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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie składowania odpadów 

niebezpiecznych na nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 15, którą 

nabył (dane usunięto), a która obecnie jest własnością "METALPRODUKT" POLSKA Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuję, że firma EKOLOG-

SERVICE Sp. z o.o. (pierwotny właściciel), na prowadzenie działalności pod wyżej 

wskazanym adresem uzyskała:  

1) decyzję Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7649/2/10 z dnia 02.03.2010 r., udzielającą 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, 

2) decyzję Wojewody Opolskiego nr ŚR.II-JGD-6620/1/08 z dnia 13 marca 2008 r. udzielającą 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności,  

w tym stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.   

W dniu 5 grudnia 2013 r., na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta 

Namysłowski wydał decyzję nr OŚ.6233.14.2013.MK, postanawiającą o cofnięciu, bez 

odszkodowania, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

określonych w pkt II, IV oraz VII decyzji nr OŚ.II-7649/2/10 z dnia 02.03.2010 r., powyższe 

uzasadniając niezgodnym, z wydanymi warunkami decyzji, przetrzymywaniem odpadów. Od 

powyższej decyzji Spółka EKOLOG SERVICE wniosła odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Opolu. SKO w Opolu utrzymało w mocy decyzję Starosty 

Namysłowskiego nr OŚ.6233.14.2013.MK z dnia 05.12.2013 r. EKOLOG – SERVICE nie 

odwołał się od decyzji SKO. W związku z powyższym decyzja SKO w Opolu stała się 

prawomocna. 

Decyzja Wojewody Opolskiego, w części określającej warunki prowadzenia działalności 

w zakresie odzysku odpadów (w związku z eksploatacją stacji demontażu pojazdów) straciła 

ważność z dniem 23 stycznia 2016 r, jednakże pozostawała w obiegu prawnym w części 

dotyczącej wytwarzania odpadów. W dniu 5 marca 2018 r., Marszałek Województwa 

Opolskiego stwierdził wygaśnięcie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 2008 r., na 

wytwarzanie odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności, jednakże nie określił 

zakresu i terminu usunięcia negatywnych skutków w środowisku, powstałych w wyniku 

prowadzonej działalności, do czego był zobowiązany art. 197 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r., 

Prawo ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy o odpadach (…) wójt, burmistrz lub prezydent miasta,  

w drodze decyzji wydawanej 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(…). 



  

Zgodnie z art. 47 ust 5 ww. ustawy, posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, 

jest obowiązany do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, objętej tym 

zezwoleniem, na własny koszt.  

W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na gromadzenie odpadów, co ma 

miejsce w przedmiotowej sprawie, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich usunięcia na 

własny koszt, a obowiązek ich usunięcia powstaje z mocy samego prawa (art. 47 ust 5, ustawy  

o odpadach). Organem pierwszej instancji bezpośrednio zainteresowanym w wykonaniu przez 

zobowiązanego obowiązku usunięcia odpadów, jak i powołanym do czuwania nad wykonaniem 

tego obowiązku, jest organ administracji właściwy w sprawie cofnięcia zezwolenia na 

prowadzenie działalności w przedmiocie zbierania odpadów tj. Starosta Namysłowski. 

Zgodnie z art.  363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta może nakazać tylko i wyłącznie osobie fizycznej wykonanie 

czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego 

zagrożenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W takich przypadkach wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której 

działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności 

zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia  

i przywrócenia środowiska do stanu właściwego. 

W zaistniałej sytuacji brak jakichkolwiek podstaw prawnych do wydania przez 

Burmistrza Namysłowa decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów ich usunięcie, w myśl  

art. 26 ustawy o odpadach, albowiem obowiązek ich usunięcia wynika z mocy prawa i podlega 

wykonaniu na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji, a organem właściwym do czuwania nad wykonaniem tego obowiązku jest 

Starosta Namysłowski.  

Dodatkowo, zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami ustawy Prawo ochrony 

środowiska, Burmistrz Namysłowa jest organem właściwym w sprawach dotyczących osób 

fizycznych, których działanie może negatywnie oddziaływać na środowisko, a przedmiotowa 

sprawa dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.   

Ponadto, na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w dniu  

1 sierpnia 2018 r., do przeprowadzenia audytu zmagazynowanych substancji oraz ich usunięcia 

zobowiązany został Starosta Namysłowski. Z uzyskanych przez tut. Urząd informacji wynika, 

że Starosta Namysłowski w dniu 11 kwietnia 2019 r., ogłosił przetarg na zadanie pn. Realizacja 

wykonania zastępczego w zakresie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania lub magazynowania przy ul. Oleśnickiej 15 w Namysłowie. W wyniku 

postępowania wybrano ofertę EKO-SERWIS Janusz Szczęśniak z siedzibą ul. Parkowa 20,  

46-113 Wilków. 

 

 

 

 

Burmistrz Namysłowa  

/-/ Bartłomiej Stawiarski 

 

 

 
 

Do wiadomości: 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie 
 

 
Sporządziła: 

Ewelina Małko 
Inspektor ds. obsługi NRS i MRM w Namysłowie 

tel. 77/419-03-27       


