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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
składowisko odpadów
składowisko
pozakładowe
składowiska
pozakładowe
w Zgierzu

składowisko
pozakładowe
w Tomaszowie Maz.
zarządzający
składowiskiem
odpady
posiadacz odpadów

gospodarowanie
odpadami
wysypisko odpadów
Fundusz, WFOŚiGW
WIOŚ
ustawa o odpadach
z 2001 r.
ustawa o odpadach
z 2012 r.
ustawa POŚ
ustawa IOŚ
ustawa o zapobieganiu
szkodom w środowisku

obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów1;

zlokalizowany i urządzony obiekt budowlany przeznaczony do składowania
odpadów, prowadzony przez zakład produkcyjny obecnie nieistniejący,
na którym deponowano odpady wytworzone przez ten zakład2;

składowiska pozakładowe po Zakładach Przemysłu Barwników „Boruta”
w Zgierzu (ZPB „Boruta”) – składowisko o zwyczajowej nazwie „za Bzurą”,
składowisko poprodukcyjnych popiołów paleniskowych i gipsów tzw. „składowisko suche” oraz składowisko odpadów poprodukcyjnych kwatera I
przy ul. Miroszewskiej;

składowisko pozakładowe przy ul. Piaskowej po Zakładach Włókien Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim (ZWCh „Wistom”);
podmiot/osoba który/a ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności
składowiska odpadów i jest zobowiązany/a do realizacji wszystkich obowiązków
wynikających z przepisów prawa i decyzji administracyjnych;

każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się
pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany3;

wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów;
domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów
znajdujących się na tej nieruchomości4;

zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego
rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów5;

miejsca deponowania odpadów, które nie są składowiskami odpadów
w rozumieniu przepisów o odpadach6;
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Łodzi;

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach7;

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach8;

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska9;

ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska10;

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie11.
1

Art. 3 ust. 1 pkt 25 ustawy o odpadach z 2012 r.

4

Art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach z 2012 r.

2
3
5
6
7
8

9

4

Definicja przyjęta przez NIK na potrzeby niniejszej kontroli.
Art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach z 2012 r.
Art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach z 2012 r.

Niniejsza kontrola nie obejmowała takich miejsc.
Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.
Dz. U. z 2020 r. poz. 797.

Dz. U. z 2020 r. poz. 1219.

10 Dz. U. z 2020 r. poz. 995.
11 Dz. U. z 2019 r. poz. 1862 ze zm.

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
P/19/112
Czy organy administracji
rządowej i lokalnego samorządu
podejmowały skuteczne
działania w celu zapobieżenia
zagrożeniu środowiska
ze strony składowisk i wysypisk
na terenie województwa
łódzkiego?
Pytania definiujące
cele szczegółowe kontroli
P/19/112
1. Czy organy skutecznie
nadzorowały i egzekwowały
prawidłowość działalności
w zakresie gospodarowania
odpadami?
2. Czy organy monitorowały
stan środowiska
i podejmowały skuteczne
działania w celu
zapobieżenia lub likwidacji
stanu zagrożenia?
3. Czy instytucje udzielające
finansowania zadań
dotyczących gospodarki
odpadami i ochrony
powierzchni ziemi
prawidłowo realizowały
obowiązki z tym związane?

Już na początku lat 90-tych, kiedy wyraźnie uwidocznił się wzrost świadomości ekologicznej, podniesiony został problem „bomb ekologicznych”, tj. nagromadzonych na danym terenie, niezabezpieczonych substancji szkodliwych
dla środowiska naturalnego, w tym odpadów niebezpiecznych, których
przedostanie się do wód lub gleb może powodować szkody w środowisku.
Nie wszystkie jednak takie bomby udało się rozbroić. W województwie łódzkim do dnia dzisiejszego istnieją miejsca, w których nagromadzono różnego
rodzaju odpady niebezpieczne, stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska.
Są to nieczynne składowiska pozakładowe: w Zgierzu po Zakładach Przemysłu Barwników „Boruta” oraz w Tomaszowie Mazowieckim po Zakładach Włókien Chemicznych „Wistom”. W przeszłości były one przedmiotem
zgłoszeń do centralnych ewidencji prowadzonych dla instalacji i obiektów
stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. W 2001 r.
do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska do zaktualizowanej „Listy
wojewódzkiej”, tzw. „Listy 80” zgłoszono ZPB „Boruta” i ZWCh „Wistom”,
a w 2017 r. do Ministra Środowiska na listę pn. „Miejsca nagromadzenia
odpadów, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi” zgłoszono
składowiska pozakładowe w Zgierzu i w Tomaszowie Mazowieckim.

Na terenie byłych Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu
znajdują się trzy składowiska pozakładowe, należące od 1990 r. do Eko-Boruta sp. z o.o. w Zgierzu.

Infografika nr 1
Lokalizacja składowisk pozakładowych w Zgierzu

Jednostki kontrolowane
P/19/112
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Łodzi

rz ek a Bz ur

a

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Starostwa Powiatowe
w Zgierzu i w Tomaszowie
Mazowieckim

SKŁADOWISKO „ ZA BZURĄ ”
SKŁADOWISKO ODPADÓW
POPRODUKCYJNYCH ,
W TYM NIEBEZPIECZNYCH

SKŁADOWISKO GIPSÓW
I POPIOŁÓW

zabudowania

Urzędy Miasta w Zgierzu
i w Tomaszowie Mazowieckim
Okres objęty kontrolą
2009–2019 z uwzględnieniem
dowodów sporządzonych
przed lub po tym okresie
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
R/19/005
Czy składowiska pozakładowe
na terenie byłych zakładów
Boruta w Zgierzu powodują
zagrożenie dla ludzi
i środowiska?

miasto Zgierz

Jednostki kontrolowane
R/19/005
Eko-Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu
w likwidacji
Okres objęty kontrolą
2017–2019 (do 23 sierpnia)

Źródło: opracowanie własne NIK.
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WPROWADZENIE
Pierwsze z nich to składowisko o zwyczajowej nazwie „za Bzurą”, położone bezpośrednio nad rzeką Bzurą. Przyjmuje się, że do czasu jego
zamknięcia w 1995 r., eksploatowane było przez okres 80–90 lat. Na tym
obiekcie składowane były odpady przemysłowe z b. Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu. Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonych procesów technologicznych, rodzaj stosowanych surowców
i wyniki badań odpadów, deponowane były tam odpady, które odpowiadają obowiązującym obecnie kryteriom dla odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Z uwagi na odległy okres nie jest znana
wielkość składowanych odpadów. Od roku 1990, kiedy rozpoczęto ewidencjonowanie odpadów, roczny ich przychód wynosił ok. 270 Mg/rok.
Aktualnie teren składowiska porośnięty jest gęstą roślinnością oraz licznymi drzewami12.

Drugi obiekt to składowisko poprodukcyjnych popiołów paleniskowych
i gipsów tzw. „składowisko suche”, istniejące od 1960 r. Po zakończeniu eksploatacji składowiska w 1986 r., na jego wierzchowinie składowano jeszcze
przez ok. 10 lat gips i sól wapniową z produkcji kwasu 2,7-naftalenodi-sulfonowego oraz gips z produkcji Kwasu H, które zaliczane były do odpadów niebezpiecznych (wg dawnych zasad kwalifikacji – II i III kategoria
szkodliwości). Szacuje się, że od 1990 r. roczny przychód odpadów wynosił ok. 1500 Mg/rok. Eksploatacja kwater na gipsy została zakończona
w 1996 r.

Na trzecim obiekcie (przy ul. Miroszewskiej) gromadzono w latach 1995–2015
odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Ich skład nie jest jednak
w pełni rozpoznany – znajdują się tam zarówno odpady poprodukcyjne
po byłych Zakładach „Boruta”, składowane w kontenerach, beczkach lub
pojemnikach, przykryte warstwą popiołów, piasku lub gruzu oraz odpady
komunalne częściowo tylko przykryte warstwą popiołów i gipsów. W latach
1995–2006 złożono na tym składowisku 40027,746 Mg odpadów.
Składowisko odpadów poprodukcyjnych po Zakładach Włókien Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Piaskowej 157
powstało13 około 1950 r.

12 Powierzchnię pokrywa spontaniczne zbiorowisko leśno-zaroślowe o wysokości ok. 10 m. Wiek
„drzewostanu” można określić na 15–20 lat.

6

13 Zezwolenie Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. z dnia
7 października 1969 r. (NSSE VI-1-090/18/69); Decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Tomaszowie Maz. z dnia 30 kwietnia 1970 r. (OKN/T-VI-62/20/70) o przeznaczeniu terenu
przy ul. Piaskowej na wysypisko; Decyzja Wojewody Piotrkowskiego z dnia 23 sierpnia 1991 r.
(OS.V.7624-15/91) ustalająca sposób postępowania z odpadami mokrymi (odpady włókiennicze
tomofanowe i skoagulowana wiskoza), polegający na gromadzeniu ich na zmodernizowanym
składowisku przy ul. Piaskowej.

WPROWADZENIE
Infografika nr 2
Lokalizacja składowiska pozakładowego w Tomaszowie Mazowieckim

SKŁADOWISKO POZAKŁADOWE

miasto Tomaszów
Mazowiecki

Źródło: opracowanie własne NIK.

Pierwotnie odpady składowane były na niezabezpieczonym gruncie, o niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych, z płytko występującymi
wodami gruntowymi. W złożu odpadów powstały zapadliska. W wyniku
takiej eksploatacji teren został silnie zdewastowany. W latach 1991–1996
składowisko zostało zmodernizowane, uszczelnione i ogrodzone. Modernizacja składowiska polegała na odizolowaniu odpadów poprzez pokrycie
ich warstwą silikatyzowanych popiołów, w celu rozpoczęcia deponowania kolejnych odpadów w izolacji od środowiska. Na dnie ułożono drenaż
wprowadzony do zbiornika bezodpływowego. Odciek ze zbiornika wywożony był do oczyszczalni zakładowej. Dla tak zmodernizowanego składowiska przewidywano okres eksploatacji na 10 lat. Ostatnie wyniki badań
stanu wód podziemnych pochodzą z 1995 r.14 Wówczas wody poziomu
jurajskiego nie były zanieczyszczone ściekami przemysłowymi z terenu
ZWCh „Wistom”, jednak stwierdzono plamy zanieczyszczeń w wodach
14 Ocena stanu środowiska wód podziemnych w rejonie ZWCh „Wistom” (na podstawie wyników
monitoringu zakładowego), prof. dr hab. A. Sadurski, EKOS – Studia, Ekspertyzy, Projekty
proekologiczne, maj 1995 r.
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podziemnych I-go poziomu pod składowiskiem. Zalecono wypompowanie zanieczyszczonych wód i ich neutralizację w zakładowej oczyszczalni ścieków. Nie ma jednak dowodów na to, czy takie działania zostały
przez ZWCh „Wistom” przeprowadzone. W październiku 1997 r. nastąpiła upadłość Zakładu15 i zaprzestano produkcji. W lutym 1999 r. syndyk masy upadłości dokonał zbycia na rzecz osoby prywatnej (obywatela
Republiki Chińskiej) prawa użytkowania wieczystego terenu stanowiącego własność Zakładów o łącznej powierzchni 134 ha, w tym działkę
przy ul. Piaskowej, na której zlokalizowane było składowisko odpadów
poprodukcyjnych oraz prawa własności znajdujących się na tych gruntach
budynków, budowli oraz innych naniesień i urządzeń16. Przez cały okres
funkcjonowania składowiska przy ul. Piaskowej, zdeponowanych zostało
110 000 Mg odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, szczególnie o charakterze silnie kwaśnym, silnie alkalicznym, odpady włókiennicze, także tomofanowe.
Zarządzający składowiskami pozakładowymi w Zgierzu i Tomaszowie
Mazowieckim nie podjęli nigdy skutecznej ich rekultywacji.

8

15 Postanowienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 1 października 1997 r., sygn. akt GU 21/97.
16 Akt notarialny z 4 lutego 1999 r. (Repertorium A Nr 526/99).

2. OCENA OGÓLNA
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania organów administracji rządowej i lokalnego samorządu w zakresie zapobiegania zagrożeniom
środowiska ze strony składowisk pozakładowych w Zgierzu i w Tomaszowie Mazowieckim. Nieskuteczne działania nadzorcze, a w wielu przypadkach
w ogóle ich brak oraz wieloletnie zaniedbania zarządzających tymi składowiskami w zakresie gospodarki odpadami zdeterminowały obecne problemy
z ww. obiektami. W wyniku tych zaniechań nastąpiło pogorszenie jakości środowiska na składowiskach i w ich rejonie. Ponadto właściwe organy wykonawcze odpowiedzialne za sporządzanie wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska nie zdiagnozowały najistotniejszych problemów związanych z przedmiotowymi instalacjami i nie określiły w tych dokumentach stosownych zadań proekologicznych.

Składowiska pozakładowe w Zgierzu prowadzone były w sposób, który
powodował przekroczenia standardów jakości środowiska gruntowo-wodnego
oraz przekroczenia standardów emisyjnych (m.in. popiołów i cząstek azbestu)
i tym samym stanowiły zagrożenie dla środowiska.
Pomimo wykorzystywania przez zarządzającą tymi składowiskami Spółkę
z o.o. Eko-Boruta w Zgierzu gruntu w sposób sprzeczny z decyzjami w sprawie ustanowienia prawa wieczystego użytkowania i przepisami prawa ochrony
środowiska, a także nieregulowania zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, Starosta Zgierski nie podjął skutecznych działań, w celu rozwiązania prawa użytkowania wieczystego dla terenów składowisk pozakładowych.
Także kolejni Marszałkowie Województwa Łódzkiego w dziesięcioletnim
okresie objętym kontrolą, nie podjęli efektywnych działań w kierunku wyegzekwowania od spółki Eko-Boruta obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych w zakresie rekultywacji składowiska odpadów poprodukcyjnych
oraz ograniczenia negatywnego wpływu na ludzi i środowisko składowiska
„za Bzurą”. Prawne umocowanie Marszałka Województwa Łódzkiego do kontrolowania wykonania decyzji administracyjnych realizowane było w minimalnym zakresie. W kontrolowanym okresie Marszałek na terenie składowisk
pozakładowych w Zgierzu przeprowadził jedynie dwie kontrole (w 2013
i 2019 r.) oraz dwie wizje lokalne (w 2011 i 2013 r.). Brak regularnych działań
kontrolnych i nieegzekwowanie obowiązku rekultywacji terenu składowiska
w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej sprzyjał procederom nielegalnego gromadzenia odpadów. W okresie 2012–2015 w obrębie tego składowiska zmagazynowano znaczne ilości różnego rodzaju odpadów, w tym niebezpiecznych
oraz komunalnych. Nieskuteczne były jednak działania Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezydenta
Miasta Zgierza zobowiązujące Spółkę Eko-Boruta do usunięcia nielegalnie
zgromadzonych odpadów. Zalegają one na tych składowiskach do chwili obecnej. Bezprawnie zdeponowane odpady, niedopuszczalna ingerencja w złoże
osadnika (wykonanie rowu o głębokości ok. 2 m), przedostawanie się odcieków ze składowiska do środowiska gruntowego były powodem znacznego
pogorszenia stanu środowiska w otoczeniu składowiska przy ul. Miroszewskiej. Wykonane w 2016 r. badania jakości wód podziemnych w porównaniu
z wynikami z lat 1995–2008 wykazały przekroczenia normy stężenia chlorków o ok. 6000 razy, azotanów dziesięciokrotnie, a siarczanów czterokrotnie.
Pobrane w 2019 r. próby wody z piezometrów oraz odcieków z rowu opaskowego na terenie składowiska nieprzerwanie wykazywały przekroczenia dla
niektórych wskaźników. Zgodnie z opinią sporządzoną w 2019 r. na zlecenie NIK przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
odcieki ze składowiska zanieczyszczały przypowierzchniowy poziom wodonośny (wód gruntowych), który z kolei drenowany był przez rzekę Bzurę i w ten
sposób zanieczyszczenia mogły dostać się do rzeki. Natomiast w 2019 r. zanieczyszczenia przedostające się do wód gruntowych pozostawały bez wpływu
na zasoby wodonośne, z których czerpały wodę ujęcia komunalne w Zgierzu.

Podejmowane działania
nadzorcze nie wpłynęły
na poprawę
bezpieczeństwa
na składowiskach
pozakładowych w Zgierzu
i w Tomaszowie
Mazowieckim.
Nie zapobieżono też
i do chwili obecnej
nie usunięto stanu
zagrożenia na składowisku
w Zgierzu.
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Zarządzający składowiskiem oraz organy odpowiedzialne za nadzór nie podjęli żadnych działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Składowisko gipsów i popiołów nadal w całości jest pokryte nielegalnie zwiezionymi
tam odpadami, ciecz w miejscu zetknięcia skarpy składowiska z przyległym
terenem zbiera się nadal, a na koronie składowiska cały czas znajdują się niewłaściwie zabezpieczone odpady azbestu.
Marszałek Województwa Łódzkiego nie wyegzekwował też od spółki Eko-Boruta wykonania decyzji z 2007 r. zobowiązującej do wykonania na składowisku „za Bzurą” prac ograniczających negatywny wpływ tego obiektu
na środowisko. Żadne z prac wskazanych w decyzji nie zostały wykonane.
Hałda odpadów nadal nie jest technicznie zabezpieczona przed jej podmyciem przy wystąpieniu wielkiej wody w rzece Bzurze, a składowisko nie jest
w żaden sposób chronione przed przesiąkaniem wód deszczowych przez warstwy odpadów do wód powierzchniowych i podziemnych.
Niebezpieczne są ponadto występujące na składowisku pożary. W okresie
od  stycznia 2017 r. do lipca 2019 r. na składowisku gipsów i popiołów miały
miejsce aż 23 pożary, w wyniku których pod wierzchnią warstwą składowiska powstawały puste przestrzenie (zapadliska), co może stwarzać poważne
zagrożenie dla życia i zdrowia osób wchodzących na teren oraz prowadzących
działania ratowniczo-gaśnicze. W 2019 r. na skutek powiadomienia przez NIK
o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego Prezydent Miasta Zgierza dokonał zabezpieczenia terenu składowiska
przed ingerencją osób postronnych. Zamontowano także kamerę, z której
obraz przekazywany jest do monitoringu Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza.
Nieefektywna okazała się też zainicjowana w 2017 r. współpraca organów
administracji rządowej i samorządowej mająca na celu uregulowanie skomplikowanej sytuacji zaistniałej na składowiskach zarządzanych przez Eko-Boruta.
Przyjęte w 2018 r. główne założenie „mapy drogowej”, tj. przekazanie terenów
składowiska Gminie Miasto Zgierz, a następnie wystąpienie o dofinansowanie
rekultywacji składowisk nie zostało do zakończenia kontroli osiągnięte. Tym
niemniej Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia dotychczasowe działania
Prezydenta Miasta Zgierza w kierunku przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz
prawa własności nieruchomości, na których położone są składowiska pozakładowe w Zgierzu.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie udzielenia Spółce Gaz-Region (od 2006 r. Eko-Boruta sp. z o.o.) pożyczki w kwocie
1,5 mln zł oraz umorzenia jej części. Także nierzetelnie i niegospodarnie
WFOŚiGW realizował zadania dotyczące zabezpieczenia umowy pożyczki
z 2001 r. oraz windykacji należności. Określony w ww. umowie efekt ekologiczny w postaci prawidłowego składowania odpadów przemysłowych oraz
rekultywacji obszarów składowisk pozakładowych w Zgierzu nie został
osiągnięty. Spółka Eko-Boruta nie dotrzymała też warunku umorzenia
50% kwoty pożyczki (750 tys. zł), tj. przeznaczenia całości umorzonej kwoty
pożyczki na rekultywację składowiska przy ulicy Miroszewskiej. Po rozwiązaniu ze spółką umowy pożyczki WFOŚiGW w Łodzi nie wyegzekwował jednak od Spółki zobowiązań, które według stanu na koniec 2019 r. wyniosły
ponad 2,9 mln zł.
Przez ponad 20 lat nie był znany wpływ na środowisko składowiska pozakładowego w Tomaszowie Mazowieckim, na którym do 1990 r. Zakłady Włókien
Chemicznych „Wistom” (wpisane w 1990 r. na listę 80 najbardziej uciążliwych
dla środowiska zakładów w Polsce), zdeponowały 90 000 Mg toksycznych
odpadów. W okresie od nabycia w 1999 r. prawa użytkowania wieczystego
do terenu, na którym znajduje się składowisko pozakładowe przez podmiot
prywatny, obiekt ten nie był ani eksploatowany, ani rekultywowany, a zatem
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w okresie objętym kontrolą składowisko to stanowiło potencjalne zagrożenie
dla środowiska. Właściwe w sprawach ochrony środowiska organy nie podejmowały jednak żadnej współpracy w zakresie rekultywacji terenu składowiska. Pomimo posiadanej wiedzy o składowanych przez ZWCh „Wistom” przy
ul. Piaskowej odpadach niebezpiecznych, ich toksyczności i istnieniu ze strony
tego składowiska „potencjalnego ogniska zagrożeń dla wód podziemnych”,
ani Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ani Starosta Tomaszowski,
ani Marszałek Województwa Łódzkiego nie podejmowali skutecznych działań
w celu zidentyfikowania takich zagrożeń i ich zapobieżeniu.
Pomimo obowiązku wynikającego z art. 379 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
Środowiska w latach 2009–2019 żaden z kontrolowanych organów nie przeprowadził na tym składowisku kontroli przestrzegania przepisów ochrony
środowiska i gospodarki odpadami w zakresie objętym swoją właściwością.
Tymczasem zagrażający bezpieczeństwu środowiska stan tego składowiska,
oceniony przez WIOŚ w latach 1992–2001, wskazywał na konieczność jak
najszybszego rozstrzygnięcia odpowiedzialności za odpady, w szczególności
niebezpieczne. WIOŚ wskazał ponadto, że do całkowitego ustania przyczyn
uciążliwości dla środowiska niezbędna jest rekultywacja tej instalacji. Właściciel składowiska działań w powyższym zakresie, ani w żadnym innym wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach – nie
wykonał. Pomimo, iż od 2003 r. Starosta Tomaszowski oraz Prezydent Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego posiadali wiedzę o braku działań ze strony właściciela składowiska, a także o złym stanie sanitarno-technicznym, ulegającym
z każdym rokiem systematycznemu pogorszeniu, o braku monitoringu, o kradzieżach na składowisku, o nielegalnym zwożeniu dużych ilości odpadów niewiadomego pochodzenia oraz o negatywnym oddziaływaniu tego składowiska
na środowisko i zagrożeniu zdrowia przebywających tam ludzi, nie podjęli skutecznych działań zapobiegających takiemu stanowi.
Starosta Tomaszowski nie uznał się za właściwego do prowadzenia rekultywacji w odniesieniu do przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego
na środowisko i nie podejmował w tym zakresie działań, a Prezydent Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego w ogóle nie dokonywał oceny stanu środowiska
w związku z potencjalnymi zagrożeniami ze strony składowiska, w tym jego
oddziaływania na wody podziemne i ujęcia wody pitnej. Nie nadzorował również terenu składowiska pod kątem nielegalnego wwozu odpadów, a także nie
podejmował działań w celu zabezpieczenia terenu składowiska przed dostępem osób postronnych. Dopiero w trakcie kontroli NIK zabezpieczono teren
przed przejazdem osób trzecich i zgodnie z przepisami w zakresie postępowania z odpadami azbestu, usunięto ze składowiska te odpady.

