierania i transportu dla instalacji

recyklingu odpadow i wytwarzania paliw alternatywnych.

Firma posiada prawo uzytkowania wieczystego do roku 2089 roku gruntu polozonego

w Kazimierzu Biskupim stanowi^cego dzialk? o powierzchni 6,320 ha.

Na terenie wskazanej nieruchomosci poza cz?scî  dzierzawiona^ przez Mostostal

Konin Sp. z o.o. nagromadzone zostaty roznego rodzaju odpady. Cz?sc z nich pochodzi

prawdopodobnie z sortowni odpadow (folie, materialy tapicerskie, tworzywa sztuczne),

o czym swiadczy chociazby sortowanie w pakietach. Odpady te, jak wynika z protokotow

kontrolnych prowadzonych przez delegatur? WIOS w Koninie klasyfikowane byly jako

paliwo alternatywne. Na terenie nieruchomosci znajduja^ si? haldy odpadow. Nie sposob

wyodr?bnic poszczegolnych ich rodzajow. Duza cz?sc odpadow znajdujajcych si? na dziaice

jest w rozpadajajcych si? pakietach, workach. Wsrod gory smieci znajduja^ si? rowniez

pojemniki prawdopodobnie z substancja^ ropopochodn^. Niektore z nich sâ  uszkodzone, co

powoduje wyciek substancji na zewnafrz. Odpady sa, zgormadzone w tym miejscu od kilku

lat. Od roku 2012 odpady sa^tylko magazynowane, nie jest prowadzony ich odzysk. Niestety

firma nie dysponuje ewidencja^ odpadow. Wedhig aktu notarialnego wraz z nieruchomosci^

zostaio zakupione okolo 12 tys. Mg odpadow. Jednak z informacji przedstawionej przez firm?

moze bye ich 15 tys. Mg. Jak wynika z przeprowadzonych kontroli firma nie przewiduje

prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania zalegajajcych odpadow na terenie nieruchomosci

przy ulicy Biurowiec 3 w Kazimierzu Biskupim.

Od roku 2013 Urzajd Marszaikowski prowadzi post?powanie w sprawie stwierdzenia

wygasni?cia pozwolenia na wytwarzanie odpadow z uwzgl?dnieniem wymagan w zakresie

odzysku, zbierania i transportu, jednak na podstawie ujawnionych okolicznosci w toku

czynnosci wyjasniajajcych, ustalono, ze w aktualnym stanie faktycznym oraz prawnym firma,

na ktora^ wydano decyzj? nie posiada statusu prowadzajcego instalacj?, wobec czego

post?powanie zostalo umorzone. W chwili obecnej Marszalek Wojewodztwa

Wielkopolskiego ponownie wszczaj postepowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia

wygasni?cia pozwolenia na wytwarzanie odpadow z uwzgl?dnieniem wymagan w zakresie

unieszkodliwiania, odzysku, zbierania i transportu.

Wartym zauwazenia jest fakt, ze w przypadku zaniechania obowiajzku usuni?cia

odpadow z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub skladowania art. 26 ustawy
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z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach naklada na podmiot okreslony jako posiadacz

odpadow obowi^zek niezwlocznego usuni^cia odpadow z miejsca nieprzeznaczonego do ich

skiadowania lub magazynowania. Natomiast w/w przepis w ust. 2 zobowiazuje Wojta

w przypadku zaniechania wykonania obowiajzku usuni^cia odpadow, do nakazania

posiadaczowi odpadow z mocy prawa obowiajzku ich usuni^cia. W przypadku niespehiienia

warunkow wydanej decyzji Wqjt wykonuje zadanie zastej>cze.

Jako Wqjt Gminy Kazimierz Biskupi zdaje sobie sprawQ z faktu ogromnych nakladow

pieni^znych, jakie nalezy poniesc w zwiazku z usuni^ciem negatywnych skutkow

w siodowisku w wyniku prowadzonej przez posiadacza odpadow dzialalnosci, jednak

uwazam, ze na chwil? obecna_ to na organic, ktory wydai owe pozwolenie winien ciazyc

obowiazek podj^cia wszystkich dzialan, ktore spowoduj% przywrocenie srodowiska do stanu

poprzedniego.

Wielokrotnie zwracalem si? z prosb? o pomoc do Marszalka Wojewodztwa

Wielkopolskiego, posla na Sejm RP Pana Tomasza Nowaka, jednak nie otrzymaiem zadnego

wsparcia.

W decyzji z dnia 29 lipca 2015 roku stwierdzajacej wygasniecie pozwolenia na

wytwarzanie odpadow z uwzgl^dnieniem wymagan w zakresie unieszkodliwiania, odzysku,

zbierania i transportu dla instalacji recyklingu odpadow i wytwarzania paliw alternatywnych

Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego nie zawarf klauzuli dotyczajcej usuni^cia

negatywnych skutkow w srodowisku twierdzajc, iz zastosowanie tej instytucji wymaga

wykazania, iz eksploatacja spowodowala negatywne skutki w srodowisku, a prowadzacy

instalacj^ owych skutkow nie usunal, a zgromadzony w sprawie material dowodowy nie dal

podstaw do sformulowania takiego nakazu. Jak czytamy we wspomnianej powyzej decyzji

,,w kontekscie ww. zagadnienia godzi si% zauwazyc, iz Marszalek Wojewodztwa

Wielkopolskiego, w decyzji znak DSR. VI. 7243.113.2011 z dnia 20.03.2012 r., cofajqcej bez

odszkodowania pozwolenie na wytwarzanie odpadow z uwzgl^dnieniem wymagan w zakresie

unieszkodliwiania, odzysku, zbierania i transportu dla instalacji recyklingu odpadow

i wytwarzania paliw alternatywnych, zlokalizowanej w Kazimierzu Biskupim, ul. Biurowiec 3

- udzielone mocq cytowanej decyzji Wojewody znak. SR.Ko-8.6620-8/06 z dnia 18.08.2006 r.

- ustanowil obowiqzek usuniqcia negatywnych skutkow w srodowisku. Decyzji tej nadano

rygor natychmiastowej wykonalnosci, ze wzglqdu na ochrone^ zycia i zdrowia ludzkiego oraz
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interes spoleczny. Jednak Minister Srodowiska nie podzielil stanowiska Organu I instancji

i po rozpatrzenlu odwolania owczesnego prowadzqcego instalacj^, wstrzymal

natychmiastowe wykonanie decyzji cofajqcej, a nastejynie uchylil zaskarzonq decyzj$. "

Jednoczesnie mam zaszczyt i przyjemnosc zaprosic Pana do odwiedzania

Gminy Kazimierz Biskupi, szczegolnego miejsca na mapie Wielkopolski, polozonej w otoczeniu

rezerwatow przyrody. Bogata historia Kazimierza Biskupiego- najstarszego miasta -

sanktuarium Wielkopolski, ma swoje odzwierciedlenie w zachowanych zabytkach.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia malowniczych zakatkownaszej ,JVla}ej Ojczyzny".

Panic Prezydencie licz? na spotkanie i Pana pomoc,

WOJ'T'

Si/tbr/ki


