
Obrowo, 30.08.2019r. 

RRG. 6236.1.3.2019 

 

DECYZJA 01/2019 

 

 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami). zgodnie z art. 26 ust.1 i 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 701). po 

przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie nielegalnego składowania 

odpadów na terenie działki nr geod. 117/1 obręb Kawęczyn, gmina Obrowo   

Wójt Gminy Obrowo z urzędu: 

1. nakazuje Panu Mirosławowi Jóźbik zamieszkałemu w miejscowości Kawęczyn 59,jako 

użytkownikowi działki nr geod. 117/1 w m. Kawęczyn, gmina Obrowo usunięcie                         

z powyższego terenu wszystkich zgromadzonych odpadów, zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa w tym zakresie. 

2. ustala termin wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt. 1 do dnia 31 października 

2019 roku. 

UZASADNIENIE 
W dniu 07.04.2019r. tutejszy organ otrzymał pisemne powiadomienie od Inspekcji Ochrony 
Środowiska - Delegatura w Toruniu o nielegalnej zbiórce odpadów w miejscowości 
Kawęczyn należącej do: Tadeusza Flakowskiego, Krzysztofa Flakowskiego, Kaziemirza 
Grządki, Anny Grządki. Użytkownikiem działki jest Pan Mirosław Jóźbik na podstawie 
ustnej umowy z właścicielem.  
W związku z powyższym pismem  z  dnia 23.04.2019 roku nr RRG.6236.1.2019 
powiadomiono w/w Państwa o zamiarze przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie                        
w związku z przedmiotem tej sprawy. Sprawdzenie w terenie przeprowadzono                                     
w umówionym terminie, w dniu 28 maja 2019 roku w obecności Pani Ewy Piwnickiej                         
( użytkującej wraz z Panem Mirosławem Jóźbik opisywaną nieruchomość). 
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie faktycznie stwierdzono zgromadzone 
na nieruchomości odpady m.in.:  odpady pochodzące z demontażu pojazdów, szkło, 
tworzywa sztuczne, opony, o których tut. Urząd zawiadomił Inspektor Ochrony Środowiska.  
Pani Ewa Piwnicka potwierdziła w trakcie kontroli. że jest użytkownikiem nieruchomości                 

a złożone odpady są gromadzone przez współmieszkańców posesji oraz częściowo 

pozostawione przez byłych użytkowników. Oświadczyła również, że w najszybszym 

możliwym terminie zostaną usunięte nielegalnie zgromadzone odpady z ww. 

nieruchomości. zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Uszkodzone pojazdy 

znajdujące się na posesji zostaną przekazane na skup złomu.  Z przeprowadzonej wizji 

lokalnej w terenie sporządzono protokół w obecności Pani Piwnickiej, która nie wniosła 

żadnych uwag do treści po jego przeczytaniu. Sporządzona została również dokumentacja 



fotograficzna. Na dzień sporządzenia protokołu z kontroli odpady były w większości 

posegregowane, zapakowane i przygotowane do utylizacji. Również miejsce gdzie był 

wylewany przepracowany olej zostało przywrócone do stanu pierwotnego ( usunięto olej                                     

z gruntu).  

Właściciele posesji nie stawili się na wizji w podanym terminie. Pan Mirosław Jóźbik 

przebywa obecnie w szpitalu co uniemożliwiło mu stawienie sie na kontroli. 

Zawiadomienie o kontroli  zostało przesłane stronom postępowania oraz zostało podane do 

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Obrowo. a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo -                              

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W okresie podania do publicznej wiadomości nie wniesiono żadnych uwag i wniosków w tej 

sprawie. Tutejszy organ po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego                             

w przedmiotowej sprawie, działając na podstawie art. 26 ust. I i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku — o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 701) nakazał usunięcie z powyższego 

terenu nielegalnie zgromadzonych odpadów o kodach jak powyżej. 

Artykuł 26 ust. | ustawy o odpadach stanowi: „Posiadacz odpadów jest zobowiązany do 

niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 

magazynowania. 

Artykuł 26 ust. 2 ustawy o odpadach stanowi: "W przypadku nieusunięcia odpadów 

zgodnie z ust. | wójt lub 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”. 

Według wyjaśnień w trakcie postępowania ustalono, że na działce nr 117/1 nie prowadzi 

się działalności w zakresie zbierania odpadów. 

Odnosząc się do ustaleń poczynionych w trakcie postępowania oraz wyjaśnień i dowodów 

zebranych w trakcie postępowania użytkownik działki nie posiadał i nie uzyskał żadnego 

zezwolenia na magazynowanie jakichkolwiek odpadów na ww. nieruchomości. 

W związku z powyższym nie miał więc prawa magazynowania jakichkolwiek odpadów na 

tej nieruchomości. tym bardziej, iż przedmiotowa działka nie ma takiego przeznaczenia. 

Tego rodzaju działanie należy uznać za nielegalne. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

podejmowane działania należy planować. projektować i prowadzić zgodnie z przepisami 

ochrony środowiska. Pismem nr RRG.6236.1.2.2019 zawiadomiono strony o zakończeniu 

postępowania. 

Biorąc powyższe pod uwagę zważywszy, że Pan nie przedstawił stosownego zezwolenia do 

prowadzenia działalności w zakresie zbierania. składowania i magazynowania odpadów 

bądź innego tytułu prawnego do prowadzenia tego rodzaju działań na tej działce. należało 

orzec jak w sentencji. 

 



 

Pouczenie 

 Od treści niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Toruniu. za pośrednictwem Wójta Gminy Obrowo terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. 

Otrzymują: 

1. Pan Mirosław Jóźbik 

Kawęczyn 59 

2. Pani Ewa Piwnicka 

Kawęczyn 59 

2. a/a 

Do wiadomości: 

1. Pan Tadeusz Flakowski, 

2. Pan Krzysztof Flakowski, 

3. Pan Kazimierz Grządka, 

4. Pani Anna Grządka, 

5. Inspekcja Ochrony Środowiska - Delegatura Toruń 

 

 

 

 

Opublikowano: BIP Urzędu Gminy Obrowo oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Obrowo  
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