Biorąc pod uwagę aktualny stan faktyczny kontrolowanych składowisk, a także
różny czas ich powstania oraz odmienną kwalifikację prawną poszczególnych
terenów, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, niemożliwe jest efektywne zastosowanie do tych składowisk obowiązujących przepisów w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki odpadami. Rozproszenie przepisów, ilość i częstotliwość zmian, nakładanie się różnych reżimów prawnych (poczynając od lat 70.,
poprzez lata 80. i 90. ubiegłego wieku do początków XXI wieku) w znacznym stopniu utrudniają aktualnie skuteczne działania organów administracji
w zakresie rozwiązania istniejącego i narastającego zagrożenia dla środowiska
ze strony składowisk pozakładowych.
Ponadto w ocenie Najwyższej Izby Kontroli bez wsparcia finansowego dla
lokalnych samorządów nie jest możliwe podjęcie skutecznych działań w celu
przeciwdziałania dalszej degradacji środowiska ze strony tych obiektów.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
3.1. Składowiska pozakładowe w Zgierzu
Negatywnie
na środowisko wpływały
składowiska pozakładowe
w Zgierzu

Składowiska pozakładowe w Zgierzu były eksploatowane niezgodnie z przepisami ochrony środowiska i o odpadach oraz decyzjami administracyjnymi.
Kontrole prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wykazały szereg nieprawidłowości w działaniach zarządcy składowisk pozakładowych w Zgierzu
– Spółki Eko-Boruta. Składowiska te prowadzone były w sposób, który powodował przekroczenia standardów jakości środowiska oraz przekroczenia standardów emisyjnych i tym samym stanowiły i stanowią nadal zagrożenie dla
środowiska. Pomimo określenia w latach 2006, 2007 i 2013 w stosownych
decyzjach obowiązków i terminów dotyczących przywrócenia terenom składowisk w Zgierzu gospodarczej użyteczności17, żadna z wydanych decyzji nie
została przez spółkę Eko-Boruta wykonana. Spółka nie prowadziła monitoringu składowiska oraz bieżącej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
Nie wywiązywała się również z obowiązków wynikających z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów, na których usytuowane są składowiska.

Infografika nr 3
Kontrole prowadzone na składowiskach pozakładowych w Zgierzu w latach 2009–2019

Marszałek Województwa Łódzkiego

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
kontrola

wizja

rozpoznanie zanieczyszczeń w terenie

Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.
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17 Np. do celów gospodarki leśnej, rolnej, wodnej, komunalnej, do celów rekreacyjnych,
czy budowlanych.
M.in. poprzez właściwe ukształtowanie terenu, poprawienie właściwości chemicznych i fizycznych,
odtwarzanie gleby oraz uregulowanie właściwych stosunków wodnych z wykorzystaniem metod
technicznych, biologicznych oraz zabiegów zmierzających do optymalnego zagospodarowania
docelowego terenu.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Niewystarczające były działania Starosty Zgierskiego, reprezentującego Skarb
Państwa, w zakresie gospodarowania nieruchomościami oddanymi w wieczyste użytkowanie Spółce Eko-Boruta. Pomimo nieuregulowania przez Spółkę
zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, a także niewykonywania obowiązków wynikających z decyzji określających m.in. zasady rekultywacji czy zabezpieczenia ograniczenia negatywnego oddziaływania składowiska
„za Bzurą” na środowisko i w konsekwencji wykorzystywania przez Spółkę
gruntu w sposób sprzeczny z decyzjami w sprawie ustanowienia prawa wieczystego użytkowania i przepisami ustawy POŚ, Starosta do końca 2019 r.
nie podjął skutecznych działań, w celu rozwiązania prawa użytkowania wieczystego dla terenów składowisk pozakładowych. 
[str. 32, 41–43, 52]

W dziesięcioletnim okresie objętym kontrolą, kolejni Marszałkowie Województwa Łódzkiego nie podjęli skutecznych działań w kierunku wyegzekwowania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych wydanych
w latach 2006, 2007 i 2013 w zakresie rekultywacji składowisk oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy wskazać w tym
miejscu, że art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji18 ustanawia prawny obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego, od którego spełnienia właściwy organ egzekucyjny
(w tym przypadku Marszałek), nie może się uchylić.

Nieskuteczne działania
Starosty Zgierskiego
w celu rozwiązania prawa
użytkowania wieczystego
dla terenów składowisk
pozakładowych

Brak działań Marszałka
Województwa
Łódzkiego w zakresie
egzekwowania
wykonania wydanych
w latach 2006–2007
decyzji administracyjnych

Tymczasem graniczące bezpośrednio z rzeką Bzurą składowisko „za Bzurą”,
na którym przez ok. 90 lat składowano m.in. odpady niebezpieczne nie było
technicznie zabezpieczone przed podmyciem przy wystąpieniu wielkiej wody
w rzece. Uszkodzenie wierzchowiny i skarpy północnej składowiska na odcinku
kilkudziesięciu metrów stwierdzono już w 2011 r. Składowisko to nie było
także zabezpieczone przed przedostawaniem się wód opadowych przez warstwy odpadów do wód powierzchniowych i podziemnych. Od 2007 r., wbrew
postanowieniom decyzji z dnia 28 września 2007 r., nie były prowadzone
żadne prace ograniczające negatywny wpływ tego obiektu na środowisko.

Infografika nr 4
Ustalenia kontroli składowiska „za Bzurą” przeprowadzonych w latach 2009–2019 przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Łodzi
BRAK WYMAGANEGO ZABEZPIECZENIA SKŁADOWISKA
( TJ . ŚCIANKI SZCZELNEJ STALOWEJ / PCV ,
ZABEZPIECZAJĄCEJ ZGROMADZONE HAŁDY
ODPADÓW PRZED PODMYCIEM PRZY WYSTĄPIENIU
WIELKIEJ WODY W RZECE )

SKŁADOWISKO „ ZA BZURĄ ”

BRAK URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO ZBIERANIA
I ODPROWADZANIA Z WYSYPISKA WÓD OPADOWYCH
I DRENAŻOWYCH
BRAK USZCZELNIENIA WIERZCHOWINY I SKARP

2009

2010

2011

2012

2013
BRAK DZIAŁAŃ
REKULTYWACYJNYCH

WIOŚ

2014

2015

2016

2017

2018

2019
BRAK MOŻLIWOŚCI
OKREŚLENIA
ZDEPONOWANYCH
NA WYSYPISKU
ODPADÓW

Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli

18 Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm., zwana dalej „u.p.e.a.”.
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Badania wody rzeki Bzury przeprowadzone przez WIOŚ w lipcu 2019 r.
wskazywały przekroczenia w zakresie zawartości azotu Kiejdahla, azotu azotynowego, fosforu fosforanowego i fosforu ogólnego oraz wysokie wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń, takich jak: siarczany, chlorki,
azotany, ChZT19, a także ogólnego węgla organicznego (OWO) zarówno w punkcie poboru zlokalizowanym przed składowiskiem, jak i poniżej niego. Zgodnie
z opinią Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
wyniki takie potwierdzają zły stan wody w rzece, a jedną z przyczyn takiego
stanu może być składowisko odpadów dawnych zakładów „Boruta”, którego
południowa granica stanowi jednocześnie krawędź koryta Bzury. [str. 32–33]
Niezrekultywowane było też składowisko odpadów poprodukcyjnych kwatera I
przy ul. Miroszewskiej. Termin realizacji rekultywacji został trzykrotnie zmieniony, raz na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego i dwukrotnie na mocy decyzji
Marszałka Województwa Łódzkiego, co skutkowało przesunięciem tego terminu o osiem lat. Mimo tego rekultywacja ostatecznie nie została zrealizowana.
Zdjęcie nr 1 i 2
Pojemniki o nieustalonej zawartości widoczne w odsłoniętej skarpie składowiska
przy ul. Miroszewskiej (lipiec 2019 r.)

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Wskazane przez Marszałka „prawne umocowanie do kontrolowania wykonania decyzji” realizowane było w minimalnym zakresie. W kontrolowanym okresie Marszałek przeprowadził dwie kontrole (w 2013 i 2019 r.)
oraz dwie wizje lokalne (w 2011 i 2013 r.). Działania kontrolne dotyczyły
jedynie terenu składowiska pozakładowego przy ul. Miroszewskiej. Brak
regularnych działań kontrolnych i nieegzekwowanie obowiązku rekultywacji ww. terenu sprzyjał procederom nielegalnego gromadzenia odpadów.
Wbrew wydanym decyzjom w latach 2012–2015 na składowisku przy ul. Miroszewskiej, a także składowisku gipsów i popiołów nielegalnie zdeponowano
duże ilości odpadów, w tym niebezpiecznych i nieprzeznaczonych do składowania w tych instalacjach. W obrębie tych składowisk zgromadzono odpady
w postaci sprzętu ochrony osobistej przeznaczenia wojskowego/obrony
cywilnej, fragmentów automatów do gier, beczek z niezidentyfikowaną
zawartością oraz odpadów komunalnych. Zdeponowano też bez należytego
zabezpieczenia odpady zawierające azbest. Dokonano ponadto niedopuszczalnej ingerencji w złoże osadnika poprzez wykonanie rowu o głębokości ok. 2 m
i umieszczenie w nim nowych odpadów, w tym komunalnych.
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19 ChZT – Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – wskaźnik ilości zanieczyszczeń wód i ścieków.
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Zdjęcie nr 3 i 4
Nielegalnie zdeponowane odpady na składowisku przy ul. Miroszewskiej (lipiec 2019 r.)

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Nieskuteczne były działania Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezydenta Miasta Zgierza
zobowiązujące Spółkę Eko-Boruta do usunięcia nielegalnie zgromadzonych
odpadów. Nie przyniosła zakładanych rezultatów decyzja z dnia 26 sierpnia
2013 r. cofająca Spółce zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne.
Jeszcze w kwietniu 2015 r. na teren składowisk przy ul. Miroszewskiej
wwożono i składowano odpady. Interwencyjna kontrola WIOŚ przeprowadzona w związku z telefonicznym zgłoszeniem z Komendy Powiatowej
Policji w Zgierzu potwierdziła kolejne nielegalne deponowanie odpadów
komunalnych. Na miejscu znajdował się jeszcze pojazd, który przywiózł
te odpady. Kierowca okazał dokument, zgodnie z którym odbiorcą odpadów była Spółka Eko-Boruta, nadawcą firma z Gdyni.

Nieskuteczne były
działania organów
zobowiązujące Eko-Boruta
do usunięcia nielegalnie
zgromadzonych
odpadów

Zdjęcie nr 5 i 6
Nielegalnie zdeponowane odpady na składowisku przy ul. Miroszewskiej (lipiec 2019 r.)

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Także Prezydent Miasta Zgierza nie wyegzekwował od Spółki Eko-Boruta
wykonania decyzji z dnia 23 września 2013 r. nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w terminie do 7 października 2013 r. Odpady nie zostały usunięte ani
w tym, ani w żadnym innym terminie. Z ustaleń kontroli WIOŚ z 2019 r.
wynika, że składowisko gipsów i popiołów w całości „jest pokryte nielegalnie zwiezionymi tam odpadami”, ciecz w miejscu zetknięcia skarpy składowiska z przyległym terenem zbiera się nadal i ma „chemiczny” zapach,
a na koronie składowiska cały czas znajdują się niewłaściwie zabezpieczone odpady azbestu.
15
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Zdjęcie nr 7 i 8
Niezabezpieczone odpady azbestowe i rów opaskowy wypełniony odciekami ze składowiska
(lipiec 2019 r.)

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Powstanie skażenia
środowiska
w rejonie składowiska
przy ul. Miroszewskiej
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Bezprawnie zdeponowane odpady, niedopuszczalna ingerencja w złoże
osadnika, przedostawanie się odcieków ze składowiska do środowiska
gruntowego były powodem znacznego pogorszenia od 2013 r. stanu środowiska w otoczeniu składowiska przy ul. Miroszewskiej. Badania pobranych
w 2014 r. próbek z piezometrów oraz z rozlewiska wykazały niewspółmiernie wysokie wartości niektórych wskaźników świadczących o zanieczyszczeniu środowiska. Zarządzająca składowiskami w Zgierzu Spółka
Eko-Boruta nie podjęła jednak żadnych działań mających na celu usunięcie powstałego odcieku. Pierwszy Likwidator Spółki20 wskazał, że „fakt ten
był poza jego wiedzą”, drugi Likwidator, że z powodu braku środków nie był
w stanie ponosić opłat z tytułu odcieków ze składowiska.
Ponad cztery lata trwały działania organów administracji rządowej i samorządowej w celu przywrócenia usługi odbioru odcieków ze składowiska do kanalizacji miejskiej. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Łodzi przez ponad trzy lata nie zdołał wyegzekwować od spółki Eko-Boruta realizacji nałożonych decyzją obowiązków dotyczących ustalenia
przyczyn zmian jakości wód podziemnych oraz przedostania się odcieków
ze składowiska do środowiska. Także wszczęta przez WIOŚ egzekucja administracyjna, w ramach której zastosowano środek egzekucyjny w postaci
grzywny w celu przymuszenia okazała się bezskuteczna. Dopiero w kwietniu 2016 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowił
o zastosowaniu wykonania zastępczego. Wykonane w 2016 r. badania próbek wody z piezometrów i cieczy z rozlewiska, które utworzyło się u podnóża skarpy składowiska, w porównaniu z wynikami z lat 1995–2008,
wykazały wysokie wartości PWE, OWO oraz ponadnormatywne stężenia
chlorków (norma przekroczona ok. 6000 razy), azotanów (10 razy) i siarczanów (ok. 4 razy). O wynikach analizy przeprowadzonej w ramach tego
wykonania Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi w maju
2017 r. powiadomił Prezydenta Miasta Zgierza, który po przeprowadzeniu w 2017 r. badań próbek ścieków ze studzienki zlokalizowanej w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej w sąsiedztwie składowiska odpadów, w maju
2018 r. doprowadził do udrożnienia przyłącza kanalizacyjnego. Ostatecznie dopiero od czerwca 2018 r., na koszt Gminy Miasta Zgierz, odprowadzane
są ścieki ze składowiska odpadów. Niestety, po roku od udrożnienia kana20 Pierwszy Likwidator Sądowy pełnił funkcję od 14 października 2016 r. do 9 maja 2018 r.
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lizacji, na koniec 2019 r. pobrane próby wody z piezometrów oraz odcieków z rowu opaskowego nieprzerwanie wykazywały przekroczenia dla
ww. wskaźników. Wartości tych wskaźników przekroczone były dla wód podziemnych klasy IV (niezadowalającej jakości), w których wartości elementów
fizykochemicznych są podwyższone m.in. w wyniku wyraźnego wpływu działalności człowieka.
Zgodnie z opinią sporządzoną w 2019 r. na zlecenie NIK przez Instytut
Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy odcieki ze składowiska zanieczyszczały przypowierzchniowy poziom wodonośny (wód
gruntowych), który z kolei drenowany był przez rzekę Bzurę i w ten sposób zanieczyszczenia mogły dostać się do rzeki. Natomiast w 2019 r.
zanieczyszczenia przedostające się do wód gruntowych pozostawały
bez wpływu na zasoby wodonośne, z których czerpały wodę ujęcia komunalne w Zgierzu.
Zarządzający składowiskiem oraz organy odpowiedzialne za nadzór
nie podjęli żadnych działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Składowisko gipsów i popiołów nadal w całości jest pokryte nielegalnie zwiezionymi tam odpadami, ciecz w miejscu zetknięcia skarpy
składowiska z przyległym terenem zbiera się nadal, a na koronie składowiska cały czas znajdują się niewłaściwie zabezpieczone odpady azbestu.
Zdjęcie nr 9, 10 i 11
Nieuprzątnięte nielegalnie zgromadzone odpady i niezabezpieczony azbest (styczeń 2020 r.)

Źródło: materiały kontrolne NIK.



[str. 34–37, 42, 46–49]
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Niezabezpieczone
przed dostępem
składowiska
przy ul. Miroszewskiej
– groźne dla zdrowia
i życia ludzi

Dokonane podczas kontroli NIK w lipcu 2019 r. oględziny suchego składowiska odpadów wykazały m.in., że wejście na teren składowiska popiołów
i gipsów oraz przylegającego do niego składowiska odpadów poprodukcyjnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych było niezabezpieczone,
a teren składowisk był nieogrodzony, przez co istniała możliwość wejścia
osób postronnych. Dookoła składowisk nie było też oznaczeń informujących o tym, że jest to teren składowiska.
Zdjęcie nr 12 i 13
Niezabezpieczone wejście na teren składowiska przy ul. Miroszewskiej (lipiec 2019 r.)

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Ponadto w wyniku wewnętrznych pożarów pod wierzchnią warstwą składowiska powstawały puste przestrzenie, które mogły ulec zapadnięciu pod
ciężarem człowieka, co mogło stanowić realne zagrożenie bezpieczeństwa.
Przeprowadzona w sierpniu 2019 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu kontrola potwierdziła, że na terenie obiektu
znajdują się liczne zapadliska, co może stwarzać poważne zagrożenie dla
życia i zdrowia osób wchodzących na teren oraz prowadzących działania
ratowniczo-gaśnicze. Ponadto zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi występuje również ze względu na obecność wielu substancji, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi np. siarczany i chlorki, fenole, cyjanki,
metale ciężkie i inne. Także zdeponowany na składowisku nienależycie zabezpieczony eternit stwarza ryzyko unoszenia przez wiatr cząstek
rakotwórczego azbestu, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i ludzi. Kontrola wykazała również, że ze względu na brak ogrodzenia terenu oraz brak
stałego nadzoru istnieje ryzyko podpalenia odpadów przez osoby trzecie.
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 9 lipca 2019 r. na terenie składowiska
odpadów paleniskowych miały miejsce 23 pożary21.
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21 Składowane odpady niedegradowalne ulegają procesom rozkładu beztlenowego, którego jednym
z produktów jest powstawanie gazu wysypiskowego – metanu. Proces rozkładu biologicznego
materii organicznej zgromadzonej w odpadach jest procesem egzotermicznym i na skutek
wzrostu temperatury może dojść do samozapłonu (gdy produkt rozkładu osiągnie temperaturę
samozapłonu, w przypadku metanu to 235oC).
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Zdjęcie nr 14
Zapadlisko, które powstało na skutek pożaru pod wierzchnią warstwą składowiska
(lipiec 2019 r.)

Źródło: materiały kontrolne NIK.

W następstwie powiadomienia dokonanego przez Najwyższą Izbę Kontroli
w dniu 19 lipca 2019 r. o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa
dla życia i zdrowia ludzkiego na terenie składowiska przy ul. Miroszewskiej,
Prezydent Miasta Zgierza dokonał zabezpieczenia terenu m.in. poprzez oznaczenie tablicami ostrzegawczymi, zamknięcie bram i zamontowanie kamery.
Zdjęcia nr 15, 16, 17 i 18
Od lewej zamknięta brama wjazdowa, oznakowanie składowiska tablicami informacyjnymi,
obrotowa kamera skierowana na bramy wjazdowe, obraz z monitoringu

Źródło: materiały kontrolne NIK.
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Także dopiero w trakcie kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o przygotowanie i monitoring obszaru składowisk pozakładowych
w Zgierzu oraz rozszerzenie monitoringu wód powierzchniowych o punkt
na rzece Bzurze na wysokości składowisk.

Infografika nr 6
Główne ustalenia kontroli przeprowadzonych na składowiskach pozakładowych w Zgierzu w latach 2009–2019
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi i zastosowane sankcje
w latach 2009–2019
składowiska pozakładowe
w Zgierzu kontrolowane
były 15 razy

W TRAKCIE KONTROLI STWIERDZONO M . IN : NASTĘPUJĄCE NARUSZENIA

NIELEGALNE ZBIERANIE
ORAZ MAGAZYNOWANIE
ODPADÓW

NIEMONITOROWANIE
SKŁADOWISKA

NIEWŁAŚCIWE
ZABEZPIECZENIE
ODPADÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ODZYSK ODPADÓW
BEZ WYMAGANEGO
ZEZWOLENIA

NIERZETELNE
PROWADZENIE
EWIDENCJI

OBECNOŚĆ ROZLEWISK
W REJONIE SKŁADOWISKA

PRZEKROCZENIE
WSKAŹNIKÓW
W BADANYCH
PRÓBKACH WODY
Z PIEZMETRÓW

PRZEKROCZENIE
MAKSYMALNEGO CZASU
MAGAZYNOWANIA
ODPADÓW – 3 LATA

SANKCJE
POUCZENIE

ZARZĄDZENIA
POKONTROLNE

MANDAT

GRZYWNA

decyzja z 2014 r.
zobowiązanie Spółki Eko-Boruta do ustalenia przyczyn zmian
jakości wód podziemnych monitorowanych przez piezometry
oraz przedostania się odcieków ze składowiska przemysłowego
do środowiska, w terminie do 23.08.2014 r.)
postanowienie o zastosowaniu wykonania
zastępczego z 2016 r.

Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.



Brak monitoringu
składowiska
przy ul. Miroszewskiej
i niewystarczające
działania WIOŚ w zakresie
egzekwowania obowiązku
monitorowania
tego składowiska
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Pogarszanie się stanu środowiska w wyniku oddziaływania niewłaściwie zabezpieczonych składowisk odpadów jest procesem długotrwałym.
W przypadku nagłych awarii, wycieków, możliwe jest stwierdzenie skażenia na podstawie widocznych rozlewisk, czy wyczuwalnego zapachu chemikaliów. Jednakże w większości przypadków substancje niebezpieczne
przedostają się do środowiska powoli, poprzez wody podziemne. W celu
weryfikacji oddziaływań składowisk odpadów ustanawia się punkty
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pomiaru: drenaż kontrolny i piezometry, z których możliwe jest pobieranie
próbek wody do badania w laboratoriach na obecność substancji niebezpiecznych, a także przeprowadza się inne badania w zależności od rodzaju
składowanych materiałów niebezpiecznych, m.in. badanie oparów rtęci,
czy parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym22.
Zdjęcie nr 19
Jeden z dziewięciu piezometrów zlokalizowany na składowisku przy ul. Miroszewskiej

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Ostatnie wyniki monitoringu składowiska w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej
zarządzający tym składowiskiem przekazał do Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w 2007 r. Od tego czasu monitoring tego składowiska nie był prowadzony, co naruszało postanowienia ustawy o odpadach23.
Ustawodawca zarówno w ustawie o odpadach z 2001 r., jak i kolejnej
z 2012 r. zobowiązał zarządzających składowiskami odpadów do prowadzenia monitoringu składowisk i przekazywania wyników do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska24. Wskazać należy, że informacje
pochodzące z monitoringu są dla inspekcji ochrony środowiska ważnym
źródłem wiedzy o oddziaływaniach składowisk na środowisko, mogą być
wykorzystane przy planowaniu kontroli, a także podejmowaniu działań
w celu przeciwdziałania skażeniu środowiska lub ograniczenia jego rozprzestrzeniania. Jedynie właściwie działający system monitoringu miejsc,
w których znajdują się odpady niebezpieczne umożliwia bezpieczne użytkowanie składowisk odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach nieprowadzenie
monitoringu przez zarządzającego składowiskiem, jak również nieprzekazywanie wyników monitoringu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska jest wykroczeniem, zagrożonym karą aresztu albo grzywny25.
Przez blisko siedem lat (2007–2014), nie był znany wpływ składowiska
22 § 23 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk
odpadów (Dz. U. poz. 523).

23 Art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach z 2001 r. oraz art. 124 ust. 4 ustawy o odpadach z 2012 r.
24 Art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach z 2001 r. oraz art. 124 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach z 2012 r.
25 Art. 78 pkt 5 i 6 ustawy o odpadach z 2001 r. oraz art. 189 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o odpadach z 2012 r.
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przy ul. Miroszewskiej na wody podziemne. Natomiast w 2014 r. – po badaniach przeprowadzonych przez WIOŚ – stwierdzono już powstanie skażenia
środowiska w rejonie tego składowiska.
Pomimo niewywiązywania się z ustawowych obowiązków przez Zarząd
Eko-Boruta sp. z o.o. WIOŚ nie wzywał do przekazywania wyników monitoringu i tylko raz (w 2012 r.) nałożył grzywnę w postaci mandatu karnego
w wysokości 300 zł na Prezesa tej spółki za brak wykonywania badań związanych z monitorowaniem składowiska, tj. za wykroczenie z art. 78 pkt 5
ustawy z 2001 r. W ocenie NIK zastosowanie przez WIOŚ pouczenia oraz
nałożenie symbolicznego mandatu karnego w wysokości 300 zł nie mogą
być uznane za wystarczające środki do zdyscyplinowania podmiotu niewywiązującego się z nałożonych na niego obowiązków, w szczególności gdy
mamy do czynienia z niewykonywaniem tego obowiązku drugi rok z rzędu.
Zastosowane środki były nieadekwatne do skali zagrożeń generowanych
przez składowisko, ponieważ WIOŚ dysponował wiedzą o składowaniu
na nim materiałów niebezpiecznych, których uwolnienie mogło spowodować istotne zagrożenie dla środowiska.

Infografika nr 7
Kontrole składowiska gipsów i popiołów przeprowadzone w latach 2009–2019 przez Marszałka Województwa Łódzkiego
i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi
–

ZARZĄDZENIA POKONTROLNE
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MAGAZYNOWANIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH
DO REKULTYWACJI SKŁADOWISKA
WYKAZYWANIE ODZYSKU ODPADÓW MIMO ,
IŻ NIE PODJĘTO REKULTYWACJI
PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEGO CZASU
MAGAZYNOWANIA ODPADÓW – 3 LATA
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.

Nieefektywna praca
zespołu i nieosiągnięcie
głównego założenia
„mapy drogowej”
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Nieefektywne okazały się prace przedstawicieli m.in. Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Zgierza, Marszałka Województwa Łódzkiego,
Starosty Zgierskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, którzy w 2017 r. zainicjowali cykliczne spotkania w celu uregulowania skomplikowanej sytuacji zaistniałej na składowiskach zarządzanych
przez Eko-Boruta, zorganizowania współpracy między organami różnych
szczebli oraz doprowadzenia do uprzątnięcia odpadów i rekultywowania
terenu. Przyjęte w 2018 r. główne założenie „mapy drogowej”, tj. przeka-
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zanie terenów składowiska Gminie Miasto Zgierz, a następnie wystąpienie
o dofinansowanie rekultywacji składowisk nie zostało do zakończenia kontroli osiągnięte. Inicjowane przez członków zespołu (organy administracji państwowej i samorządowej) działania nie doprowadziły do realizacji
celu jakim była rekultywacja i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko składowisk pozakładowych. Zaplanowane na czerwiec
2019 r. podpisanie aktów notarialnych w przedmiocie przeniesienia prawa
wieczystego użytkowania gruntów na Miasto Zgierz nie doszło do skutku
z powodu m.in. nieprzedłożenia przez likwidatora spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników, zawierających zgodę na nieodpłatne przeniesienie
prawa wieczystego użytkowania, a także ze względu na fakt, iż czynności
likwidatora w tym zakresie zostały ocenione przez notariusza jako wykraczające poza czynności likwidacyjne w rozumieniu art. 282 k.s.h.
Infografika nr 8
Założenia „mapy drogowej” i ich realizacja w latach 2018–2019

9 maja 2018

wrzesień 2018
– maj 2019

wrzesień 2018
– czerwiec 2019

NIE doszło do skutku

wyznaczenie przez sąd nowego likwidatora zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska oraz Urzędu Miasta Zgierza

przekazanie przez likwidatora do Urzędu Miasta Zgierza informacji o chęci
zrzeczenia się na jego rzecz (w trybie art. 902 pkt 1 Kodeksu cywilnego) prawa
użytkowania wieczystego do terenów, na których zlokalizowane są składowiska

wyrażenie przez Urzędu Miasta Zgierza zainteresowania terenem składowiska

zrzeczenie się w drodze aktu notarialnego przez Eko-Boruta prawa użytkowania
wieczystego na rzecz Urzędu Miasta Zgierza
skierowanie przez Urzęd Miasta Zgierza do Starostwa Powiatowego w Zgierzu
wniosku dotyczącego możliwości przekazania miastu terenu składowiska
na własność w drodze darowizny
uzgodnienie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu z Wojewodą Łódzkim
dokonania przekazania miastu terenu składowiska na własność w drodze
darowizny
przejęcie przez Urzędu Miasta Zgierza terenu składowiska na własność w drodze
darowizny
skierowanie przez Urzędu Miasta Zgierza (przy wsparciu WIOŚ) wniosku
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dotyczącego dofinansowania rekultywacji obszaru składowiska

Źródło: opracowanie NIK.

W trakcie kontroli NIK podjęto kolejne kroki w powyższym zakresie, tym
razem mające na celu rozwiązanie użytkowania wieczystego ustanowionego
na nieruchomościach zajętych przez składowiska odpadów. Prezydent Miasta Zgierza przesłał Staroście Zgierskiemu dokumentację mogącą stanowić
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podstawę do wniosku do Prokuratorii Generalnej o wszczęcie postępowania w powyższym zakresie. Starosta jednak równolegle podejmował inne
działania dotyczące przedmiotowych nieruchomości, które nie były spójne
z „mapą drogową”. W dniu 20 grudnia 2019 r. na wniosek likwidatora spółki
Eko-Boruta zwrócił się bowiem do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody
na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym na rzecz jej użytkownika wieczystego Eko-Boruta
sp. z o.o. w likwidacji.
Już po zakończeniu kontroli Starosta Zgierski złożył wniosek do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o wszczęcie procedury
zmierzającej do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Do Wojewody Łódzkiego zaś skierował pismo wycofujące wniosek dotyczący
wyrażenia zgody na zbycie prawa własności na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego. 
[str. 41–43, 50–55]

3.2. Składowisko pozakładowe w Tomaszowie Mazowieckim
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Przez ponad 20 lat nie był znany wpływ na środowisko składowiska
pozakładowego w Tomaszowie Mazowieckim, na którym do 1990 r. Zakłady
Włókien Chemicznych „Wistom” (wpisane w 1990 r. na listę 80 najbardziej
uciążliwych dla środowiska zakładów w Polsce), zdeponowały 90 000 Mg
toksycznych odpadów i ok. 33 000 Mg odpadów ceramicznych i budowlanych. Produkcji w ZWCh „Wistom” zaprzestano w 1997 r. (upadłość Zakładu
nastąpiła w październiku 1997 r.). W 1999 r. syndyk masy upadłości Zakładów dokonał zbycia na rzecz osoby prywatnej (obywatela Republiki Chińskiej) prawa użytkowania wieczystego terenu stanowiącego własność ZWCh
„Wistom” o łącznej powierzchni 134 ha, w tym działkę nr 63 przy ul. Piaskowej 157, na której zlokalizowane było składowisko odpadów poprodukcyjnych. Przedmiot sprzedaży został wydany nabywcy w dniu 1 lutego 1999 r.
W okresie od nabycia w 1999 r. prawa użytkowania wieczystego do terenu,
na którym znajduje się składowisko pozakładowe przez podmiot prywatny,
obiekt ten nie był ani eksploatowany, ani rekultywowany, a zatem w okresie objętym kontrolą składowisko to stanowiło potencjalne zagrożenie
dla środowiska. Mimo to Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
i Starosta Tomaszowski w tym czasie nie podjęli niezbędnych działań
w celu identyfikacji tego zagrożenia. W szczególności nie podjęli współpracy między sobą oraz z innymi organami, która mogłaby doprowadzić
do identyfikacji stanu środowiska na terenie tego obiektu, np. odtworzenia systemu monitoringu wód podziemnych, czy zbadania jakie konkretnie odpady znajdują się na tym terenie26.
Także pomimo obowiązku wynikającego z art. 379 ust. 1 ustawy POŚ w latach
objętych kontrolą żaden z kontrolowanych organów nie przeprowadził jednak na tym składowisku kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami w zakresie objętym swoją właściwością.

26 Dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. 22 stycznia 2020 r. wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska dokonano lokalizacji i odkopania podwójnego piezometru, który został
wykonany na terenie składowiska w latach 1994/95 w celu sprawdzenia migracji zanieczyszczeń
w środowisku wód podziemnych. Przeprowadzone przez kontrolerów NIK oględziny wykazały
przy tym, że na terenie składowiska znajdowały się liczne skupiska odpadów komunalnych,
w tym trzy skupiska płyt eternitowych.
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Ostatnia kontrola tego składowiska, przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponad 18 lat temu wykazała
negatywny wpływ składowiska na wody podziemne. Plamy zanieczyszczeń
stwierdzono pod składowiskiem w wodach podziemnych I-go poziomu.
O konieczności podjęcia działań w zakresie ochrony środowiska Tomaszowa Mazowieckiego, zagrożonego w znacznych rozmiarach, wskazywano
już w 1997 r. w związku z ogłoszeniem upadłości ZWCh „Wistom”. Żadnych
działań ani prac zabezpieczających jednak nie podjęto.
Także prowadzone w latach 1992–2001 kontrole WIOŚ wskazywały na zły
stan składowiska zagrażający bezpieczeństwu środowiska. WIOŚ postulował wówczas o jak najszybsze rozstrzygnięcie odpowiedzialności za odpady,
w szczególności niebezpieczne. Wskazał ponadto, że do całkowitego ustania
przyczyn uciążliwości dla środowiska niezbędna jest rekultywacja tej instalacji. Właściciel składowiska działań w powyższym zakresie, ani w żadnym
innym wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach – nie wykonał. Praktycznie od 1999 r. nie było z nim kontaktu.
Po kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. przeprowadzonej w 2003 r. Starosta Tomaszowski posiadał
wiedzę o złym stanie sanitarno-technicznym składowiska, ulegającym
z każdym rokiem systematycznemu pogorszeniu, o braku monitoringu,
o kradzieżach na składowisku, o nielegalnym zwożeniu dużych ilości śmieci
niewiadomego pochodzenia oraz o negatywnym oddziaływaniu tego składowiska na środowisko i zagrożenie zdrowia przebywających tam ludzi.
Do 30 kwietnia 2007 r.27 nie podjął jednak działań rekultywacyjnych
na składowisku pozakładowym po ZWCh „Wistom”, gdyż „nie uznał się
za właściwego w odniesieniu do przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko” (wcześniej do przedsięwzięcia wymagającego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko).
Zdjęcie nr 20 i 21
Nielegalnie zwożone śmieci i niezabezpieczone płyty eternitowe

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Także Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego nie dokonywał oceny stanu
środowiska w związku z potencjalnymi zagrożeniami ze strony składowiska,
w tym jego oddziaływania na wody podziemne i ujęcia wody pitnej. Pomimo
27 Art. 102 uchylony przez art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie (Dz.U.07.75.493) z dniem 30 kwietnia 2007 r.
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uregulowania stanu własności składowiska, od 2017 r. Gmina Miasto Tomaszów
Mazowiecki nie nadzorowała również terenu składowiska pod kątem nielegalnego wwozu odpadów, a także nie podejmowała działań w celu zabezpieczenia terenu składowiska przed dostępem osób postronnych.
Zdjęcie nr 22
Niezabezpieczony teren składowiska pozakładowego przy ul. Piaskowej

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Dopiero w trakcie kontroli NIK zabezpieczono teren przed przejazdem osób
trzecich poprzez wbudowanie we wszystkich miejscach dostępu (wjazdach)
betonowych barier drogowych oraz wykonano rowy zabezpieczające przed
wjazdem. Ponadto zgodnie z przepisami w zakresie postępowania z odpadami azbestowymi usunięto ze składowiska te odpady28.
Zdjęcie nr 23
Wbudowane we wjazdach na składowisko betonowe bariery drogowe

Źródło: materiały kontrolne NIK.
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28 Karta przekazania odpadów Nr 00024/2020/KPO/0001/000016183.
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Także dopiero w trakcie kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Łodzi zwrócił się29 do Głównego Inspektora Ochrony środowiska o przygotowanie i monitoring obszaru składowiska pozakładowego w Tomaszowie Mazowieckim oraz rozszerzenie monitoringu wód powierzchniowych
o punkt na rzece Czarnej.

Kontrolowane organy samorządowe wskazywały na niejednoznaczny
status składowiska pozakładowego w Tomaszowie Mazowieckim, utrudniający podejmowanie przez nie działań w zakresie jego rekultywacji,
czy brak kontaktu z właścicielem terenu, na którym zlokalizowane było
składowisko. NIK jednak zwraca uwagę, że w całym okresie objętym kontrolą właściwe w zakresie ochrony środowiska organy nie podejmowały
żadnej współpracy w tym zakresie. Zagadnienia te nie zostały ujęte ani
w wojewódzkich, ani w powiatowych, ani gminnych programach ochrony
środowiska. Organy wykonawcze kontrolowanych jednostek samorządu
terytorialnego przy sporządzaniu tych dokumentów ograniczyły się jedynie do poinformowania o potencjalnych zagrożeniach dla stanu lokalnego
środowiska. Także w Planie gospodarki odpadami dla miasta Tomaszowa
Maz. z 2004 r. znalazły się jedynie ogólne informacje o lokalizacji składowiska pozakładowego przy ul. Piaskowej oraz o potencjalnych zagrożeniach z nim związanych dla wód podziemnych. Nie zdiagnozowano
najistotniejszych problemów w tym obszarze i nie określono stosownych
zadań proekologicznych wraz z ich harmonogramem i źródłem finasowania. Przygotowane w okresie objętym kontrolą raporty z wykonania
programu nie zawierały informacji o jakichkolwiek działaniach związanych z potencjalnym zagrożeniem ze strony składowiska pozakładowego w Tomaszowie Mazowieckim, co więcej w ogóle nie podejmowały
tej problematyki.
Należy w tym miejscu zwrócić również uwagę na określoną w art. 5
ustawy POŚ zasadę kompleksowości ochrony środowiska, adresowanej do wszystkich podmiotów prawa, w tym jednostek samorządu terytorialnego sporządzających programy ochrony środowiska. Podmioty
te w związku z tą zasadą mają za zadanie podejmowanie takich działań
ochronnych, które będą obejmować środowisko jako całość. Zasada ta nie
pozwala wyłączać z zakresu programu nieruchomości znajdujących się
na terenie jednostki samorządu terytorialnego, z uwagi na utrudniony
kontakt z podmiotem władającym tym terenem, szczególnie w sytuacji
gdy zjawiska zachodzące na tym obszarze mogą mieć istotny, negatywny
wpływ na stan lokalnego środowiska.

Ustalenia kontroli potwierdziły bierną postawę zarówno Prezydenta Miasta jak i Starosty Tomaszowskiego w zakresie identyfikowania zagrożeń
dla środowiska ze strony tego składowiska. Należy przy tym podkreślić,
że Prezydent i Starosta przez cały okres objęty kontrolą posiadali wiedzę o istnieniu potencjalnego zagrożenia dla środowiska, w tym szczególnie dla wód podziemnych na terenach należących w przeszłości do ZWCh
Wistom. Władze starostwa i gminy miały bowiem dostęp do informacji uzyskanych na podstawie przeprowadzonego w 1995 r. monitoringu

29 Pismo z dnia 29 stycznia 2020 r. znak I.700.20.2020 L.dz. 2020/0630.

Bierna postawa władz
starostwa i gminy
w zakresie
zidentyfikowania wpływu
składowiska po ZWCh
„Wistom” na stan
środowiska
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wód podziemnych, które wskazywały na zanieczyszczenie ściekami przemysłowymi z terenu składowiska wód podziemnych. W związku z tym
badający zalecili wypompowanie zanieczyszczonych wód i ich neutralizację w zakładowej oczyszczalni ścieków. Ani Prezydent ani Starosta
nie sprawdzili natomiast, czy ostatecznie zalecenia te zostały wykonane.
Ponadto w okresie od nabycia w 1999 r. prawa użytkowania wieczystego
do terenu, na którym znajduje się składowisko pozakładowe przez podmiot prywatny, obiekt ten nie był ani eksploatowany, ani rekultywowany.
A zatem w okresie objętym kontrolą składowisko stanowiło potencjalne
zagrożenie dla środowiska. Mimo to Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Starosta Tomaszowski w tym czasie nie podjęli niezbędnych
działań w celu identyfikacji tego zagrożenia. W szczególności nie podjęli współpracy między sobą oraz z innymi organami, która mogłaby
doprowadzić do identyfikacji stanu środowiska na terenie tego obiektu,
np. odtworzenia systemu monitoringu wód podziemnych, czy zbadania
jakie konkretnie odpady znajdują się na tym terenie30.
Infografika nr 9
Główne zaniedbania ze strony właściciela i organów ochrony środowiska wobec składowiska
pozakładowego w Tomaszowie Mazowieckim

Wyniki kontroli prowadzonych przez WIOŚ w latach 1992–2001 wskazywały
na konieczność jak najszybszego rozstrzygnięcia odpowiedzialności za odpady,
w szczególności niebezpieczne

Działania w ww. zakresie nie zostały podjęte przez żaden z organów
odpowiedzialnych za ochronę środowiska (WIOŚ, UMWŁ, Starosta Tomaszowski,
Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.)

W latach objętych kontrolą WIOŚ i UMWŁ nie przeprowadzali kontroli składowiska
pozakładowego „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim. Tłumaczyli, że od 2001 r.
nie było obiektywnej możliwości kontroli bieżącej eksploatacji składowiska

Od 2001 r. brak było danych o oddziaływaniu tego składowiska na środowisko

Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli
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30 Dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. 22 stycznia 2020 r. wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska dokonano lokalizacji i odkopania podwójnego piezometru, który został
wykonany na terenie składowiska w latach 1994/95 w celu sprawdzenia migracji zanieczyszczeń
w środowisku wód podziemnych. Przeprowadzone przez kontrolerów NIK oględziny wykazały
przy tym, że na terenie składowiska znajdowały się liczne skupiska odpadów komunalnych,
w tym trzy skupiska płyt eternitowych.
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3.3. Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zakup trzech składowisk
pozakładowych w Zgierzu
Nierzetelne i niegospodarne były działania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie udzielenia
Spółce Gaz-Region (od 2006 r. Eko-Boruta sp. z o.o.) pożyczki na zakup
zespołu trzech wysypisk odpadów przemysłowych w Zgierzu i udziałów
Spółki Eko-Boruta w Zgierzu oraz w zakresie umorzenia jej części, a także
dotyczące zabezpieczenia umowy pożyczki oraz windykacji należności.
Fundusz udzielił w 2001 r. Spółce Gaz-Region pożyczki w kwocie 1,5 mln zł bez
analizy aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej i majątkowej spółki.
Było to wbrew wymogom określonym w § 8 i 12 obowiązujących w Funduszu
Zasad udzielania i umarzania pożyczek. Co więcej WFOŚiGW udzielił pożyczki
Spółce Gaz-Region, pomimo iż zarówno w 1999, jak i w 2000 r. spółka nie
prowadziła żadnej działalności zarobkowej. Fundusz nie dysponował też
wymaganymi dokumentami, tj. opinią banku prowadzącego rachunek bieżący,
zgodą terenowego organu administracji państwowej na realizację inwestycji
i opinią organu właściwego ds. ochrony środowiska.
WFOŚiGW w Łodzi naruszył także postanowienia § 3 ww. Zasad, zgodnie
z którymi środki Funduszu mogły stanowić jedynie uzupełnienie środków
własnych wnioskodawcy i nie więcej niż do wysokości 50% kosztów realizacji zadania, zaś odstąpienie od tej zasady możliwe było jedynie w uzasadnionym przypadku. Koszt realizacji tego zadania określono na kwotę
1,65 mln zł, a zatem kwota udzielonej pożyczki (1,5 mln zł) w obiektywny
sposób przekraczała dopuszczalny próg dofinansowania ze środków
WFOŚiGW. Ani we wniosku o pożyczkę, ani w uchwale Rady Nadzorczej Funduszu przyznającej pożyczkę, nie zamieszczono jakiejkolwiek wzmianki
o odstąpieniu od reguły określonej w Zasadach oraz przyczynach odstąpienia.
Efekt ekologiczny określony został w umowie pożyczki ogólnikowo, jako: prawidłowe składowanie odpadów przemysłowych, prowadzenie rekultywacji
związanej z wykorzystaniem odpadów (popiołu, gruzu, humusu) oraz rekultywacja obszarów składowisk. Tak nieprecyzyjne zapisy ograniczały możliwość
dokonania oceny osiągnięcia tego efektu, od czego zależne było z kolei umorzenie
połowy kwoty udzielonej pożyczki. Te nieprawidłowości potwierdzone zostały
w 2007 r. przez Instytut Ochrony Środowiska31, który stwierdził wówczas m.in.,
że zapisy we wniosku o pożyczkę dotyczące osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego były bezsprzecznie wadliwe. Błędem było uznanie składowania odpadów za rekultywację terenu, także prawidłowe składowanie odpadów nie może
stanowić technicznej rekultywacji gruntu, ale tworzy warunki do jej wykonania po zamknięciu składowiska. Rekultywacja składowiska nie mogła więc być
wykonana w terminie zakreślonym umową pożyczki, tj. do końca roku 2002.
Pomimo powyższego w dniu 10 września 2002 r. Rada Nadzorcza Funduszu
zatwierdziła umorzenie pożyczki, wskazując jego warunki, tj. przeznaczenie
całości umorzonej kwoty pożyczki (750 tys. zł) na rekultywację terenu przy
ulicy Miroszewskiej i złożenie w WFOŚiGW w Łodzi faktur potwierdzających uruchomienie środków z umorzenia na ww. cel nie później niż do dnia 31 marca

31 Opinia Instytutu Ochrony Środowiska z 30 maja 2007 r. wydana na zlecenie WFOŚiGW w Łodzi
w przedmiocie umorzenia przez WFOŚiGW spółce Gaz-Region sp. z o.o. pożyczki 1/OZ/P/2001.

Nierzetelne działania
WFOŚiGW
w Łodzi w zakresie
udzielenia pożyczki

Nieprecyzyjne
określenie efektu
ekologicznego
ograniczały rzetelną
ocenę jego osiągnięcia
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2004 r. W dniu 17 marca 2004 r. Spółka Gaz-Region złożyła w WFOŚiGW
w Łodzi faktury na łączną kwotę 28,5 tys. zł., potwierdzające uruchomienie środków na rekultywację i fakt jej rozpoczęcia. Jednakże do pełnego
rozliczenia umorzenia wymagane było zakończenie rozpoczętego zadania i przedstawienie faktur potwierdzających wydatkowanie na ten cel
całości środków pochodzących z umorzenia. Tych warunków Spółka nie
dotrzymała. W latach 2006–2010 uchylała się od obowiązku przekazywania kolejnych faktur świadczących o prowadzonej rekultywacji, bilansów spółki za poszczególne lata i harmonogramów prowadzonych działań
rekultywacyjnych. Ostatecznie Fundusz wypowiedział umowę pożyczki
z uwagi na uniemożliwienie przez spółkę przeprowadzenia kontroli realizacji zadania, na które zostały przeznaczone środki z częściowego umorzenia oraz nieudostępnienie dokumentów dotyczących jego realizacji
i pismem 19 stycznia 2011 r. poinformował o tym spółkę.

Nierzetelne i niegospodarne były działania Funduszu w zakresie windykacji należności. W momencie rozwiązania umowy pożyczki Fundusz zgłosił
swoją wierzytelność spółce, która wynosiła wówczas 1,55 mln zł, a wobec
jej nieuregulowania, 15 marca 2011 r. uruchomił zabezpieczenie do umowy
pożyczki w postaci pełnomocnictwa do rachunku bankowego dłużnika z dnia
29 kwietnia 2005 r. i wystąpił do banku z wnioskiem o przekazanie na swój
rachunek kwoty zadłużenia. W odpowiedzi jednak bank przekazał informację, że rachunek, do którego wystawiono pełnomocnictwo, został zamknięty
z dniem 29 września 2006 r. a pełnomocnictwo wygasło. Taki stan był wynikiem zaniedbań Funduszu w zakresie zabezpieczenia umowy pożyczki. Przy
sporządzaniu w 2007 r. aneksu do umowy pożyczki w związku z procesem
połączenia trzech spółek (Gaz-Region, Med-Serwis i Eko-Boruta) w Eko-Boruta sp. z o.o., Fundusz nie zażądał złożenia nowego pełnomocnictwa
do rachunku bankowego, które upoważniałoby go do dysponowania zgromadzonymi środkami nowo powstałej spółki. W konsekwencji posiadane
przez Fundusz pełnomocnictwo Spółki Gaz-Region wygasło, gdyż jej rachunek, po połączeniu ww. spółek został zamknięty w 2006 r.
Z pozwem do sądu przeciwko Spółce Eko-Boruta o zapłatę należności
WFOŚiGW wystąpił dopiero w 2014 r. Ponadto prowadząc działania windykacyjne zaniechał dochodzenia z majątku członków zarządu Spółki długu
w wysokości wówczas 1,57 mln zł, uznając je za ekonomicznie nieuzasadnione, bez uprzedniego zweryfikowania przesłanek zasadności takiego
powództwa oraz sytuacji ekonomicznej członków zarządu lub likwidatorów Spółki Eko-Boruta, mogących ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 § 1 k.s.h.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Spółki Eko-Boruta
wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu niewywiązania się z postanowień
umowy pożyczki wyniosło 2,9 mln zł.

30

Ostatecznie określony w umowie pożyczki z 2001 r. efekt ekologiczny
w postaci prawidłowego składowania odpadów przemysłowych, prowadzenia rekultywacji związanej z wykorzystaniem odpadów oraz rekultywacji obszarów składowisk pozakładowych w Zgierzu nie został nigdy
osiągnięty. Nie został dotrzymany też warunek umorzenia 50% kwoty
pożyczki (750 tys. zł), tj. przeznaczenie całości umorzonej kwoty pożyczki
na rekultywację składowiska przy ulicy Miroszewskiej. 
[str. 61–67]

4. WNIOSKI
4.1. Składowiska pozakładowe w Zgierzu
Mając na uwadze przede wszystkim występujące od 2012 r. realne zagrożenie dla środowiska i mieszkańców Zgierza ze strony składowisk pozakładowych po byłych Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Boruta” w Zgierzu
oraz ze względu na brak dających się efektywnie zastosować w stosunku
do tych składowisk przepisów dotyczących ochrony środowiska, życia
i zdrowia ludzi oraz ograniczenia skutków gospodarowania odpadami,
niezbędne jest pilne podjęcie prac legislacyjnych w celu opracowania
specustawy odnoszącej się wyłącznie do terenów składowisk pozostających w dyspozycji Eko-Boruta sp. z o.o. w likwidacji w Zgierzu. W ustawie
należy określić w szczególności zasady i procedury postępowania organów
ochrony środowiska w celu powstrzymania i usunięcia zagrożenia ze strony
tych obiektów. Z uwagi na fakt, że na skutek niewłaściwego postępowania z odpadami stwierdzono emisję zanieczyszczeń do środowiska, w tym
zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchni ziemi, ustawa powinna
w szczególności określać zadania dla właściwych organów ochrony środowiska np. w zakresie zaklasyfikowania zanieczyszczonych terenów
do historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (jeżeli po 2007 r.
nie było kolejnych zanieczyszczeń), czy do szkody w środowisku, jeżeli
na terenie poszczególnych składowisk prowadzono działania, które powodowały emisję zanieczyszczeń. W ustawie należy określić także zasady
i źródła finansowania działań w zakresie rekultywacji, remediacji lub rewitalizacji oraz innych działań niezbędnych do przywrócenia lub nadania
nowych wartości użytkowych gruntu.

Minister Klimatu
i Środowiska

Wszczęcie postępowania w przedmiocie zamknięcia składowiska odpadów,
w trybie i na zasadach określonych w art. 148 i 149 ustawy o odpadach.

Marszałek
Województwa
Łódzkiego

4.2. Składowisko pozakładowe w Tomaszowie Mazowieckim
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Wpływ składowisk pozakładowych w Zgierzu
i Tomaszowie Mazowieckim na ludzi i środowisko
5.1.1. Składowiska pozakładowe w Zgierzu
Składowiska pozakładowe w Zgierzu stanowią zagrożenie dla środowiska i ludzi. Zarządzająca składowiskiem „za Bzurą” Spółka Eko-Boruta wbrew nakazom określonym w decyzji Wojewody Łódzkiego
z 2007 r. nie wykonała jakichkolwiek prac ograniczających negatywny
wpływ tego obiektu na środowisko. Składowisko to nie było technicznie zabezpieczone przed podmyciem przy wystąpieniu wielkiej wody
w rzece. Nie było także zabezpieczone przed przedostawaniem się
wód opadowych przez warstwy odpadów (także niebezpiecznych)
do wód powierzchniowych i podziemnych.
Od 2013 r. znacznemu pogorszeniu uległa jakość wód podziemnych
w rejonie składowisk gipsów i popiołów oraz poprodukcyjnego przy
ul. Miroszewskiej. Spowodowane było to przedostawaniem się odcieków ze składowiska do środowiska. Anomalnie wysokie stężenia dotyczyły przede wszystkim chlorków – ok. 6000 razy, siarczanów – ok. 4 razy
oraz azotanów – ok. 10 razy. Pobrane w kwietniu 2019 r. próby wody
z piezometrów oraz odcieków z rowu opaskowego na terenie składowiska nieprzerwanie wykazywały przekroczenia dla wskaźników takich jak: PWE, OWO, chlorki, bor, mangan, nikiel. Wartości
tych wskaźników przekroczone były dla wód podziemnych klasy IV
(niezadowalającej jakości), w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności
człowieka.
Składowisko
„za Bzurą” może
stanowić zagrożenie
dla wód rzeki Bzury oraz
wód powierzchniowych
i podziemnych
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Do czasu zamknięcia w 1995 r. składowisko „za Bzurą” eksploatowane
było przez okres 80–90 lat. Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonych przez
b. Zakłady Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu procesów technologicznych (produkcja barwników z wykorzystaniem substancji o silnym działaniu kancerogennym, aminy aromatyczne, w tym benzydyna32),
rodzaj stosowanych surowców i wyniki badań odpadów, na składowisku
tym deponowane były odpady, które odpowiadają obowiązującym obecnie kryteriom dla odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Z uwagi na odległy okres nie jest znana wielkość składowanych odpadów.
Od roku 1990, kiedy rozpoczęto ewidencjonowanie odpadów, roczny przychód odpadów wynosił ok. 270 Mg/rok.
Wyniki kontroli WIOŚ sprzed 2007 r. wskazywały na negatywne oddziaływanie na środowisko składowiska „za Bzurą”. Hałda odpadów była niedostatecznie zabezpieczona przed jej podmyciem przy wystąpieniu wielkiej
32 Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L 353 z 31.12.2008,
str. 1), benzydyna może powodować raka (H350), działa bardzo toksycznie na organizmy
wodne, powodując długotrwałe skutki (H410) – załącznik VI pn. Zharmonizowana klasyfikacja
oraz oznakowanie niektórych substancji stwarzających zagrożenie, Tabela 3 pn. Wykaz
zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie,
nr indeksowy 612-042-00-2 benzidine.
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wody w rzece Bzurze. Ponadto składowisko nie było w żaden sposób zabezpieczone przed przesiąkaniem wód deszczowych przez warstwy odpadów do wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z powyższym
we wrześniu 2007 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję33, zobowiązującą
Spółkę Eko-Boruta do ograniczenia negatywnego wpływu składowiska
na środowisko poprzez wykonanie w terminie do 30 września 2009 r.
ścianki szczelnej u podnóża skarpy wzdłuż prawego brzegu Bzury oraz
częściowo od zachodniej i wschodniej strony hałdy, a także rowów opaskowych i drenażu kierującego wody do oczyszczalni, wariantowo do zbiorników bezodpływowych. Natomiast uszczelnienie terenu hałdy zgodnie
z decyzją powinno nastąpić do 30 września 2010 r. Do chwili zakończenia
kontroli NIK żadne z tych prac nie zostały podjęte.
Zdjęcie nr 24
Skarpa składowiska od strony rzeki Bzury

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Badania wody rzeki Bzury przeprowadzone przez WIOŚ w lipcu 2019 r.
wskazywały przekroczenia w zakresie zawartości azotu Kiejdahla, azotu
azotynowego, fosforu fosforanowego i fosforu ogólnego oraz wysokie wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń, takich jak: siarczany,
chlorki, azotany, ChZT, a także ogólnego węgla organicznego zarówno
w punkcie poboru zlokalizowanym przed składowiskiem, jak i poniżej
niego. Zgodnie z opinią Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego
Instytutu Badawczego wyniki takie potwierdzają zły stan wody w rzece,
a jedną z przyczyn takiego stanu może być składowisko odpadów dawnych
zakładów „Boruta”, którego południowa granica stanowi jednocześnie krawędź koryta Bzury.

33 Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2007 r. znak: SR.VI.6622-d/83/2007.
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Osuwanie się skarpy
północnej składowiska
„za Bzurą” stwierdzono
już w 2011 r.

Na składowiskach
odpadów niebezpiecznych
nie przeprowadzono
wymaganych prac
rekultywacyjnych

W okresie 2012–2015
nielegalnie gromadzono
znaczne ilości odpadów

Uszkodzenie wierzchowiny i skarpy północnej składowiska „za Bzurą”
na odcinku kilkudziesięciu metrów stwierdzono już podczas kontroli
w 2011 r. i potwierdzano w kolejnych kontrolach WIOŚ w 2013 i 2019 r.
Ponadto z badań w zakresie oceny jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) wynikało, że stan/potencjał ekologiczny rzeki Bzury był słaby
(do 2016 r.) i umiarkowany (2018 r.), stan chemiczny – poniżej dobrego,
a stan ogólny – zły.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyjaśnił, że w wyniku prowadzonego monitoringu nie zaobserwowano jednoznacznych tendencji zwyżkowych lub zniżkowych w żadnym z oznaczonych wskaźników zanieczyszczeń
na przestrzeni badanego okresu. W przypadku monitoringu jednolitych części
wód rzeki Bzury nie wykazano wpływu składowisk na jakość wód w tych rzekach, ale żaden ze wskaźników nie był badany przez cały okres. Według Wojewódzkiego Inspektora nie jest zatem możliwe ustalenie wpływu składowisk
na jakość wody w rzece Bzurze w oparciu o te wyniki.

Na „suchym” składowisku do 1986 r. gromadzono głównie odpady paleniskowe – popioły i żużle. Od 1986 r. przez ok. 10 lat na wierzchowinie
tego składowiska (w kwaterach na gipsy) składowano dodatkowo m.in. gips
i sól wapniową z produkcji kwasu 2,7-naftalenodisulfonowego oraz gips
z produkcji Kwasu H, które zaliczane były do odpadów niebezpiecznych
(wg dawnych zasad kwalifikacji — II i III kategoria szkodliwości). Szacuje
się, że od 1990 r. roczny przychód odpadów wynosił ok. 1500 Mg/rok. Eksploatacja kwater na gipsy została zakończona w 1996 r.
Na składowisku przy ul. Miroszewskiej – I kwatera zaś w latach 1995–200634
złożono 40027,746 Mg odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Do chwili zakończenia kontroli NIK nie zakończono prac rekultywacyjnych na tych składowiskach.

Pomimo, iż od 23 stycznia 2013 r.35 zabronione było magazynowanie odpadów na składowisku, a także pomimo decyzji Marszałka Województwa
Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.36, cofającej Spółce zezwolenie na zbieranie odpadów – do 2015 r. na tych składowiskach nielegalnie zdeponowano duże ilości odpadów, w tym także nieprzeznaczonych do składowania
w tych instalacjach (np. odpady komunalne, z tworzyw sztucznych, maski
przeciwgazowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Stwierdzono
także ingerencję w złoże osadnika (wykonanie rowu o głębokości ok. 2 m).
Nielegalnie odpady zwożono jeszcze w 2015 r. Pryzma zmieszanych odpadów komunalnych miała wówczas kilka metrów wysokości.

34 Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 29 grudnia 2006 r. wyraził zgodę na zamknięcie kwatery I
przy ul. Miroszewskiej z dniem 30 kwietnia 2007 r.

35 Od dnia 23 stycznia 2013 r., a więc od wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zostały wprowadzone mocą art. 104 regulacje, w myśl
których zakazywało się magazynowania odpadów na składowisku odpadów, a także zbierania
lub przetwarzania odpadów w inny sposób niż składowanie odpadów, z wyjątkiem przypadków
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 124 ust. 6 – czyli do użycia odpadów
na warstwy izolacyjne lub do rekultywacji składowiska odpadów.

34

36 Znak: ROVI.7244.1.15.2012.AB, utrzymanej w mocy decyzją Ministra Środowiska z dnia
31 października 2013 r. ,znak: DOP-IV-281-102/42006/13/MT.
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Od listopada 2013 r. w rejonie składowiska przy ul. Miroszewskiej
– I kwatera utworzyły się rozlewiska z wyraźnie wyczuwalnym zapachem
chemikaliów.

WIOŚ ocenił, że widoczny na powierzchni rozlewisk opalizujący film świadczy o migracji ze składowiska zanieczyszczeń ropopochodnych. Ponadnormatywne wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) w pobranych
próbkach wody z piezometrów oraz wskaźnika przewodności elektrolitycznej właściwej (PWE) świadczyły zaś o pogorszeniu jakości wód podziemnych w rejonie lokalizacji składowiska. WIOŚ ocenił także, iż stwierdzone
zmiany obserwowanych parametrów wskazywały na możliwość wystąpienia stanu awaryjnego (niewłaściwe funkcjonowanie środków technicznych
i instalacji stanowiących wyposażenie składowiska) i możliwość powstania
zagrożenia dla środowiska – obniżenie jakości wód podziemnych.
Wysięk tworzący rozlewisko na tym składowisku oraz wyraźnie wyczuwalny zapach chemikaliów utrzymują się do chwili obecnej.
W opracowanej w grudniu 2016 r. przez Politechnikę Łódzką w ramach
wykonania zastępczego „Analizie przyczyn zmian jakości wód podziemnych monitorowanych przez piezometry oraz przedostawania się odcieku
ze składowiska odpadów poprodukcyjnych”, wskazano m.in., że „po ośmiu
latach, w których nie był prowadzony monitoring, nastąpiło znaczne skażenie wód podziemnych w porównaniu ze stanem z lat 1995–2008. Obserwowany wzrost stężeń dotyczy przede wszystkim chlorków – ok. 6000 razy,
siarczanów – ok. 4 razy oraz azotanów – ok. 10 razy”. Na podstawie analizy wyników próby wody z piezometrów zlokalizowanych na terenie składowiska pobranych w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2019 r. stwierdzono,
że pobrane próby nieprzerwanie wykazują przekroczenia dla wskaźników
takich jak: PWE, OWO, chlorki, bor, mangan, nikiel. Wartości tych wskaźników przekroczone były dla wód podziemnych klasy IV37. Zgodnie z § 2
ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu
jednolitych części wód podziemnych klasa IV to wody niezadowalającej
jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka, a klasa V to wody złej
jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają
znaczący wpływ działalności człowieka. Klasy jakości wód podziemnych
od IV do V wskazują na słaby stan chemiczny. Także pobrane we wrześniu
2019 r. próbki z odcieków z rowu opaskowego wykazywały przekroczenia w następujących wskaźnikach: utlenialność – ChZT-Mn38 (ok. 3 razy),
OWO (ponad 17 razy), fenole lotne39 (czterokrotnie) i żelazo40 (1,5 raza).

Stwierdzono znaczne
pogorszenie jakości wód
podziemnych w rejonie
składowiska przy
ul. Miroszewskiej
– I kwatera

37 Określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85)
– rozporządzanie aktualne na dzień poboru prób.
38 Utlenialność wykorzystywana jest do oznaczania ilości zanieczyszczeń obecnych w wodach
powierzchniowych.

39 Fenol – Substancja toksyczna oraz żrąca. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
Powoduje oparzenia. Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
http://archiwum.ciop.pl/3822.html

40 W odniesieniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), aktualnego
na dzień poboru prób.
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Nienależycie
zabezpieczono teren
składowisk przed
dostępem osób trzecich

Liczne pożary
składowiska przyczyną
powstawania
pod jego powierzchnią
pustych przestrzeni,
zagrażających
bezpieczeństwu osób
wchodzących na teren

36

O skali procederu nielegalnie zwożonych odpadów świadczą niewymownie
wypowiedzi Radnych Rady Miasta Zgierza, czy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, biorących udział w posiedzeniach Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zgierskiego41:
Posiedzenie 9 listopada 2016 r. – Radny Rady Miasta o składowisku przy
ul. Miroszewskiej: „Tam /…/ kaniony śmieci z całej Polski /…/ były zwożone
/…/To co się rozwinie za kilka lat, to dla przyszłych pokoleń, jest naprawdę
wielka bomba”.
Posiedzenie 26 kwietnia 2017 r. i 17 maja 2017 r. – Wiceprzewodniczący Komisji po wizytacji składowiska przy ul. Miroszewskiej kwatera I: Teren składowiska „przedstawia się jak dziki zachód z filmów plenerowych. Teren /…/
nieogrodzony, ze starą tablicą, że składowisko odpadów niebezpiecznych Eko
Boruta. Zobaczyliśmy kilka ton azbestu /…/”.
Posiedzenie 5 grudnia 2017 r. – Wiceprzewodniczący Komisji o aktualnym stanie na składowiskach: „w Kwaterze I przy ul. Miroszewskiej nastąpiła zmiana
jakości wód gruntowych, monitorowanych przez piezometry oraz przedostanie się odcieku ze składowiska odpadów poprodukcyjnych. /…/ Po zamknięciu
Kwatery I na składowisko gipsów i popiołów zaczęto zwozić ogromne ilości nie
wiadomo do końca czego”. Stwierdził ponadto, że Kwatera I ma geomembranę,
a składowisko „suche” jej nie ma i nie wiedząc co tam jest składowane, sytuacja
staje się niezwykle niebezpieczna. Składowisko „za Bzurą” powoduje znaczne
zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego.

Dokonane podczas kontroli NIK oględziny suchego składowiska odpadów
wykazały m.in., że wejście na teren składowiska popiołów i gipsów oraz
przylegającego do niego składowiska odpadów poprodukcyjnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych było niezabezpieczone, a teren
składowisk był nieogrodzony, przez co istniała możliwość wejścia osób
postronnych. Dookoła składowisk nie było też oznaczeń informujących
o tym, że jest to teren składowiska.

Tymczasem w wyniku wewnętrznych pożarów pod wierzchnią warstwą
składowiska powstawały puste przestrzenie, które mogły ulec zapadnięciu pod ciężarem człowieka, co mogło stanowić realne zagrożenie bezpieczeństwa. Także przeprowadzona w sierpniu 2019 r. przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu kontrola potwierdziła,
że na terenie obiektu znajdują się liczne zapadliska, co może stwarzać
poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób wchodzących na teren oraz
prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze. Ponadto zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi występuje również ze względu na obecność wielu
substancji, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi np. siarczany i chlorki, fenole, cyjanki, metale ciężkie i inne. Także zdeponowany
na składowisku nienależycie zabezpieczony eternit stwarza ryzyko unoszenia przez wiatr cząstek rakotwórczego azbestu, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i ludzi. Kontrola wykazała również, że ze względu na brak
ogrodzenia terenu oraz brak stałego nadzoru istnieje ryzyko podpalenia
odpadów przez osoby trzecie.
41 Składowiska pozakładowe były tematem dwóch posiedzeń Komisji w 2016 r., pięciu w 2017 r.
i trzech w 2018 r.
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W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 9 lipca 2019 r. na terenie „suchego”
składowiska odpadów paleniskowych miały miejsce 23 pożary42. W następstwie powiadomienia dokonanego przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniu
19 lipca 2019 r. o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla
życia i zdrowia ludzkiego na terenie składowiska przy ul. Miroszewskiej,
Prezydent Miasta Zgierza dokonał zabezpieczenia terenu m.in. poprzez
oznaczenie tablicami ostrzegawczymi, zamknięcie bram i zamontowanie
kamery, z której obraz przekazywany jest do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza.

Z oceny jakości wód z piezometrów, przeprowadzonej w ramach kontroli
zleconej przez NIK Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
w Łodzi wynikało, iż występowały wysokie wartości przewodności elektrycznej43, co mogło wskazywać na przedostawanie się zanieczyszczeń
ze składowiska do gruntu i wód gruntowych, np. w wyniku prawdopodobnej utraty szczelności izolacji dna składowiska, czy przedostawania się
odcieków z kwatery składowiska odpadów poprodukcyjnych na obniżenie
terenowe w rejonie skarpy północnej.
Z opinii sporządzonej na zlecenie NIK przez Instytut Ochrony Środowiska
– Państwowy Instytut Badawczy wynikało, iż, składowiska pozakładowe
stanowią zagrożenie dla środowiska ze względu na odcieki przedostające
się do środowiska gruntowo-wodnego, które zanieczyszczają płytko występujący poziom wód gruntowych. Poziom ten drenowany jest przez rzekę
Bzurę i w ten sposób zanieczyszczenia mogą dostać się do rzeki.
Dodatkowo w opinii wskazano, że na składowiskach zdeponowane
są oprócz odpadów poprodukcyjnych także odpady komunalne przykryte
częściowo popiołami i gipsami. Odpady niedegradowalne mogły stanowić
nawet 75% zdeponowanych odpadów.
Pozytywnym aspektem wskazanym w opinii był fakt, że główny użytkowy
poziom wodonośny (górnokredowy), z którego czerpią wody ujęcia komunalne w Zgierzu i poziom dolnokredowy, który jest objęty ochroną w formie
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 „Niecka Łódzka”, są izolowane od powierzchni terenu warstwą utworów nieprzepuszczalnych.
Tym samym są zabezpieczone przed migracją zanieczyszczeń z powierzchni
terenu, w szczególności ze składowisk pozakładowych w Zgierzu.
5.1.2. Składowisko pozakładowe w Tomaszowie Mazowieckim

Nieznany jest aktualny wpływ na środowisko i ludzi składowiska
w Tomaszowie Mazowieckim, na którym do 1990 r. Zakłady Włókien
Chemicznych „Wistom” (wpisane w 1990 r. na listę 80 najbardziej
uciążliwych dla środowiska zakładów w Polsce), zdeponowały m.in. toksyczne odpady. Zalecenia ostatniej kontroli tego składowiska, przeprowadzonej ponad 18 lat temu, z dużym prawdopodobieństwem
nie zostały wykonane. Już wówczas stwierdzono negatywny wpływ
42 Składowane odpady niedegradowalne ulegają procesom rozkładu beztlenowego, którego jednym
z produktów jest powstawanie gazu wysypiskowego – metanu. Proces rozkładu biologicznego
materii organicznej zgromadzonej w odpadach jest procesem egzotermicznym i na skutek
wzrostu temperatury może dojść do samozapłonu (gdy produkt rozkładu osiągnie temperaturę
samozapłonu, w przypadku metanu to 235oC).

o
43 Parametr: przewodność w 25 C przyjmował wartości od 298 do 10 415 µS/cm.
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składowiska na wody podziemne. Plamy zanieczyszczeń stwierdzono
pod składowiskiem w wodach podziemnych I-go poziomu. O konieczności podjęcia działań w zakresie ochrony środowiska Tomaszowa
Mazowieckiego, zagrożonego w znacznych rozmiarach, wskazywano
jeszcze w 1997 r. w związku z ogłoszeniem upadłości ZWCh „Wistom”.
Żadnych prac w tym zakresie jednak nie podjęto.
Status składowiska
pozakładowego
w Tomaszowie
Mazowieckim

Ze względu
na brak kontroli przez
ponad 18 lat nie jest znany
aktualny wpływ
na środowisko
składowiska w Tomaszowie
Mazowieckim
przy ul. Piaskowej

Składowisko pozakładowe przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonowało od 1950 r. Upadłość ZWCh „Wistom”44 nastąpiła
w październiku 1997 r. Od tego czasu też zaprzestano produkcji. W 1999 r.
syndyk masy upadłości Zakładów dokonał zbycia na rzecz osoby prywatnej
(obywatela Republiki Chińskiej) prawa użytkowania wieczystego terenu
stanowiącego własność ZWCh „Wistom” o łącznej powierzchni 134 ha,
w tym działkę nr 63 przy ul. Piaskowej 157, na której zlokalizowane było
składowisko odpadów poprodukcyjnych45. Przedmiot sprzedaży został
wydany nabywcy w dniu 1 lutego 1999 r. Od tego czasu składowisko
nie było eksploatowane i nie podjęto rekultywacji. Od grudnia 2017 r. teren
składowiska przeszedł w ręce Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Ostatnia kontrola na składowisku pozakładowym w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadzona została przez WIOŚ w 2001 r. Wcześniej,
w 1999 r. WIOŚ przeprowadził też kontrolę w spółce, która na podstawie
umowy użyczenia zarządzała terenem kupionym przez osobę prywatną
od syndyka masy upadłości ZWCh „Wistom”. Jednakże dyrektor tej spółki
oświadczył, że składowisko odpadów przejęte zostało „jako teren i zabudowa (obwałowania, uszczelnienia, sieć monitoringowa, ogrodzenie itp.),
lecz bez zgromadzonych odpadów, szczególnie chemicznych.” Wyniki
ostatnich kontroli jednoznacznie wskazywały na konieczność jak najszybszego rozstrzygnięcia odpowiedzialności za odpady (szczególnie te niebezpieczne) nagromadzone na składowisku przed 1999 r. ze względu
na uciążliwość dla środowiska. Od 1999 r., tj. od czasu nabycia prawa
użytkowania wieczystego przez osobę prywatną składowisko nie było
eksploatowane. Wobec tego składowiska nie podejmowano jednak żadnych działań: nie wydano decyzji o zamknięciu składowiska, rekultywacji,
nie nałożono obowiązku monitorowania oddziaływania obiektu na środowisko.
Tymczasem Zakłady Włókien Chemicznych „Wistom”, z których odpady
gromadzono na składowisku przy ul. Piaskowej, ze względu m.in. na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza, ilość wytwarzanych i odprowadzanych do wód płynących ścieków wymagających oczyszczenia (większą
niż 5 tys. m³/dobę), były zaliczane do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia46. Znalazły się na liście 80 najbardziej
uciążliwych dla środowiska zakładów w Polsce, opublikowanej w 1990 r.
(tzw. „Lista 80”).
44 Postanowienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 1 października 1997 r., sygn. akt GU 21/97.
45 Akt notarialny z 4 lutego 1999 r. (Repertorium A Nr 526/99).
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46 Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z 23 kwietnia 1990 r. w sprawie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia
ludzi oraz warunków, jakim powinna odpowiadać sporządzona przez rzeczoznawcę ocena
oddziaływania inwestycji i obiektów budowlanych na środowisko (M.P. Nr 16, poz. 126).
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W Zakładach produkowano jedwab wiskozowy włókienniczy, argonę
(włókno cięte wełnopodobne), wiskozę (włókno cięte bawełnopodobne)
oraz folię wiskozową, a wśród gromadzonych odpadów były odpady mokre,
tj. włókiennicze, tomofanowe47 i skoagulowana wiskoza oraz odpady ceramiczne i budowlane. Odpady mokre były niebezpieczne dla środowiska,
zawierały toksyczne składniki i nie mogły być składowane w środowisku
bez daleko idących zabezpieczeń. Do 1990 r. na składowisku zgromadzono
ok. 90 000 Mg odpadów mokrych i ok. 33 000 Mg odpadów ceramicznych
i budowlanych.
W latach 1991–1996 składowisko zostało zmodernizowane, uszczelnione
i ogrodzone. Modernizacja składowiska polegała na odizolowaniu zdeponowanych odpadów poprzez pokrycie ich warstwą silikatyzowanych
popiołów, w celu rozpoczęcia deponowania kolejnych odpadów w izolacji
od środowiska. Na dnie ułożono drenaż wprowadzony do zbiornika bezodpływowego. Odciek ze zbiornika wywożony był do oczyszczalni zakładowej. Na przełomie lat 1994/1995 na składowisku wykonano piezometr
podwójny (oznaczony nr 5) i zgodnie z założeniami kontrola środowiska
wód podziemnych miała obejmować pomiary stanu wód podziemnych prowadzone w dwóch seriach w ciągu roku (wiosną i jesienią), pobór próbek
wód i oznaczenie wskaźników zanieczyszczenia (pH, ChZT, sucha pozostałość48, siarczany, wapń, cynk i sód). Wstępne wyniki badań z 1995 r.49
wskazywały, że wody poziomu jurajskiego nie były zanieczyszczone ściekami przemysłowymi z terenu Zakładów. Plamy zanieczyszczeń stwierdzono natomiast w wodach podziemnych I-go poziomu pod składowiskiem
przy ul. Piaskowej. Zalecono wypompowanie zanieczyszczonych wód i ich
neutralizację w zakładowej oczyszczalni ścieków. W kontrolowanych jednostkach (UMWŁ, UM Tomaszowa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Mazowieckim) brak jest danych czy takie działania remediacyjne zostały przeprowadzone.
Jeszcze w 1997 r., w związku z ogłoszeniem upadłości ZWCh „Wistom”
WIOŚ skierował wystąpienie pokontrolne do Wojewody Piotrkowskiego50
o spowodowanie działań przygotowawczych pozwalających z dniem
1 stycznia 1998 r. ustanowić (zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o odpadach) zabezpieczenie roszczeń od ZWCh „Wistom” na rzecz
ochrony środowiska Tomaszowa Mazowieckiego, zagrożonego w znacznych
rozmiarach przez to składowisko. Działań w powyższym zakresie jednak
nie podjęto.
Pomimo posiadanej wiedzy o składowanych przez ZWCh „Wistom” przy
ul. Piaskowej odpadach niebezpiecznych, ich toksyczności i istnieniu
ze strony tego składowiska „potencjalnego ogniska zagrożeń dla wód
podziemnych”, w latach 2009–2017 Prezydent Miasta nie podejmował
47 Produkcja włókien tomofanowych jest bardzo uciążliwa dla środowiska, gdyż do produkcji
używany jest toksyczny disiarczek węgla, który ma też intensywny, nieprzyjemny zapach.

48 Sucha pozostałość – wskaźnik jakości wody, odpowiada masie osadu pozostającego
po odparowaniu 1 dm3 wody w temperaturze 105°C i wysuszeniu

49 Ocena stanu środowiska wód podziemnych w rejonie ZWCh „Wistom” (na podstawie wyników
monitoringu zakładowego), prof. dr hab. A. Sadurski, EKOS – Studia, Ekspertyzy, Projekty
proekologiczne, maj 1995 r.

50 Pismo z dnia 28.10.1997 r., znak: WI-0717-152/97/aw.
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skutecznych działań w celu zidentyfikowania zagrożeń i ich zapobieżeniu. Zagadnienie to nie zostało ujęte w Programach ochrony środowiska
dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Jako przyczynę nieuwzględnienia w POŚ zagrożeń związanych z istnieniem
na terenie miasta składowisk odpadów po ZWCh „Wistom” Prezydent Miasta wskazał utrudniony kontakt z ówczesnym właścicielem tego gruntu
i brak informacji dotyczących składowanych odpadów.
Trudno podzielić takie wyjaśnienie. Prezydent Miasta posiadał bowiem
wiedzę, jaki rodzaj odpadów składowany był na składowisku przy ul. Piaskowej oraz o potencjalnych zagrożeniach dla środowiska ze strony tego
obiektu. Program ochrony środowiska, służący w szczególności określeniu
aktualnego stanu środowiska na danym terenie, bez uwzględnienia w nim
składowiska odpadów niebezpiecznych i przewidywanych działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu jest dokumentem nierzetelnym.
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Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny wykazały, że wejście
na teren składowiska odpadów poprodukcyjnych przy ul. Piaskowej było
niezabezpieczone, teren składowiska był nieogrodzony, przez co istniała
możliwość wejścia osób postronnych. Nie było też oznaczeń informujących
o tym, że jest to teren składowiska. Od strony ul. Piaskowej możliwy był
wjazd na teren składowiska nieutwardzoną drogą gruntową. Na składowisku znajdowały się liczne skupiska zdeponowanych odpadów komunalnych
oraz trzy skupiska płyt eternitowych. Stan zalegających odpadów wskazywał, że odpady zalegały od dłuższego czasu.
Teren składowiska był nierówny, z licznymi nasypami i zagłębieniami.
Nie ujawniono piezometrów. Składowisko porośnięte było samosiejkami
drzew i krzewów w stanie wegetacji. Nie odnotowano miejsc odcieków
z terenu składowiska. Nie było również widocznych śladów prowadzenia
jakichkolwiek działań rekultywacyjnych.
Wobec stwierdzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, w związku z nielegalnym składowaniem płyt eternitowych i brakiem
prawidłowego zabezpieczenia terenu składowiska, kontrolerzy poinformowali Prezydenta Miasta oraz Marszałka Województwa Łódzkiego o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia osób trzecich
wchodzących na teren składowiska.
W czasie trwania kontroli NIK Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zabezpieczyła teren składowiska przed przejazdem osób trzecich poprzez wbudowanie we wszystkich potencjalnych miejscach dostępu (wjazdach)
betonowych barier drogowych. Zaplanowano też wykonanie tablic ostrzegawczych o miejscu niebezpiecznym dla ludzi. Ponadto w toku kontroli
Prezydent Miasta poinformował, że w budżecie na rok 2020 zaplanowano
środki finansowe na realizację działania polegającego na usuwaniu materiałów zawierających azbest z terenu składowiska przy ul. Piaskowej. Ponadto
podjęto prace przygotowawcze mające na celu oszacowanie kosztów wykonania ogrodzenia ww. składowiska. Z informacji uzyskanych po zakończeniu kontroli wynikało, że w kwietniu 2020 r., zgodnie z przepisami
w zakresie postępowania z odpadami azbestowymi, z terenu składowiska
zostały zabrane i przekazane do zagospodarowania odpady zawierające
azbest w ilości 9,0 Mg.
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W budżecie miasta na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe
w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy składowiska, w ramach której będą przeprowadzone badania składu morfologicznego
zdeponowanych odpadów oraz wpływu składowiska na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na wody podziemne. Ponadto na rok
2020 zaplanowano złożenie wniosku o wydanie decyzji o zamknięciu
przedmiotowego składowiska.

W 2018 r. została przygotowana „Koncepcja strategiczna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz
z koncepcją programowo-przestrzenną instalacji przetwarzania odpadów
na lata 2018–2030”, która uwzględniała między innymi usunięcie zagrożenia jakie wiąże się ze składowiskiem odpadów poprodukcyjnych przy ulicy
Piaskowej. Z dokumentu tego wynikało, że składowisko to w spągu nie było
uszczelnione, przez co zdeponowane w nim odpady poprzemysłowe z lat
ubiegłych stwarzają realne zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. W przypadku pozyskania zewnętrznych środków finansowych planowane jest wybudowanie sąsiedniej kwatery składowiska spełniającej wymagania techniczne,
a następnie przeniesienie tam zalegających odpadów poprodukcyjnych.
Ponadto w marcu 2018 r. Prezydent Miasta wystąpił z ankietą inwestycyjną
na potrzeby aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego na lata 2018–2024 z uwzględnieniem lat 2024–2030, w której znalazła
się inwestycja pn. „Dostosowanie istniejącego składowiska odpadów pofabrycznych do obecnie obowiązujących przepisów – kwatera do składowania
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odpadów niebezpiecznych”.
W ocenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego olbrzymim utrudnieniem i przeszkodą w realizacji planów inwestycyjnych związanych z budową
składowiska i rekultywacją składowiska odpadów poprodukcyjnych przy
ulicy Piaskowej jest brak wsparcia finansowego z budżetu centralnego.
W chwili obecnej Miasto nie będzie w stanie sprostać finansowo powyższemu zadaniu bez zaangażowania dodatkowych środków publicznych.

5.2. Monitoring składowisk pozakładowych w Zgierzu
i Tomaszowie Mazowieckim i nadzór nad nimi
5.2.1. Składowiska pozakładowe w Zgierzu

Od 2007 r. spółka Eko-Boruta nie prowadziła monitoringu składowiska
przy ul. Miroszewskiej, co naruszało postanowienia ustawy o odpadach51.
Przez blisko siedem lat, nie był znany wpływ tego składowiska na wody
podziemne. Zastosowane w tym zakresie wobec zarządzającego składowiskiem sankcje karne nie przyniosły zamierzonych rezultatów.

Brak monitoringu
składowiska
pozakładowego
w Zgierzu od 2007 r.

Pomimo określenia w latach 2006, 2007 i 2013 w stosownych decyzjach obowiązków i terminów dotyczących przywrócenia terenom
składowisk pozakładowych w Zgierzu wartości użytkowych, żadna
z wydanych decyzji nie została przez spółkę Eko-Boruta wykonana.
Co więcej zamiast poprawy jakości środowiska od 2012 r. zaobserwowano znaczne pogorszenie jego stanu. Spółka Eko-Boruta wbrew
51 Art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach z 2001 r. oraz art. 124 ust. 4 ustawy o odpadach z 2012 r.
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postanowieniom decyzji dotyczących składowisk: suchego gipsów
i popiołów oraz poprodukcyjnego w latach 2012–2015 zmagazynowała na nich znaczne ilości odpadów. Nieskuteczne jednak były działania Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska i Prezydenta Miasta Zgierza zobowiązujące
Spółkę Eko-Boruta do usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów.
Odpady te zalegają na składowiskach do dziś.
Nagromadzenie znacznych ilości odpadów niewiadomego pochodzenia
(rzędna składowiska podniosła się o ok. 2 m), ingerencja w złoże (wykopanie rowu o głębokości 1,5–2,3 m), a także brak odbioru odcieków przez
blisko 4 lata spowodowały przedostawanie się odcieków ze składowiska do środowiska. Badania próbek z piezometrów oraz z rozlewiska,
utworzonego u podnóża składowiska zarówno w 2014 r. jak i w 2019 r.
wykazały ponadnormatywne wartości niektórych wskaźników, co świadczyło o zanieczyszczeniu środowiska. Nie podjęto jednak żadnych działań
w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Składowisko gipsów
i popiołów nadal w całości jest pokryte nielegalnie zwiezionymi odpadami, ciecz w miejscu zetknięcia skarpy składowiska z przyległym terenem zbiera się nadal, a na koronie składowiska cały czas znajdują się
niewłaściwie zabezpieczone odpady azbestu.
Pomimo nieuregulowania przez Spółkę Eko-Boruta zobowiązań
z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, a także niewykonywania
obowiązków wynikających z decyzji wydanych przez Wojewodę Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego i w konsekwencji wykorzystywania przez Spółkę gruntu w sposób sprzeczny z decyzjami
w sprawie ustanowienia prawa wieczystego użytkowania i przepisami
prawa ochrony środowiska, Starosta do końca 2019 r. nie podjął skutecznych działań, w celu rozwiązania prawa użytkowania wieczystego
dla terenów składowisk pozakładowych.
Nieefektywna okazała się współpraca organów administracji rządowej i samorządu lokalnego podjęta w 2017 r. w celu doprowadzenia
do uprzątnięcia odpadów i rekultywowania terenu. Główne założenie
przyjętej „mapy drogowej”, tj. przekazanie terenów składowiska Gminie
Miasto Zgierz, a następnie wystąpienie o dofinansowanie rekultywacji
składowisk nie zostało do zakończenia kontroli osiągnięte.
1. Monitoring składowisk pozakładowych w Zgierzu

Zarządzająca składowiskami pozakładowymi w Zgierzu Spółka Eko-Boruta
od 2007 r. nie przekazywała Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników badań monitoringowych składowisk. W 2008 r. zarządzający
wykonał jeszcze dwie serie badań próbek wody z piezometrów na składowisku przy ul. Miroszewskiej – I kwatera, jednak zakres i częstotliwość badań
nie były zgodne z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów52 oraz z Decyzją Nr 85

42

52 Dz. U. Nr 220, poz. 1858.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Wojewody Łódzkiego z 23 grudnia 2002 r. zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska53, zgodnie z którą badania winny być wykonywane z częstotliwością co dwa miesiące w niepełnym zakresie i co pół roku w pełnym zakresie.

Od 2009 r. Spółka nie wykonywała badań wody z piezometrów zlokalizowanych na ww. składowisku. Za brak należytego monitorowania składowiska przy ul. Miroszewskiej – I kwatera po kontroli przeprowadzonej w 2010 r.
WIOŚ nałożył na zarządcę mandat karny w wysokości 300 zł. Zastosowany
środek prawny nie przyniósł zamierzonych rezultatów. W 2011 r. nie przeprowadzono jednak kontroli tego składowiska, zaś w 2012 r. – pomimo
nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – nie zastosowano sankcji.
Pomimo nieprowadzenia przez zarządzającego składowiskiem pozakładowym „Boruta”, w latach objętych kontrolą, monitoringu składowiska, a w konsekwencji nieprzedkładania do WIOŚ jego wyników, Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska nie podjął skutecznych działań mających na celu ich
wyegzekwowanie. WIOŚ nie wzywał zarządzającego do przedłożenia wyników monitoringu i ograniczył się do zastosowania sankcji jedynie w 2010 r.

Zastosowane
przez WIOŚ minimalne
sankcje karne
za brak monitoringu
nie przyniosły
oczekiwanych
rezultatów

2. Nadzór nad zarządzaniem składowiskami pozakładowymi w Zgierzu

Wojewoda Łódzki
(do/Marszałek
Województwa Łódzkiego
wydali wobec składowisk
pozakładowych stosowne
decyzje administracyjne
w zakresie rekultywacji

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyjaśnił, że nie podjęto działań
sankcyjnych z uwagi na brak osoby odpowiedzialnej (uczestniczący w kontroli
prezes pełnił funkcję dopiero od 19 października 2012 r.).
Kontrole prowadzone przez WIOŚ od 2013 r., wobec braku osoby zarządzającej składowiskiem, mogącej udzielić wyjaśnień i podpisać protokół kontroli
– nie były kompleksowe, ograniczały się wyłącznie do oględzin lub pobrania
stosownych próbek do badań.
Inspektor Wojewódzki wyjaśnił także, że WIOŚ nie wzywał do przedkładania
wyników monitoringu, gdyż nie było to jego obowiązkiem. Aktualnie w rejestrze WIOŚ znajduje się kilka tysięcy podmiotów, na których spoczywają obowiązki sprawozdawcze/monitoringowe i te podmioty same zobowiązane
są do dostarczenia dokumentacji do właściwych organów w odpowiednich
terminach. Zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska nie jest przypominanie
im o obowiązku jej złożenia.

2.1. W okresie objętym kontrolą w stosunku do obiektów zarządzanych
przez Spółkę Eko-Boruta wydano następujące decyzje zmierzające do przywrócenia ich terenom wartości użytkowych:
– Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2007 r.54 w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska „za Bzurą”;
– D ecyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2006 r.55 w sprawie zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych kwatery I
przy ul. Miroszewskiej;
– Decyzja Wojewody Łódzkiego56 z dnia 13 lipca 2007 r. udzielająca Spółce
Eko-Boruta zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
(do 13 lipca 2010 r.), zbierania i transportu (do 13 lipca 2017 r.) odpadów innych niż niebezpieczne.
53 Znak SR.VI.6622-o,i/85/2002, zmienioną decyzją Wojewody Łódzkiego z 25 listopada 2005 r.,
znak SR.VI.6622-o,i/120/2005.

54 Znak: SR.VI.6622-d/83/2007.
55 Znak: SR.VII-G/6617-2/1239/2006.

56 SR.VI.6622-o,z,t//68/2007.
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Żadna z wydanych
decyzji dot. rekultywacji
nie została przez Spółkę
Eko-Boruta wykonana,
a Marszałek
Województwa Łódzkiego
nie podejmował
wobec Spółki działań
egzekucyjnych

Decyzja z dnia 28 września 2007 r. zobowiązywała Spółkę Eko-Boruta
do zabezpieczenia zgromadzonej na składowisku „za Bzurą” hałdy odpadów
przed podmyciem przy wystąpieniu wielkiej wody w rzece Bzurze oraz ograniczenia przesiąkania wód deszczowych przez warstwy odpadów do wód
powierzchniowych i podziemnych. W terminie do 30 września 2009 r. Eko-Boruta zobowiązana była do wykonania ścianki szczelnej u podnóża skarpy
wzdłuż prawego brzegu Bzury oraz częściowo od zachodniej i wschodniej strony hałdy, a także rowów opaskowych i drenażu kierującego wody
do oczyszczalni, wariantowo do zbiorników bezodpływowych. Natomiast
uszczelnienie terenu hałdy zgodnie z decyzją powinno nastąpić do 30 września
2010 r. Żaden z wyznaczonych obowiązków nie został przez Spółkę Eko-Boruta
wykonany. W piśmie z dnia 14 kwietnia 2010 r. skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego w ramach wyjaśnień dotyczących niepodjęcia prac na ww. składowisku, Prezes Zarządu Eko-Boruta wskazał, że „Na składowisku „za Bzurą”
Eko-Boruta nie złożyła żadnych materiałów, a zgromadzone tam odpady
(w sposób akceptowany przez ówczesne władze Miasta Zgierza) są własnością
ZPB „Boruta”, miasta Zgierz i mieszkańców Zgierza”.

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2006 r. ustalała termin
zamknięcia kwatery I składowiska odpadów poprodukcyjnych na 30 kwietnia
2007 r. Określała także techniczny sposób zamknięcia i harmonogram działań związanych z rekultywacją tego obiektu. Formowanie czaszy składowiska
miało nastąpić do 31 grudnia 2007 r., tworzenie warstw izolacyjnych z materiałów mineralnych oraz folii i geowłókniny – do 31 grudnia 2008 r., a tworzenie
warstwy humusowej i nasadzenie roślinności do 30 września 2009 r. Decyzję
tę zmieniano trzykrotnie57 ostatecznie ustalając, że tworzenie warstw izolacyjnych miało nastąpić do 31 grudnia 2016 r., a tworzenie warstwy humusowej
i nasadzanie roślinności do 30 września 2017 r. Pomimo przesunięcia terminów wykonania decyzji aż o osiem lat, żadna z tych prac nie została wykonana.

Infografika nr 5
Decyzje Wojewody Łódzkiego/Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczące zamknięcia kwatery I składowiska odpadów
poprodukcyjnych i ich wykonanie
29

GRUDNIA

2006

żaden z tych terminów dotyczących
rekultywacji nie został dochowany

DECYZJA WOJEWODY
ŁÓDZKIEGO
16 LUTEGO 2009
– TERMIN OSTATNIEGO ETAPU
DECYZJA MARSZAŁKA
REKULTYWACJI ,
TO JEST TWORZENIE WARSTWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
– ZMIANA TERMINU
HUMUSOWEJ I NASADZENIE
NA ( DO ) 30 WRZEŚNIA 2011
ROŚLINNOŚCI – TERMIN
30 WRZEŚNIA 2009

rekultywacja składowiska nie została
zrealizowana

2006

2018

28

GRUDNIA

2007

18

DECYZJA WOJEWODY
ŁÓDZKIEGO
– ZMIANA TERMINU
NA 30 WRZEŚNIA 2010

MAJA

2010

DECYZJA MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
– ZMIANA TERMINU
NA ( DO ) 30 WRZEŚNIA 2017

Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli.
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57 Decyzja Wojewody Łódzkiego z 28 grudnia 2007 r., Decyzje Marszałka Województwa Łódzkiego
z 16 lutego 2009 r. i 18 maja 2010 r.
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Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2007 r. określała terminy
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku do 13 lipca
2010 r., zbierania i transportu odpadów – do 13 lipca 2017 r. Termin zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne na terenie zamkniętego składowiska odpadów popiołów i gipsów został przez Marszałka
Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 18 czerwca 2010 r.58 przedłużony
do dnia 13 lipca 2012 r. Przedłużenie tego terminu nastąpiło pomimo negatywnej opinii wydanej w tym zakresie przez Prezydenta Miasta Zgierza.
Jako argument Prezydent wskazał, że Eko-Boruta już wielokrotnie występowała o zmiany posiadanych decyzji odwlekając jedynie w czasie obowiązki
rekultywacji składowisk.
W wyjaśnieniach złożonych na tę okoliczność w toku kontroli Marszałek Województwa Łódzkiego stwierdził m.in., że wydane rozstrzygnięcie
(wydłużające termin) opierało się na założeniu, że Marszałek Województwa Łódzkiego ma prawne umocowanie do kontrolowania wykonania ww. decyzji i w razie stwierdzenia naruszeń przeprowadzi stosowną
interwencję.
Zezwolenie na prowadzenie przez Spółkę działalności w wyżej wskazanym
zakresie zostało cofnięte decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia
26 sierpnia 2013 r.59, utrzymaną w mocy decyzją Ministra Środowiska
z dnia 31 października 2013 r.60, w uzasadnieniu której Minister podkreślił
fakt, iż w zakresie skutków prawnych odnoszących się do cofnięcia decyzji,
termin możliwości prowadzenia odzysku wygasł już wcześniej, tj. 13 lipca
2012 r., natomiast magazynowanie odpadów na składowisku było zabronione od 23 stycznia 2013 r.61 Z tego względu spółka z tym dniem powinna
zaprzestać zbierania odpadów przywołanych w decyzji.

Marszałek, mimo niewywiązania się przez Spółkę z obowiązków określonych w decyzjach administracyjnych wydanych w latach 2006, 2007 i 2013
albo będących następstwem tych decyzji, nie wszczął do dnia zakończenia kontroli postępowania egzekucyjnego w celu przymuszenia Spółki
do wykonania tych obowiązków w trybie egzekucji administracyjnej.
Należy wskazać w tym miejscu, że art. 6 §1 u.p.e.a. ustanawia prawny obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego, od którego spełnienia właściwy organ egzekucyjny (tym przypadku Marszałek), nie może się uchylić.
Marszałek wskazał, że z uwagi na fakt, iż z chwilą zaprzestania legalnej
działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. od 30 kwietnia 2007 r.,
spółka Eko-Boruta nie posiadała praktycznie dochodów, przez co niemożliwe było wykonanie przez nią jakichkolwiek prac i niecelowe było i jest
obecnie nakładanie na nią dalszych obowiązków oraz prowadzenie kosztownych i czasochłonnych postępowań administracyjnych zakończonych

58 RO.VI-AB-6620/120/2010.
59 Xnak: ROVI.7244.1.15.2012.AB.

60 Znak: DOP-IV-281-102/42006/13/MT.
61 Od dnia 23 stycznia 2013 r., a więc od wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zostały wprowadzone mocą art. 104 regulacje, w myśl
których zakazywało się magazynowania odpadów na składowisku odpadów, a także zbierania
lub przetwarzania odpadów w inny sposób niż składowanie odpadów, z wyjątkiem przypadków
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 124 ust. 6 – czyli do użycia odpadów
na warstwy izolacyjne lub do rekultywacji składowiska odpadów.
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decyzjami niemożliwymi do wyegzekwowania. Na gruncie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przedmiotem egzekucji administracyjnej jest obowiązek, który musi być wykonalny. Przez wykonalność
rozumie się zdatność orzeczenia lub innego aktu do wykonania. Ocena
wykonalności obowiązków zawartych w ww. decyzjach jest uwarunkowana
nie tylko materią prawną, ale przede wszystkim uwarunkowaniami środowiskowymi, technicznymi i technologicznymi. Zatem realizacja ww. decyzji
w sytuacji wąskiego rozumienia wykonalności (w rozumieniu formalnym)
mogłaby powodować zagrożenia środowiskowe i niewspółmierne koszty
do uzyskanych efektów środowiskowych.

Brak możliwości
zastosowania
wykonania zastępczego

Brak działań
ze strony Marszałka
w zakresie zmiany
wydanych decyzji
administracyjnych

Brak regularnych działań
kontrolnych ze strony
Urzędu Marszałkowskiego
na terenie składowisk
pozakładowych w Zgierzu

Spółka Eko-Boruta
magazynowała odpady
wbrew postanowieniom
wydanych decyzji
dotyczących składowisk:
„suchego”
oraz poprodukcyjnego
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Należy wskazać jednak w tym miejscu, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie zależy od woli wierzyciela62. Wierzyciel nie może uchylić się
od obowiązku wszczęcia i prowadzenia egzekucji. Nie może tego zrobić ani
na podstawie nieformalnego porozumienia z innymi podmiotami, ani też
w oparciu o swoją ocenę, według której egzekucja jest niecelowa lub nie
doprowadzi do zamierzonego skutku.

Konsekwencją braku przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego
decyzji dotyczących składowisk pozakładowych była niemożność zastosowania wykonania zastępczego, tj. zlecenia innemu zewnętrznemu podmiotowi do wykonania za zobowiązanego i na jego koszt działań wskazanych
w decyzjach administracyjnych.

Marszałek wyjaśnił również, że nagromadzenie znacznej ilości odpadów
w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych na terenie nieobjętym decyzjami,
uniemożliwia podjęcie racjonalnych działań mających na celu uporządkowanie terenów składowisk. Nie podjął jednak żadnych działań zmierzających
do zmiany wydanych decyzji administracyjnych, w celu ich dostosowania
do aktualnego stanu faktycznego na terenie składowisk, który ulegał zmianie, także w związku z nielegalnym gromadzeniem odpadów.

W kontrolowanym okresie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na terenie składowisk pozakładowych w Zgierzu
przeprowadzili dwie wizje lokalne (w 2011 i 2013 r.) oraz dwie kontrole
(w 2013 i 2019 r.). W trakcie wizji z 2011 r. terenu składowiska odpadów poprodukcyjnych, przy ul. Miroszewskiej nie stwierdzono nieprawidłowości. Wizja i kontrola z 2013 r. terenu składowiska „suchego” gipsów
i popiołów oraz składowiska poprodukcyjnego przy ul Miroszewskiej były
natomiast następstwem stwierdzonych przez WIOŚ w listopadzie 2012 r.
nieprawidłowości w zakresie nielegalnego deponowania odpadów
na ww. składowiskach.

2.2. Przeprowadzona w listopadzie 2012 r. przez WIOŚ kontrola wykazała m.in. magazynowanie w obrębie składowiska przy ul. Miroszewskiej
„znacznej ilości różnego rodzaju odpadów”, w tym gruzu budowlanego,
ceramiki, materiałów izolacyjnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów azbestowych. 27 listopada 2012 r. WIOŚ poinformował Marszałka Województwa Łódzkiego, że na koronach składowisk
odpadów poprodukcyjnych oraz gipsów i popiołów „zgromadzono wg szacunków 12 000 Mg odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
62 Wyrok NSA IIFSK1637/14 z dnia 14 lipca 2016 r.
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w tym odpadów, które winny być bezpośrednio wykorzystane w procesie
rekultywacji składowiska gipsów i popiołów”. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją
z dnia 26 sierpnia 2013 r.63 cofnął bez odszkodowania decyzję Wojewody
Łódzkiego z 13 lipca 2007 r. udzielającą Spółce Eko-Boruta zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu
odpadów innych niż niebezpieczne.

Kolejne kontrole przeprowadzone w 2013 r. przez Urząd Marszałkowski i WIOŚ wykazały, że na składowisku gipsów i popiołów zdeponowano
„bardzo duże ilości odpadów z grupy 17” (odpady z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Usypane odpady podniosły
rzędną składowiska o ok. 2 m. Nielegalnie zgromadzone odpady zalegały
także na składowisku odpadów poprodukcyjnych. Magazynowanie zbieranych odpadów na osadnikach składowiska gipsów i popiołów naruszały
postanowienia decyzji Wojewody Łódzkiego z 13 lipca 2007 r. Stwierdzono
ponadto uszkodzone opakowania, w których magazynowany był azbest.
Spółka Eko-Boruta została wezwana m.in. do bezzwłocznego podjęcia
działań, mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Nie przyniosły oczekiwanych efektów także działania Prezydenta Miasta
Zgierza, który niezwłocznie po uzyskaniu od Marszałka Województwa informacji o nielegalnym gromadzeniu odpadów, w dniu 23 września 2013 r., na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, wydał decyzję64 zobowiązującą spółkę Eko-Boruta, jako właściciela odpadów z grupy 17 – składowanych bez zezwolenia na działkach
stanowiących koronę składowiska popiołów i gipsów przy ul. Miroszewskiej do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
lub magazynowania w terminie do 7 października 2013 r. Eko-Boruta nie
wykonała jednak obowiązku wynikającego z ww. decyzji.

Nieskuteczne
były działania organów
zobowiązujące Spółkę
Eko-Boruta
do usunięcia nielegalnie
zgromadzonych
odpadów

Jeszcze w 2015 r. na teren składowisk przy ul. Miroszewskiej wwożono i składowano odpady. Interwencyjna kontrola WIOŚ przeprowadzona 29 kwietnia
2015 r. w związku z telefonicznym zgłoszeniem z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu wykazała, że „w odległości ok. 300 m od bramy wjazdowej /…/
stwierdzono wysoką na kilka metrów pryzmę zmieszanych odpadów komunalnych. Część odpadów leżała luzem, część znajdowała się w foliowych workach”. Na miejscu znajdował się jeszcze pojazd, który przywiózł te odpady.
Kierowca okazał dokument wydania materiałów na zewnątrz, zgodnie z którym odbiorcą odpadów była Spółka Eko-Boruta, nadawcą firma z Gdyni.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że na terenie „suchego” składowiska
odpadów paleniskowych wraz z kwaterami na gipsy stwierdzono odpady nieprzeznaczone do składowania w tej lokalizacji (ziemia/popioły wymieszane
z różnego rodzaju odpadami, także komunalnymi, odpady medyczne). Z ustaleń
kontroli wynikało ponadto, iż dokonano ingerencji w złoże odpadów poprzez
wykopanie rowu o głębokości 1,5–2,3 m, na którego dnie zdeponowano odpady
niewiadomego pochodzenia.

63 znak: ROVI.7244.1.15.2012.AB.
64 OR: 6230-1EKO-BORUTA/2013.
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Niewspółmiernie
wysokie wartości
niektórych wskaźników,
świadczące
o zanieczyszczeniu
środowiska

Przez ponad
cztery lata nie podjęto
skutecznych działań
w celu ochrony przed
przedostawaniem się
odcieków do środowiska

W obrębie składowiska przy ul. Miroszewskiej I kwatera stwierdzono obecność
odpadów w postaci sprzętu ochrony osobistej przeznaczenia wojskowego/
obrony cywilnej, fragmentów automatów do gier oraz beczek z zawartością.
W oparciu o prowadzoną ewidencję nie można było ustalić jaki był rzeczywisty przychód odpadów (rodzaj i ilość), ani źródła ich pochodzenia.

2.3. Działania kontrolne przeprowadzone przez WIOŚ w okresie listopad
– grudzień 2013 r. wykazały ponadto, że na gruncie u podnóża skarpy północnej kwatery I utworzyło się rozlewisko. W próbkach wody ze wszystkich piezometrów stwierdzono wartości wskaźnika OWO wyższe
od 20 mg/l – wartość minimalna 21,1 mg/l, maksymalna 228 mg/l. Wartość
wskaźnika ˃20 mg/l odpowiada klasie V wód podziemnych, czyli wodom
złej jakości.
W próbkach wody pobranej z dwóch piezometrów stwierdzono wartości wskaźnika przewodności elektrolitycznej właściwej65 w wysokości
4225 µS/cm i 7079 µS/cm. Wartość graniczna tego wskaźnika ˃3000 µS/cm
odpowiada klasie V wód. W okresie od 2004 r. do 2008 r. wskaźniki
te kształtowały się na poziomie od 1381 µS/cm do 3600 µS/cm.
W próbkach cieczy z rozlewisk także stwierdzono wysokie wartości
zarówno przewodności elektrolitycznej właściwej, jak i OWO.

Od lutego 2014 r. firma odbierająca odcieki ze składowiska zaprzestała ich
odbioru. Powodem tego były zaległości Spółki Eko-Boruta w opłatach za te
usługi66. Zarządzająca składowiskami w Zgierzu Spółka Eko-Boruta nie
podjęła żadnych działań mających na celu usunięcie powstałego odcieku.
Pierwszy Likwidator Spółki67 wskazał, że „fakt ten był poza jego wiedzą”,
drugi Likwidator, że z powodu braku środków nie był w stanie ponosić
opłat z tytułu odcieków ze składowiska.
Ostatecznie dopiero 1 czerwca 2018 r. Gmina Miasto Zgierz zawarła
umowę68 z firmą „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków ze składowiska odpadów zlokalizowanego w Zgierzu przy
ul. Miroszewskiej69.
Prowadzone w okresie od momentu zaprzestania odbioru odcieków
do czerwca 2018 r. przez kontrolowane organy administracji rządowej
i samorządowej działania w tym zakresie okazały się niewystarczające
do wcześniejszego rozwiązania tego problemu.
Marszałek Województwa Łódzkiego o fakcie odłączenia odbioru odcieków ze składowiska odpadów poprodukcyjnych – kwatera I został poinformowany w styczniu 2014 r. W tym czasie jego działania ograniczyły
się do zgłoszenia w dniu 14 lutego 2014 r. Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska w Łodzi podejrzenia poważnego zagrożenia wystąpie65 Wartość przewodności elektrolitycznej właściwej tła hydrogeochemicznego dla naturalnych
wód podziemnych wynosi 200–700 µS/cm, a wartość OWO – 1–10 mg/l.
66 Składowisko posiadało drenaż z odprowadzeniem odcieków do kanalizacji miejskiej, a następnie
do oczyszczalni ścieków dla Miasta Zgierza. Odprowadzanie odcieków regulowała umowa
nr 4351/08/K zawarta ze Spółką „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” sp. z o.o. w dniu 17 grudnia
2008 r. na czas nieokreślony.
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67 Pierwszy Likwidator Sądowy pełnił funkcję od 14 października 2016 r. do 9 maja 2018 r.
68 Nr 9042/18/K.
69 Kolejne umowy o odbiór ścieków ze składowiska zawierano: 31 stycznia 2019 r., 4 kwietnia 2019 r.,
1 lipca 2019 r., 31 lipca 2019 r., 30 października 2019 r. i 2 stycznia 2020 r.
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nia szkody w środowisku. Marszałek nie posiadał jednak informacji czy
RDOŚ podjął działania w przedmiotowym zakresie. Marszałek nie otrzymał też odpowiedzi od Spółki Eko-Boruta na prośbę skierowaną do niej
w dniu 2 sierpnia 2014 r. o przekazanie informacji dotyczących postępowania z odciekami oraz podejmowanych działań mających na celu
poprawę sytuacji ekologicznej na składowiskach odpadów poprodukcyjnych. Sprawa odcieków podjęta była następnie w 2017 r. na posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego.
W wyjaśnieniach złożonych w trakcie kontroli NIK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wskazał, że korespondencja z Urzędem
Marszałkowskim w Łodzi w 2014 r. dotyczyła informacji o braku odbioru
odcieków ze składowiska oraz pojawienia się w tym przypadku rozlewisk,
a także wysokich wartości przewodnictwa elektrolitycznego właściwego
i ogólnego węgla organicznego. W opinii RDOŚ w świetle obowiązujących
przepisów prawa ww. parametry nie były wskaźnikiem bezpośredniego
zagrożenia wystąpienia szkody w powierzchni ziemi. Wskazał, że takie
przekroczenia wskaźników dotyczą nieprawidłowości związanych z prowadzeniem składowiska odpadów, co jest regulowane przepisami ustawy
o odpadach.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi w lutym 2014 r.
w związku z wynikami kontroli wydał decyzję70 zobowiązującą Spółkę Eko-Boruta do ustalenia w terminie do 23 sierpnia 2014 r., przyczyn zmian
jakości wód podziemnych monitorowanych przez piezometry oraz przedostania się odcieków ze składowiska przemysłowego do środowiska.
W decyzji wskazano, że niewspółmierne wartości wskaźników zanieczyszczeń w próbkach wody z piezometrów, wyciek odcieku ze składowiska
na grunt, oznaki migracji ze składowiska do środowiska zanieczyszczeń
ropopochodnych wskazywały na możliwość wystąpienia stanu awaryjnego na składowisku oraz możliwość powstania zagrożenia dla środowiska – obniżenie jakości wód podziemnych. Decyzja ta nie została wykonana.
W dniu 24 czerwca 2015 r. WIOŚ wszczął egzekucję administracyjną,
w ramach której zastosował środek egzekucyjny w postaci grzywny w celu
przymuszenia w wysokości 10 000 zł. Egzekucja tego środka także okazała się bezskuteczna. Wobec powyższego 6 kwietnia 2016 r. postanowił o zastosowaniu wykonania zastępczego71. W sprawozdaniu z grudnia
2016 r. pracownicy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej wskazali m.in. na konieczność sprawdzenia drożności
i szczelności instalacji odbierającej odcieki ze składowiska do oczyszczalni
ścieków i równoczesnego prowadzenia systematycznego monitoringu wód
podziemnych. Od 2017 r. WIOŚ prowadził przynajmniej raz w roku badania
próbek wody z piezometrów i próbek cieczy z rozlewiska/rowu opaskowego. 30 maja 2017 r. poinformował Prezydenta Miasta Zgierza o wynikach
badań wskazujących na negatywne oddziaływanie składowiska odpadów
70 Decyzja z dnia 24.02.2014 r., znak I.6738.1.2014.
71 Postanowienie o zastosowaniu wykonania zastępczego z dnia 6 kwietnia 2016 r., znak
I.7060.1.2015/AL.: zlecenie wykonania obowiązku określonego decyzją z dnia 24.02.2014 r.,
I.6738.1.2014 Politechnice Łódzkiej, na koszt Spółki Eko-Boruta.

Wobec niemożności
wyegzekwowania
od Spółki Eko-Boruta
obowiązku ustalenia
przyczyn zmian jakości
wód podziemnych
WIOŚ zastosował
wykonanie zastępcze
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poprodukcyjnych (I kwatera) na wody podziemne. Wskazał na konieczność
udrożnienia kanalizacji odprowadzającej odcieki. Kopię pisma przekazał
6 lipca 2017 r. Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”.

Prezydent Miasta Zgierza 15 września 2017 r. zlecił wykonanie poboru
i analizy próbki ścieków ze studzienki zlokalizowanej w Zgierzu przy
ul. Miroszewskiej w sąsiedztwie składowiska odpadów. Wyniki badań
próbek wskazywały na podwyższone parametry niektórych pestycydów.
Następnie 16 maja 2018 r.72 zlecił udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego
znajdującego się na działce będącej w użytkowaniu wieczystym Eko-Boruty,
a od 1 czerwca 2018 r. Gmina Miasto Zgierz zawarła umowę ze Spółką
„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” na odprowadzanie ścieków ze składowiska odpadów zlokalizowanego w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej. W latach
2018–2019 ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego UM Zgierza na udrożnienie przyłącza i usuwanie odcieków wydatkowano 182 308,34 zł.

Wysokie wskaźniki
m.in. OWO,
przewodności,
chlorków, fenoli
lotnych utrzymują się
nieprzerwanie
od 2013 r.

Zastosowane przez
WIOŚ sankcje nie były
adekwatne do skali
zagrożeń generowanych
przez składowisko
pozakładowe w Zgierzu
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W sprawozdaniu z grudnia 2016 r. pracownicy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej wskazali także, iż w przypadku gdyby udrożnienie i uszczelnienie instalacji odprowadzającej odcieki
ze składowiska do oczyszczalni ścieków nie przyniosły skutku i stan wód
podziemnych w dalszym ciągu się pogarszał, to „konieczne może się okazać rozebranie składowiska i usunięcie zdeponowanych tam odpadów,
by zabezpieczyć środowisko, w tym także pobliską rzekę Bzurę przed dalszą degradacją.

Analiza wyników prób wody z piezometrów z terenu składowiska
pozakładowego przy ul Miroszewskiej pobranych w kwietniu 2019 r.,
tj. po 10 miesiącach od udrożnienia przyłącza i ponownego odbioru
odcieków, wykazała przekroczenia dla wskaźników takich jak: przewodność (temp. 20⁰C), OWO, chlorki, bor, mangan, nikiel. Wartości tych
wskaźników były przekroczone dla wód podziemnych klasy IV. Także
w próbkach pobranych z cieczy z rowu opaskowego stwierdzono przekroczenia w następujących wskaźnikach: utlenialność – ChZT-Mn, OWO,
żelazo, fenole lotne.

Do chwili obecnej nie podjęto żadnych działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Składowisko gipsów i popiołów w całości „jest
pokryte nielegalnie zwiezionymi tam odpadami przeważnie z remontów
i rozbiórek, ale również odpadami typu komunalnego”. Na składowisku
odpadów poprodukcyjnych (kwatera I) utworzyło się rozlewisko, aktualnie porośnięte niską roślinnością. W miejscu zetknięcia skarpy składowiska z przyległym terenem utworzyło się podłużne zagłębienie wypełnione
cieczą o „chemicznym” zapachu. Na koronie składowiska cały czas znajdują
się niewłaściwie zabezpieczone odpady azbestu.

2.4. W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi zastosował wobec Spółki Eko-Boruta następujące sankcje
karne za nieprawidłowości w zarządzaniu składowiskami pozakładowymi
w Zgierzu:

72 Pismo z dnia 16 maja 2018 r., znak OR.604.14.2018.GS.
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– z a niedopełnienie obowiązków w zakresie monitorowania składowiska
odpadów – jeden raz w 2010 r. mandat karny w wysokości 300 zł przewidziany przepisami art. 78 pkt 5 ustawy o odpadach z 2001 r.;
– w związku z niezarejestrowaniem Spółki Eko-Boruta jako podmiotu
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a stwierdzeniem
na terenie składowisk takiego sprzętu w 2012 r. zastosowano mandat
karny w wysokości 300 zł;
– za prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
z naruszeniem warunków decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca
2007 r. Wojewódzki Inspektor wydał decyzję z dnia 16 stycznia 2013 r.,
na mocy której wymierzył Spółce karę pieniężną w wysokości 10.000 zł;
– w dniu 13 stycznia 2014 r. WIOŚ skierował wniosek do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu o wszczęcie postępowania w sprawie spowodowania zagrożenia dla środowiska – wód podziemnych – przez Eko-Boruta sp. z o.o.;
– 2 4 lutego 2014 r. Wojewódzki Inspektor wydał decyzję zobowiązującą Spółkę do przedstawienia w terminie do 23 sierpnia 2014 r.
dokumentacji ustalającej przyczyny zmian jakości wód podziemnych
monitorowanych przez piezometry oraz przedostawania się odcieku
ze składowiska do środowiska. Wobec niewykonania tej decyzji w terminie decyzji wszczęto egzekucję administracyjną, w ramach której Wojewódzki Inspektor zastosował środek egzekucyjny w postaci grzywny
w celu przymuszenia w wysokości 10 000 zł, a wobec bezskutecznej
egzekucji zastosowano kolejny środek egzekucyjny w postaci wykonania zastępczego. Koszt tego wykonania zastępczego wyniósł 12 306,80 zł.
Powyższych zobowiązań nie wyegzekwowano od Spółki Eko-Boruta.
Według stanu na 22 października 2018 r. łączna kwota należności z powyższych tytułów wyniosła 37 324,06 zł (należności główne, odsetki za zwłokę,
koszty upomnień).

Marszałek Województwa Łódzkiego w 2010 r. wobec Spółki Eko-Boruta
zastosował administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 000,00 zł
za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach
i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku, unieszkodliwiania odpadów za 2009 rok.
W 2013 r. zaś poinformował Prokuraturę Rejonową w Zgierzu73 o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, o którym mowa
w art. 182 § 1 i art. 183 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny74.
Kary pieniężnej nałożonej na Spółkę Eko-Boruta nie wyegzekwowano.
W ramach prowadzonego postępowania Komornik Sądowy przeprowadził
dwie licytacje prawa użytkowania wieczystego działek gruntu75 oraz prawa
własności budynku biurowo-magazynowego. Wobec bezskutecznej licyta-

73 Pismo z dnia 12 listopada 2013 r., znak: RŚVI.7245.2.33.2013.AB uzupełnione pismem z dnia
20 stycznia 2014 r., znak: RŚVI.7245.2.33.2013.AB., przy którym przekazano wyniki kontroli
przeprowadzonej w dniach 18 listopada – 17 grudnia 2013 r. przez WIOŚ na terenie składowisk
zarządzanych przez Eko-Boruta sp. z o.o. świadczące o kontynuowaniu niezgodnej z przepisami
ochrony środowiska działalności Spółki oraz powodowaniu dalszych zniszczeń środowiska
na terenie będącym we władaniu spółki Eko-Boruta.

74 Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, ze zm., dalej: „Kodeks karny”.
75 Nr 337 oraz Nr 391.
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Niewystarczające działania
Starosty Zgierskiego,
reprezentującego
Skarb Państwa,
w zakresie gospodarowania
nieruchomościami
oddanymi w wieczyste
użytkowanie Spółce

Powstanie „mapy
drogowej” określającej
działania poszczególnych
organów niezbędne
w celu przeprowadzenia
rekultywacji składowisk
pozakładowych

cji oraz nieprzejęcia ww. praw przez wierzyciela na własność, Komornik
Sądowy postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r. umorzył postępowanie
egzekucyjne.

Spółka Eko-Boruta posiadała ponadto od 2008 r. zobowiązania wobec Starosty Zgierskiego z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste działek gruntu,
na których znajdowały się składowiska pozakładowe. Według stanu
na 19 lipca 2019 r. zaległości w opłatach wyniosły łącznie 422 513,41 zł.
Począwszy od 2009 r. Starosta Powiatu Zgierskiego w każdym roku objętym kontrolą, składał pozew o zapłatę należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, a następnie składał wniosek o wszczęcie egzekucji
z majątku dłużnika do Komornika Sądowego. Każde z postępowań egzekucyjnych było bezskuteczne. Starosta jednak pomimo powzięcia wiedzy
o bezskuteczności postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko
Spółce do końca 2019 r. nie podjął działań zmierzających do wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko członkom zarządu spółki o zapłatę
powstałych należności.
Pomimo nieuregulowania przez Spółkę Eko-Boruta zobowiązań z tytułu
wieczystego użytkowania gruntu, a także niewykonywania obowiązków wynikających z decyzji wydanych przez Wojewodę Łódzkiego,
określających m.in. zasady rekultywacji czy zabezpieczenia ograniczenia negatywnego oddziaływania składowiska „za Bzurą” na środowisko
i w konsekwencji wykorzystywania przez Spółkę gruntu w sposób
sprzeczny z decyzjami w sprawie ustanowienia prawa wieczystego użytkowania i przepisami prawa ochrony środowiska, Starosta do końca 2019 r.
nie podjął skutecznych działań, w celu rozwiązania prawa użytkowania
wieczystego dla terenów składowisk pozakładowych76.
Starosta Zgierski wyjaśnił, że według stanu na dzień 29 stycznia 2020 r.
trwa analiza prawna w celu zweryfikowania przesłanek wynikających
z art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny77 i zamierza
złożyć wniosek do Prokuratorii Generalnej, by rozwiązać użytkowanie wieczyste przed upływem terminu.
Zagadnienia związane ze składowiskami pozakładowymi, w tym m.in. aktualna sytuacja na składowiskach oraz sposób przejęcia terenów przez Gminę
Miasto Zgierz poruszane były od 2016 r. na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zgierskiego (po dwa
posiedzenia w 2016 r. i 2018 r. oraz cztery posiedzenia w 2017 r.), a także
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego (po jednym posiedzeniu w 2017, 2018 i 2019 r.).
W 2017 r. przedstawiciele m.in. Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta
Zgierza, Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Zgierskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zainicjowali cykliczne spotkania, mające na celu uregulowanie skomplikowanej sytuacji zaistniałej
na składowiskach zarządzanych przez Eko-Boruta, zorganizowanie efektywnej współpracy między organami różnych szczebli oraz doprowadzenie
76 Na podstawie art. 33 ust. 3 w zw. z art. 33 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
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77 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.
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do uprzątnięcia odpadów i rekultywowania terenu. W okresie 2017–2019
odbyło się łącznie osiem spotkań. Na drugim posiedzeniu w kwietniu
2018 r.78 przyjęto „mapę drogową” określającą kolejność działań niezbędnych do przeprowadzenia rekultywacji obszaru składowisk:
1. wyznaczenie przez sąd nowego likwidatora Spółki Eko-Boruta zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
oraz Urzędu Miasta Zgierza;
2. przekazanie przez likwidatora do Urzędu Miasta Zgierza informacji
o chęci zrzeczenia się na rzecz Gminy Miasto Zgierz (w trybie art. 9021
§ 1 Kodeksu cywilnego) prawa użytkowania wieczystego do terenów,
na których zlokalizowane jest składowisko;
3. wyrażenie przez Gminę Miasto Zgierz zainteresowania terenem składowiska;
4. zrzeczenie się w drodze aktu notarialnego przez Eko-Boruta prawa
użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasto Zgierz;
5. skierowanie przez Gminę Miasto Zgierz do Starosty Powiatu Zgierskiego wniosku dotyczącego możliwości przekazania terenu składowiska na własność w drodze darowizny;
6. uzgodnienie przez Starostę Powiatu Zgierskiego z Wojewodą Łódzkim dokonania przekazania Gminie Miasto Zgierz terenu składowiska
na własność w drodze darowizny;
7. przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz terenu składowiska na własność
w drodze darowizny;
8. skierowanie przez Gminę Miasto Zgierz (przy wsparciu WIOŚ) wniosku do Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dotyczącego dofinansowania rekultywacji obszaru
składowiska.
Do stycznia 2020 r. zrealizowane zostały jedynie trzy pierwsze założenia. Od 9 maja 2018 r. działa wyznaczony przez sąd likwidator. 12 czerwca
2019 r. sporządzony został protokół uzgodnień w sprawie przejęcia przez
Gminę Miasto Zgierz od Skarbu Państwa darowizny prawa własności nieruchomości, na których zlokalizowane są składowiska i przejęcia od Eko-Boruta prawa użytkowania wieczystego i prawa własności naniesień.
Protokół sporządzony został pomiędzy: darującym – Skarbem Państwa,
reprezentowanym przez Starostę Zgierskiego, obdarowanym – Gminę Miasto Zgierz, oraz przekazującym – Eko-Boruta sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu
w likwidacji, reprezentowaną przez Likwidatora Spółki.
Zgodnie z protokołem prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości przez Spółkę Eko-Boruta wygasłoby w wyniku konfuzji, ponadto w myśl
art. 241 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny79 wygasłyby również hipoteki wpisane w działach IV Ksiąg Wieczystych i obciążenia wpisane w Działach III Ksiąg Wieczystych prowadzonych dla nieruchomości
objętych Protokołem uzgodnień.
78 Pierwsze posiedzenie – 30 października 2017 r.
79 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.
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Transakcja przekazania
przez likwidatora
Eko-Boruta prawa
użytkowania wieczystego
składowisk na rzecz
Gminy Miasta Zgierz
nie doszła do skutku

Kolejnym sposobem
osiągnięcia celu
„mapy drogowej” było
rozwiązanie użytkowania
wieczystego w trybie
postępowania sądowego

Niespójne z „mapą
drogową” działania
Starosty Zgierskiego
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Protokół stanowić miał podstawę do zawarcia umowy notarialnej darowizny i przekazania użytkowania wieczystego ww. nieruchomości. Celem
przejęcia nieruchomości przez Gminę Miasto Zgierz miała być realizacja
zadań związanych z ochroną środowiska, w szczególności ograniczenie
negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez działania zapobiegawcze na terenach stanowiących przedmiot darowizny. Transakcja nieodpłatnego przekazania przez likwidatora Eko-Boruta sp. z o.o. prawa
użytkowania wieczystego działek gruntu i prawa własności budynków znajdujących się na przedmiotowych działkach na rzecz Gminy Miasta Zgierz
nie doszła do skutku. Proces mający służyć uporządkowaniu terenów składowisk został wstrzymany.
W piśmie z 11 lipca 2019 r. do Starosty Zgierskiego Prezydent Miasta Zgierza poinformował, że pomimo dopełnienia wszystkich formalności ze strony
Miasta i Skarbu Państwa nie doszło do podpisania notarialnych umów przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz od Skarbu Państwa darowizny prawa własności nieruchomości, na których znajdują się składowiska pozakładowe oraz
przejęcia od Eko-Boruta prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości
i prawa własności posadowionych na nich naniesień, gdyż likwidator Eko-Boruta nie doręczył właściwych uchwał wspólników wyrażających zgodę
na nieodpłatne zbycie z wolnej ręki ww. praw do nieruchomości. Ponadto
w ocenie notariusza, nieodpłatne nabycie od Eko-Boruta prawa wieczystego
użytkowania i prawa własności w trybie art. 9021 ustawy Kodeks cywilny
nie mieści się w dyspozycji art. 282 ustawy Kodeks spółek handlowych.
Upadła zatem konfuzja obciążeń wpisanych w księgach wieczystych, co było
jednym z kluczowych założeń przyjętej przez Prezydenta Miasta Zgierza wraz
z Wojewodą Łódzkim konstrukcji tej transakcji zapisanej w protokole uzgodnień z 12 czerwca 2019 r.

We wrześniu 2019 r. Prezydenta Miasta Zgierza wskazał, że sposobem,
który pozwoli osiągnąć cel określony „mapą drogową” będzie rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości zajętych przez składowiska
odpadów przez Skarb Państwa w trybie postępowania sądowego. Starosta Zgierski nie sprzeciwił się takiemu rozwiązaniu. Na spotkaniu WCZK
w dniu 16 grudnia 2019 r. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zgierzu poinformowali, że „są gotowi złożyć wniosek do Prokuratorii Generalnej RP w celu wszczęcia procedury sądowej mającej na celu wygaszenie
użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Eko-Boruta, w efekcie czego Starostwo znów stałoby się dysponentem tych nieruchomości”.

Równolegle jednak Starosta podejmował inne działania dotyczące przedmiotowych nieruchomości, niespójne z „mapą drogową”. W dniu 20 grudnia 2019 r. zawnioskował bowiem do Wojewody Łódzkiego80 o wyrażenie
zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości objętych
użytkowaniem wieczystym na rzecz jej użytkownika wieczystego Eko-Boruta sp. z o.o. w likwidacji (wniosek w tej sprawie Spółka Eko-Boruta
złożyła do Starostwa Powiatowego w Zgierzu w dniu 4 grudnia 2019 r.).
Odnosząc się do powyższego stanu Starosta Zgierski w toku kontroli wyjaśnił m.in., że w jego ocenie „wiarygodność podmiotu, jak i wniosku była
niska i nie zakładał, by takie rozwiązanie było możliwe”. W ocenie Starosty
80 W trybie art. 32 ust. 1a w związku z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt ustawy o gospodarce
nieruchomościami (pismo znak GN.6840.16.2019.RF).
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podjęte działania nie wykluczają żadnego z kierunku działań. Zaznaczył też,
że dopiero po uzyskaniu zgody od Wojewody Łódzkiego przeprowadzona
byłaby analiza i ocena, który wariant jest bardziej korzystny. Podtrzymał
też swoje oświadczenie, że gdy będzie możliwość prawna jest gotów „przekazać Prezydentowi ten teren”.

Już po zakończeniu kontroli Starosta Zgierski złożył wniosek do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o wszczęcie procedury
zmierzającej do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Do Wojewody Łódzkiego zaś skierował pismo wycofujące wniosek dotyczący
wyrażenia zgody na zbycie prawa własności na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego.
5.2.2. Monitoring i nadzór nad składowiskiem pozakładowym
w Tomaszowie Mazowieckim

Od ponad 20 lat nie był znany wpływ na środowisko składowiska
pozakładowego w Tomaszowie Mazowieckim. Ostatnie wyniki monitoringu tego składowiska przekazano do WIOŚ w 1999 r. W latach
objętych kontrolą WIOŚ nie przeprowadzał kontroli tego składowiska wskazując, że nie było obiektywnej możliwości kontroli jego
bieżącej eksploatacji. Choć wyniki wcześniejszych kontroli prowadzonych przez WIOŚ w latach 1992–2001, jednoznacznie wskazywały
na konieczność jak najszybszego rozstrzygnięcia odpowiedzialności
za odpady, w szczególności niebezpieczne i określenia obowiązków
w zakresie odpowiedniej eksploatacji składowiska i nadzoru, działania w powyższym zakresie nie zostały podjęte przez żaden z organów
odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Odnośnie konieczności
rekultywacji tego składowiska WIOŚ w 2002 r. prowadził korespondencję z Wojewodą Piotrkowskim, później Wojewodą Łódzkim oraz
Starostą Tomaszowskim. Żaden z organów nie uznał się za właściwy
do przeprowadzenia rekultywacji.
W okresie objętym kontrolą właściwe w zakresie ochrony środowiska organy objęte kontrolą nie podejmowały współpracy w celu
identyfikacji ewentualnego stanu zagrożenia ze strony składowiska.
Pomimo posiadanej wiedzy o składowanych przez ZWCh „Wistom”
przy ul. Piaskowej odpadach niebezpiecznych, ich toksyczności i istnieniu ze strony tego składowiska „potencjalnego ogniska zagrożeń
dla wód podziemnych”, w okresie objętym kontrolą ani Prezydent
Miasta, ani Starosta Tomaszowski, ani Marszałek Województwa Łódzkiego nie podejmowali skutecznych działań w celu zidentyfikowania
takich zagrożeń i ich zapobieżeniu. Zagadnienia te nie zostały ujęte
ani w wojewódzkich, ani w powiatowych, ani gminnych programach
ochrony środowiska.
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, która od grudnia 2017 r. przejęła teren składowiska nie nadzorowała go pod kątem nielegalnego
wwozu odpadów, a także nie podejmowała działań w celu jego zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. Bariery i rowy zabezpieczające przed wjazdem osób trzecich wykonano dopiero w trakcie
kontroli NIK.
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Od 1999 r. prawo
wieczystego użytkowania
terenu składowiska
po ZWCh „Wistom”
posiadała osoba
prywatna – obywatel
Republiki Chińskiej

Brak kontroli i nadzoru
nad składowiskiem
pozakładowym

Składowisko pozakładowe przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonowało w oparciu o zezwolenie Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. z dnia 7 października 1969 r.,
decyzję Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Maz. z dnia
30 kwietnia 1970 r. o przeznaczeniu terenu przy ul. Piaskowej na wysypisko oraz decyzję Wojewody Piotrkowskiego z dnia 23 sierpnia 1991 r.
ustalającą sposób postępowania z odpadami mokrymi. Ponadto w dniu
25 września 1996 r. Wojewoda Piotrkowski wydał decyzję zezwalającą
Zakładom Włókien Chemicznych „Wistom” SA w Tomaszowie Mazowieckim
na składowanie odpadów przy ul. Piaskowej. Upadłość ZWCh „Wistom”81
nastąpiła w październiku 1997 r. Od tego czasu też zaprzestano produkcji.
W 1999 r. syndyk masy upadłości Zakładów dokonał zbycia na rzecz osoby
prywatnej (obywatela Republiki Chińskiej) prawa użytkowania wieczystego terenu stanowiącego własność ZWCh „Wistom” o łącznej powierzchni
134 ha, w tym działkę nr 63 przy ul. Piaskowej 157, na której zlokalizowane było składowisko odpadów poprodukcyjnych82. Przedmiot sprzedaży
został wydany nabywcy w dniu 1 lutego 1999 r. Od tego czasu składowisko
nie było eksploatowane i nie podjęto rekultywacji.
W okresie objętym kontrolą ani Urząd Marszałkowski, ani WIOŚ nie przeprowadzali na tym składowisku kontroli przestrzegania przepisów ochrony
środowiska i gospodarki odpadami.
Marszałek Województwa Łódzkiego wyjaśnił, że od 1 stycznia 2008 r., to jest
od dnia rozszerzenia kompetencji Marszałka83, składowisko po ZWCh „Wistom”
nie było już eksploatowane. Marszałek w wyjaśnieniach wskazał także na obowiązki gmin w zakresie składowisk. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o odpadach, to gminy miały realizować zadania związane
z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi według przyjętego
przez radę gminy programu ochrony środowiska. Ponadto organy wykonawcze
gmin zostały zobowiązane do sporządzenia, w okresie do końca 1998 r. ewidencji składowisk odpadów, nieeksploatowanych składowisk odpadów, na których nie przeprowadzono jeszcze rekultywacji i zagospodarowania ich terenu,
czy miejsc gromadzenia odpadów, które nie zostały wyznaczone decyzją właściwego organu.
Według Marszałka prawdopodobne zaniedbania związane z wykonywaniem
ww. zadań84 utrudniają ustalenie statusu składowiska pozakładowego w Tomaszowie Mazowieckim. Dlatego też Marszałek Województwa Łódzkiego nie stosował przepisów o ochronie środowiska i postępowania z odpadami wobec
tego składowiska.
Jako przyczynę braku kontroli na składowisku Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Łodzi wskazał brak możliwości kontaktu z właścicielem terenu
– osobą prywatną (obywatelem ChRL), która w 1999 r. nabyła prawo wieczystego użytkowania terenu składowiska. Nie ustalił jednak powodów takiego
stanu. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił ponadto, że składowisko to zaprzestało
działalności około 1999 r. – nie była więc możliwa kontrola dotycząca bieżącej
eksploatacji składowiska.

81 Postanowienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 1 października 1997 r., sygn. akt GU 21/97.
82 Akt notarialny z 4 lutego 1999 r. (Repertorium A Nr 526/99).
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83 Przejście kompetencji od Wojewody Łódzkiego.
84 Również tych wynikające z ustawy wprowadzającej ustawę o odpadach z 2001 r.
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Regularne kontrole na składowisku ZWCh „Wistom” Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadzał w latach 1992–200185. Wyniki
ostatnich kontroli jednoznacznie wskazywały na konieczność jak najszybszego rozstrzygnięcia odpowiedzialności za odpady (szczególnie chemiczne
– niebezpieczne) nagromadzone na składowisku przed 1999 r. ze względu
na określenie kategorii zakładu pod względem uciążliwości dla środowiska oraz nałożenia obowiązków odpowiedniej eksploatacji składowiska
i nadzoru nad nim. W obowiązującym wówczas stanie prawnym w terminie do 31 grudnia 1999 r. właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej miały dokonać dostosowania decyzji o wyznaczeniu
składowiska do przepisów ustawy o odpadach (art. 57 ustawy o odpadach
z 1997 r.). W przypadku eksploatacji składowiska po upływie tego terminu
bez dokonania uzgodnień Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mógł
wydać decyzję o wstrzymaniu korzystania ze składowiska (art. 58 ust. 2).
Wojewódzki Inspektor takiej decyzji nie wydał.

Status składowiska
pozakładowego
był powodem
niepodejmowania
przez organy działań
w zakresie rekultywacji

W trakcie kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyjaśnił,
że w czasie kiedy nabył prawo do wydania przedmiotowej decyzji, jej wydanie
było już bezcelowe z powodu braku faktycznego korzystania ze składowiska.

W styczniu 2002 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi
poinformował Starostę Tomaszowskiego, że do całkowitego ustania przyczyn uciążliwości dla środowiska ze strony składowiska odpadów poprodukcyjnych po ZWCh „Wistom” konieczne jest wykonanie rekultywacji tego
składowiska. WIOŚ wskazał, że „należy rozważyć wykonanie rekultywacji
składowiska przez Starostę, a koszty wykonanych prac wpisać do hipoteki
w księdze wieczystej prowadzonej dla działki przy ul. Piaskowej”. W odpowiedzi Starosta Tomaszowski poinformował, że Starostwo nie posiada
środków finansowych na przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów poprodukcyjnych po ZWCh „Wistom”. Jednocześnie Starosta stwierdził,
że z uwagi na to, iż na ww. składowisku składowane były odpady niebezpieczne, to taki obiekt należy zaliczyć do inwestycji szczególnie szkodliwych
dla środowiska i ludzi86 i organem właściwym jest wówczas wojewoda87.
W piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z września 2003 r. poinformowano Starostę Tomaszowskiego, że zgodnie z zapisem art. 102 ust. 4
pkt 2 ustawy POŚ rekultywacji terenu, na którym nastąpiło zanieczyszczenie gleby lub ziemi, albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, dokonuje Starosta w przypadku, gdy nie można wszcząć
postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji. Wskazano, że w przedmiotowym przypadku właściciel terenu przebywa poza
granicami kraju i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego jest niemożliwe. Klasyfikacja obiektu nie ma w tym przypadku znaczenia, bowiem
85 W 1992 r., 1993 r., 1994 r., 1995 r., dwie kontrole w 1996 r., 1997 r., dwie kontrole w 1998 r., 1999 r.,
2001 r. – przy czym dwie ostatnie kontrole przeprowadzono gdy Zakłady Włókien Chemicznych
„Wistom” były już w upadłości.

86 Powołując się na § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz
wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji
(Dz. U. Nr 93, poz. 589).

87 Art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
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Kontrola PPIS
w Tomaszowie
Mazowieckim z 2003 r.
wykazała zły stan
sanitarno-techniczny
składowiska

przepisy ww. ustawy wskazują jedynie starostę jako organ właściwy
do przeprowadzenia rekultywacji terenu w sytuacji, gdy nie ma możliwości wyegzekwowania tego obowiązku od właściciela terenu. Starosta nie
podjął działań rekultywacyjnych.

W czerwcu 2003 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. poinformował Starostę Tomaszowskiego o wynikach kontroli sanitarnej składowiska przy ul. Piaskowej. Wskazał, że składowisko nie zostało
zrekultywowane, nie jest monitorowane, rozkradziono przęsła ogrodzeniowe, wstęp na teren mają osoby postronne, zwożone są tam duże ilości śmieci niewiadomego pochodzenia, których nie przysypuje się warstwą
izolacyjną ziemi. Stan sanitarno-techniczny składowiska określił przy tym
jako zły, ulegający z każdym rokiem systematycznemu pogorszeniu. PWIS
wskazał ponadto na fakt negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko i zagrożenia zdrowia przebywających tam ludzi.
W październiku 2003 r. oraz w styczniu 2004 r. i w styczniu 2005 r. Starosta
Tomaszowski występował do Ministra Środowiska o informację, czy budowa
składowiska odpadów poprodukcyjnych ZWCh „Wistom” jest niekorzystnym
przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu w rozumieniu art. 102
ustawy POŚ i czy obowiązek rekultywacji spoczywa na staroście. Ministerstwo Środowiska nie wskazało jednoznacznie właściwego organu.
Starosta do 30 kwietnia 2007 r.88 nie podjął działań rekultywacyjnych
na składowisku pozakładowym po ZWCh „Wistom”.
Starosta Tomaszowski wyjaśnił w trakcie kontroli NIK, że „nie uznał się
za właściwego w odniesieniu do przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko (wcześniej do przedsięwzięcia wymagającego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko)”.

W latach 2009–2017 użytkownik wieczysty (osoba prywatna z ChRL)
nie wnosił opłat za wieczyste użytkowanie działki gruntu nr 63 przy
ul. Piaskowej. Roczna opłata ustalona została na kwotę 10 085,87 zł.
W ww. okresie Starosta Tomaszowski występował do sądu rejonowego
z pozwami o zapłatę należności oraz składał wnioski o egzekucję należności89. W przypadku 12 na 17 nakazów zapłaty, postępowania kończyły się
postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kpc.
W związku z nieregulowaniem należności z tytułu użytkowania wieczystego
terenu składowiska przy ul. Piaskowej, Starosta nie podejmował jednak działań mających doprowadzić do rozwiązania umowy wieczystego użytkowania
zawartej z podmiotem będącym użytkownikiem wieczystym terenu.
Starosta wyjaśnił, że rozwiązanie umowy doprowadziłoby do przejęcia zobowiązań użytkownika wieczystego zapisanych w księdze wieczystej. Wskazał jednocześnie, że prowadził w stosunku do tego użytkownika
postępowania egzekucyjne, co w konsekwencji doprowadziło do zlicytowania nieruchomości.

88

89
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Art. 102 uchylony przez art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie (Dz.U.07.75.493) z dniem 30 kwietnia 2007 r.

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. łączna kwota zadłużenia wobec Skarbu Państwa Starosty
Tomaszowskiego z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, w tym
opłaty za działkę nr 63 przy ul. Piaskowej wyniosła 2 471 478,08 zł.
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Od grudnia 2017 r. teren składowiska przeszedł w ręce Gminy Miasto
Tomaszów Mazowiecki. W związku z sukcesywnym powstawaniem zaległości z tytułu niepłacenia przez nabywcę terenu podatku od nieruchomości,
Prezydent Miasta wszczął przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. W dniu 19 grudnia
2017 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. po zakończeniu licytacji nieruchomości i udzieleniu przybicia na rzecz Gminy, wydał postanowienie
o przysądzeniu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej
położonej przy ul. Piaskowej 157 (działka nr 63) na rzecz Gminy Miasto
Tomaszów Maz. (jako przejmującego wierzyciela) z zaliczeniem na poczet
ceny wierzytelności tego wierzyciela (wierzytelności gminy znalazły pokrycie w całości w cenie nabycia90).

W Gminie od grudnia 2017 r. nie podjęto żadnych działań mających na celu
zaprzestanie nielegalnego wwozu odpadów, a także nie podejmowano
działań w celu zabezpieczenia terenu składowiska przed dostępem osób
postronnych. Dopiero w trakcie kontroli NIK zabezpieczono teren przed
przejazdem osób trzecich poprzez wbudowanie we wszystkich miejscach
dostępu (wjazdach) betonowych barier drogowych oraz wykonano rowy
zabezpieczające przed wjazdem. Do stycznia 2020 r. nie podejmowano
także prób zlokalizowania i odkopania piezometrów zamontowanych
na terenie składowiska przez ZWCh „Wistom” ani wykonania nowych otworów obserwacyjnych ze względu na brak środków finansowych na ten cel.
W trakcie kontroli NIK w dniu 22 stycznia 2020 r. wspólnie z pracownikami
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowano i odkopano podwójny piezometr oznaczony nr 5. Nie stwierdzono jednoznacznie
jego drożności. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w toku kontroli NIK zadeklarował, że wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony
Środowiska ustalą możliwości wykorzystania tego piezometru i wykonania
stosownych badań bądź wykonanie nowego piezometru.

Od 2017 r. Gmina
Miasto Tomaszów
Mazowiecki przejęła
teren składowiska
pozakładowego
przy ul. Piaskowej

Pomimo uregulowania
własności składowiska,
od 2017 r. Gmina Miasto
Tomaszów Mazowiecki
nie nadzorowała terenu
składowiska

W trakcie kontroli także Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Łodzi zwrócił się91 do Głównego Inspektora Ochrony środowiska o „włączenie struktur Regionalnych Wydziałów Monitoringu Środowiska oraz
potencjału Centralnego Laboratorium GIOŚ w przygotowanie i monitoring
obszarów” składowisk pozakładowych w Zgierzu i Tomaszowie Mazowieckim. WIOŚ poinformował, że z różnych przyczyn nie jest tam prowadzony automonitoring właścicielski, a kierunki działań rekultywacyjnych
nie są nawet zaprojektowane. Jednocześnie wskazał na minimalny zakres
monitoringu wód podziemnych – 10 piezometrów (pięć w rejonie składowiska „za Bzurą” i pięć w rejonie składowiska po ZWCh „Wistom”) oraz
rozszerzenie monitoringu wód powierzchniowych o dwa punkty (jeden
na rzece Bzurze na wysokości składowiska i jeden na rzece Czarnej).
W całym okresie objętym kontrolą właściwe w zakresie ochrony środowiska organy objęte kontrolą nie podejmowały współpracy w celu identyfikacji ewentualnego stanu zagrożenia ze strony składowiska. Pomimo
posiadanej wiedzy o składowanych przez ZWCh „Wistom” przy ul. Pia-

90 Postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 19 grudnia 2017 r.; sygn. akt I Co 1868/15.
91 Pismo z dnia 29 stycznia 2020 r. znak I.700.20.2020 L.dz. 2020/0630.
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skowej odpadach niebezpiecznych, ich toksyczności i istnieniu ze strony
tego składowiska „potencjalnego ogniska zagrożeń dla wód podziemnych”,
w okresie objętym kontrolą ani Prezydent Miasta, ani Starosta Tomaszowski, ani Marszałek Województwa Łódzkiego nie podejmowali skutecznych działań w celu zidentyfikowania takich zagrożeń i ich zapobieżeniu.
Zagadnienia te nie zostały ujęte ani w wojewódzkich, ani w powiatowych,
ani gminnych programach ochrony środowiska.

Należy zwrócić uwagę, że obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska wynika z ustawy POŚ, a w szczególności z art. 17 ust. 1 tej ustawy,
zgodnie z którym organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu
realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając
cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.
Ponadto zgodnie z wydanymi przez Ministerstwo Środowiska wytycznymi
do sporządzania programów ochrony środowiska, program taki powinien
określać cele ekologiczne, priorytety, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów. Tymczasem
organy wykonawcze kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego
przy sporządzaniu tych dokumentów ograniczyły się jedynie do poinformowania o potencjalnych zagrożeniach dla stanu lokalnego środowiska. Także
w Planie gospodarki odpadami dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego znalazły się jedynie ogólne informacje o lokalizacji składowiska pozakładowego
przy ul. Piaskowej oraz o potencjalnych zagrożeniach dla wód podziemnych. Nie zdiagnozowano najistotniejszych problemów w tym obszarze i nie
określono stosownych zadań proekologicznych wraz z ich harmonogramem
i źródłem finasowania. W związku z tym, że programy ochrony środowiska
winny mobilizować organy samorządu terytorialnego do podejmowania działań dotyczących zdiagnozowanych problemów z zakresu ochrony środowiska, ustawa POŚ obliguje organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy
do sporządzania co dwa lata raportu z wykonania programu i przedstawienia go odpowiednio: sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie
gminy. Znamienne jest, że przygotowane w okresie objętym kontrolą raporty
nie zawierały informacji o jakichkolwiek działaniach związanych z potencjalnym zagrożeniem ze strony składowiska pozakładowego w Tomaszowie
Mazowieckim, co więcej w ogóle nie podejmowały tej problematyki.
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Ustalenia kontroli potwierdziły bierną postawę zarówno Prezydenta Miasta
jak i Starosty Tomaszowskiego w zakresie identyfikowania zagrożeń dla środowiska ze strony tego składowiska. Należy przy tym podkreślić, że Prezydent i Starosta przez cały okres objęty kontrolą posiadali wiedzę o istnieniu
potencjalnego zagrożenia dla środowiska, w tym szczególnie dla wód podziemnych na terenach należących w przeszłości do ZWCh „Wistom”. Władze
powiatu i gminy miały bowiem dostęp do informacji uzyskanych na podstawie przeprowadzonego w 1995 r. monitoringu wód podziemnych, które
wskazywały na zanieczyszczenie ściekami przemysłowymi z terenu składowiska wód podziemnych. W związku z tym badający zalecili wypompowanie zanieczyszczonych wód i ich neutralizację w zakładowej oczyszczalni
ścieków. Nie sprawdzono natomiast, czy ostatecznie zalecenia te zostały
wykonane. Podczas kontroli ustalono również, że w okresie od nabycia
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w 1999 r. prawa użytkowania wieczystego do terenu, na którym znajduje
się składowisko pozakładowe przez podmiot prywatny, obiekt ten nie był
ani eksploatowany, ani rekultywowany. Ustalenia dotyczące stanu faktycznego potwierdzają zatem, że w okresie objętym kontrolą składowisko stanowiło potencjalne zagrożenie dla środowiska. Mimo to Prezydent Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego w tym czasie nie podjął niezbędnych działań
w celu identyfikacji tego zagrożenia. W szczególności nie podjęto współpracy z innymi organami, która mogłaby doprowadzić do identyfikacji
stanu środowiska na terenie tego obiektu, np. odtworzenia systemu monitoringu wód podziemnych, czy zbadania jakie konkretnie odpady znajdują
się na tym terenie92 (stwierdzono w okresie kontrolowanym brak wniosków o przeprowadzenie kontroli składowiska). Zaniechania te doprowadziły do sytuacji, w której Gmina musiała ograniczyć swoje działania
– w związku z brakiem danych dotyczących stanu środowiska na tym
terenie – do wykazania w dokumentach takich jak POŚ, czy gminny plan
gospodarowania odpadami, składowiska jedynie jako źródła potencjalnego zagrożenia dla wód podziemnych.

Należy zauważyć określoną w art. 5 ustawy POŚ zasadę kompleksowości
ochrony środowiska, adresowanej do wszystkich podmiotów prawa, w tym
jednostek samorządu terytorialnego sporządzających programy ochrony
środowiska. Podmioty te w związku z tą zasadą mają za zadanie podejmowanie takich działań ochronnych, które będą obejmować środowisko jako
całość. Zasada ta nie pozwala wyłączać z zakresu programów ochrony środowiska nieruchomości znajdujących się na terenie jednostki samorządu
terytorialnego, z uwagi na utrudniony kontakt z podmiotem władającym
tym terenem, szczególnie w sytuacji gdy zjawiska zachodzące na tym obszarze mogą mieć istotny, negatywny wpływ na stan lokalnego środowiska.

5.3. Finansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadań
w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Nierzetelne i niegospodarne były działania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie udzielenia Spółce Gaz-Region (od 2006 r. Eko-Boruta sp. z o.o.) pożyczki
na zakup zespołu trzech wysypisk odpadów przemysłowych w Zgierzu
i udziałów Spółki Eko-Boruta w Zgierzu oraz w zakresie umorzenia jej
części, a także dotyczące zabezpieczenia umowy pożyczki oraz windykacji należności. Fundusz udzielił przedmiotowej pożyczki w kwocie 1,5 mln zł z naruszeniem obowiązujących w WFOŚiGW zasad
udzielania pożyczek, w szczególności bez analizy aktualnej oraz
przewidywanej sytuacji finansowej i majątkowej spółki oraz pomimo
braków formalnych wniosku o udzielenie pożyczki.

92 Dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. 22 stycznia 2020 r. wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska dokonano lokalizacji i odkopania podwójnego piezometru, który został
wykonany na terenie Składowiska w latach 1994/95 w celu sprawdzenia migracji zanieczyszczeń
w środowisku wód podziemnych. Przeprowadzone przez kontrolerów NIK oględziny wykazały
przy tym, że na terenie Składowiska znajdowały się liczne skupiska odpadów komunalnych,
w tym trzy skupiska płyt eternitowych.
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W umowie pożyczki nieprecyzyjnie określono efekt ekologiczny,
co ograniczało rzetelną ocenę jego osiągnięcia, od której z kolei
zależne było umorzenie połowy kwoty udzielonej pożyczki. Pomimo tych
nieprawidłowości (potwierdzonych w 2007 r. przez Instytut Ochrony Środowiska) we wrześniu 2002 r. Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła
umorzenie pożyczki, wskazując jego warunki, tj. przeznaczenie całości
umorzonej kwoty pożyczki (750 tys. zł) na rekultywację terenu przy ulicy
Miroszewskiej i złożenie w WFOŚiGW w Łodzi faktur potwierdzających
uruchomienie środków z umorzenia na ww. cel nie później niż do dnia
31 marca 2004 r. Tych warunków Spółka nie dotrzymała, co było
powodem wypowiedzenia w 2011 r. umowy pożyczki.
Nierzetelne i niegospodarne były działania Funduszu w zakresie windykacji należności, które w momencie rozwiązania umowy wynosiły
1,55 mln zł. Kontrola wykazała w szczególności zaniedbania Funduszu
w zakresie zabezpieczenia umowy pożyczki oraz zaniechanie dochodzenia długu z majątku członków zarządu Spółki Eko-Boruta, mogących ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki na podstawie
art. 299 § 1 k.s.h.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Spółki Eko-Boruta wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu niewywiązania się z postanowień umowy pożyczki wyniosło już 2,9 mln zł.
Zasady udzielania
i umarzania pożyczek
obowiązujące
w WFOŚiGW
w Łodzi w 2001 r.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi od 26 lutego 1999 r. funkcjonowały Zasady udzielania i umarzania
pożyczek. Zasady te określały m.in. że:
– środki WFOŚiGW mają stanowić uzupełnienie środków własnych wnioskodawców, nie więcej niż do wysokości 50% kosztów realizacji zadania i tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach można odstąpić
od ww. zasady;
– warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie przez pożyczkobiorcę
zdolności do jej spłaty w umownym terminie;
– do wniosku o udzielenie pożyczki należało dołączyć m.in. opinię banku
prowadzącego rachunek bieżący o sytuacji finansowej wnioskodawcy,
zgodę terenowego organu administracji państwowej na realizację inwestycji i opinię organu właściwego ds. ochrony środowiska.
W dniu 27 sierpnia 1999 r. na mocy aktu notarialnego93 została utworzona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gaz-Region w Łodzi.
Kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 mln zł i dzielił się na tysiąc udziałów
po 1 tys. zł każdy. Wszystkie udziały w spółce (100%) zostały objęte przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy spółki z dnia 27 sierpnia 1999 r., przedmiotem Spółki było zaopatrzenie w gaz ziemny miejscowości województwa
łódzkiego obejmujące wszelkie działania usługowe, inwestycyjne i produkcyjne związane z przesyłem gazu. Spółka Gaz-Region w latach 1999–2001
nie prowadziła żadnej działalności zarobkowej.
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93 Repetorium A nr 1729/1999.
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W dniu 4 grudnia 2000 r. Spółka Gaz-Region złożyła do WFOŚiGW w Łodzi
wniosek o udzielenie pożyczki na „Zakup zespołu trzech wysypisk odpadów
przemysłowych w Zgierzu oraz udziałów Spółki Eko-Boruta w Zgierzu
wraz z wyodrębnieniem przedsiębiorstwa z obiektów ZPB Boruta”.
Do wniosku o udzielenie pożyczki Spółka Gaz-Region nie dołączyła opinii
banku o sytuacji finansowej, zgody terenowego organu administracji państwowej na realizację inwestycji oraz opinii organu właściwego ds. ochrony
środowiska. WFOŚiGW w Łodzi nie posiadał też dokumentów świadczących
o dokonaniu analizy sytuacji ekonomicznej i majątkowej Spółki pod kątem
możliwości spłaty pożyczki w wymaganym terminie. Nie dysponował też
wyceną nieruchomości będących przedmiotem umowy pożyczki.
W dniu 9 stycznia 2001 r. WFOŚiGW w Łodzi zawarł ze Spółką Gaz-Region umowę pożyczki na dofinansowanie zadania Zakup zespołu
trzech wysypisk odpadów przemysłowych w Zgierzu oraz zakup udziałów Spółki Eko-Boruta w Zgierzu wraz z wyodrębnieniem przedsiębiorstwa z obiektów ZPB Boruta. Zadanie to obejmuje również modernizację
i doposażenie Firmy.
Zgodnie z umową pożyczki planowany koszt tego zadania ustalono
na kwotę 1,65 mln zł. Spółka Gaz-Region zobowiązana była zakończyć realizację zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2002 r.
Kwota udzielonej pożyczki wyniosła 1,5 mln zł, a termin spłaty ostatniej
raty pożyczki ustalono do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki ustanowiono:
– n ieodwoływalne pełnomocnictwo na rachunku bankowym Spółki
Gaz-Region,
– weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Udzielenie
przez WFOŚiGW
spółce Gaz-Region
pożyczki w kwocie
1,5 mln zł

W dniu 16 lutego 2001 r. Spółka Gaz-Region zawarła z Zakładami Przemysłu Barwników Boruta SA w likwidacji, umowę95, w wyniku której nabyła
644 udziałów (49,96% udziałów) w spółce Eko-Boruta sp. z o.o., za kwotę
64,4 tys. zł96. Tego samego dnia spółka Gaz-Region złożyła oświadczenie
o przystąpieniu do spółki Eko-Boruta sp. z o.o. i objęciu w tej spółce udziałów.

Nabycie udziałów
w spółce
Eko-Boruta sp. z o.o.
w Zgierzu

W wyniku realizacji zadania planowano osiągnięcie efektu ekologicznego
w postaci:
– prawidłowego składowania odpadów przemysłowych;
– p rowadzenia rekultywacji związanej z wykorzystaniem odpadów
(popiołu, gruzu, humusu);
– rekultywacji obszarów wysypisk.
Pożyczkobiorca zobowiązany był do przedstawienia WFOŚiGW w Łodzi
dokumentów stwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego, potwierdzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie do 15 grudnia 2002 r.94
Kwota pożyczki została przekazana na rachunek spółki Gaz-Region w dniu
9 lutego 2001 r.

Określenie w umowie
pożyczki planowanego
efektu ekologicznego

94 W § 5 ust. 3 umowy pożyczki.
95 Akt notarialny Repertorium A nr 664/2001.
96 Akt notarialny Repertorium A nr 667/2001.
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Zbycie udziałów
spółki Gaz-Region
na rzecz spółki
Med-Serwis

Umorzenie 50% kwoty
pożyczki i jego warunki

Ponadto zawarta została umowa97 zobowiązująca Zakłady Przemysłu
Barwników „Boruta” do sprzedaży na rzecz spółki Gaz-Region udziałów
w spółce Eko-Boruta sp. z o.o. utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i pokryciu (aportem) przez wniesienie nieruchomości
trzech składowisk. W umowie zastrzeżono również, iż strony jako jedyni
udziałowcy spółki Eko-Boruta, podejmą w terminie do dnia 30 marca
2001 r. uchwałę o przejęciu przez tę spółkę obowiązku rekultywacji terenu,
gromadzenia środków na rekultywację i terminie jej rozpoczęcia.
Umowę przeniesienia prawa własności użytkowania wieczystego i naniesień budowlanych stanowiących odrębną nieruchomość, zawarto 31 października 2001 r.98 Zgodnie z § 2 umowy wykonanie aportu nastąpiło
w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Eko-Boruta
sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki podwyższono poprzez wniesienie przez
Zakłady Przemysłu Barwników Boruta S.A. w likwidacji wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu
składowisk wraz z naniesieniami stanowiącymi czynne składowisko odpadów przemysłowych, nieczynne składowisko gipsów i popiołów oraz nieczynne składowisko odpadów „za Bzurą” o łącznej wartości 1500,1 tys. zł.
W dniu 19 grudnia 2001 r. spółka Gaz-Region nabyła99 pozostałe udziały
w spółce Eko-Boruta, tj. 15 646 udziałów za łączną cenę 1435,6 tys. zł.

Na posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w dniu 22 maja 2002 r. przedstawiono informacje o zamiarze zbycia Spółki Gaz-Region w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji.
W dniu 4 lipca 2002 r. przeprowadzono negocjacje z udziałem spółki
MED-SERWIS sp. z o. o. (jedyny oferent), w wyniku których ustalono cenę
nabycia 100% udziałów na kwotę 1015 tys. zł (zbycia udziałów dokonano w trzech transzach w umownych terminach do 23 grudnia 2002 r.).
W wyniku negocjacji ustalono też zabezpieczenie spłaty pożyczki
poprzez jednorazową spłatę kwoty 450 tys. zł w terminie do 31 lipca
2002 r., zaś pozostała kwota pożyczki spłacana miała być zgodnie
ze zmienionym harmonogramem i zabezpieczona przez pełnomocnictwo nieodwołalne na rachunek bankowy Spółki Gaz-Region, weksel własny in blanco do kwoty 1500 tys. zł oraz zastaw rejestrowy na udziałach
w Spółce Gaz-Region.
Do dnia zakończenia kontroli NIK, WFOŚiGW w Łodzi nie przedstawił dokumentów potwierdzających ustanowienie zastawu rejestrowego.
W dniu 9 lipca 2002 r. WFOŚiGW w Łodzi i spółka Gaz-Region zawarły
aneks wprowadzający zmiany w zakresie wysokości rat i terminów spłat.
Zgodnie z jego postanowieniami do 31 lipca 2002 r. Spółka Gaz-Region
spłaciła 750 tys. zł pożyczki (50%).

W dniu 30 lipca 2002 r. Spółka Gaz-Region złożyła do WFOŚiGW wniosek
o umorzenie pozostałych do spłaty 50% kwoty pożyczki wskazując, że zrealizowany został efekt ekologiczny określony w umowie pożyczki. Opisano
prace prowadzone na składowiskach, wniosek zawierał również zobo97 Akt notarialny Repertorium A nr 672/2001.
98 Akt notarialny Repertorium A nr 5153/2001.
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Akt notarialny Repertorium A nr 5592/2001.
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wiązanie Spółki do przeznaczenia umorzonej kwoty 750 tys. zł na działania
związane z gospodarką odpadami. Do wniosku o umorzenie Spółka dołączyła
pismo Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi100,
w którym stwierdzono, że (…) zadanie jest prawidłowo realizowane w zakresie
osiągnięcia ustalonego efektu ekologicznego a bieżąca rekultywacja wysypiska
popiołów i gipsu była prowadzona zgodnie z projektem (…).
Uchwałą nr 115/X/2002 z dnia 10 września 2002 r. Rada Nadzorcza
WFOŚiGW zatwierdziła umorzenie pożyczki. Warunkami umorzenia były:
– przeznaczenie całości umorzonej kwoty pożyczki na rekultywację składowiska przy ulicy Miroszewskiej,
– złożenie w WFOŚiGW w Łodzi faktur potwierdzających uruchomienie
środków z umorzenia na ww. cel nie później niż w terminie 18 miesięcy
od dnia wejścia w życie uchwały o umorzeniu, tj. do dnia 31 marca 2004 r.
W dniu 17 marca 2004 r. Spółka Gaz-Region złożyła w WFOŚiGW w Łodzi
faktury na łączną kwotę 28,5 tys. zł, potwierdzające uruchomienie środków na rekultywację i fakt jej rozpoczęcia101. Zgodnie z opinią radcy prawnego WFOŚiGW w Łodzi …do pełnego rozliczenia umorzenia wymagane jest
zakończenie rozpoczętego zadania i przedstawienie faktur potwierdzających
wydatkowanie na ten cel całości środków pochodzących z umorzenia.
W czerwcu 2006 r. spółki Gaz-Region, Med-Serwis i Eko-Boruta podjęły
uchwałę o połączeniu w jedną spółkę o nazwie Eko-Boruta sp. z o.o. w Zgierzu.
W latach 2006–2010, spółka Eko-Boruta bądź uchylała się od obowiązku
przekazywania kolejnych faktur świadczących o prowadzonej rekultywacji, bilansów spółki za poszczególne lata, a także harmonogramów prowadzonych działań rekultywacyjnych, bądź też przekazywała te dokumenty
z opóźnieniem. Pismem z dnia 17 kwietnia 2007 r. Z-ca Prezesa WFOŚiGW
w Łodzi102 wnioskował do Zarządu o wypowiedzenie umowy pożyczki
z dnia 9 stycznia 2001 r. i podjęcie czynności w celu odzyskania kwoty umorzonej wraz z odsetkami.
W dniu 18 maja 2007 r. WFOŚiGW w Łodzi zlecił Instytutowi Ochrony Środowiska103 wykonanie opinii w sprawie umorzenia Spółce Gaz-Region
pożyczki. W opinii z dnia 30 maja 2007 r. IOŚ stwierdził m.in., że zapisy
we wniosku o pożyczkę dotyczące osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego „są bezsprzecznie wadliwe”. Zdaniem opiniodawcy, głównym elementem wadliwości zapisów było błędne uznanie składowania odpadów
za rekultywację terenu, gdyż deponowanie odpadów na składowisku urządzonym do tego celu nie jest rekultywacyjnym zapełnianiem jego niecki.
Ponadto nie istniało w tym czasie w przepisach prawa polskiego pojęcie „rekultywacji bieżącej”. Podkreślono, że Trzeci punkt efektu ekologicznego, tj. rekultywacja obszarów wysypisk jest ogólnikiem bez znaczenia (…).

Połączenie spółek
Gaz-Region, Med-Serwis
i Eko-Boruta
w Eko-Boruta sp. z o.o.
w Zgierzu

100 Pismo Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 sierpnia
2002 r. znak: I-6739/12/2002/3691.

101 Faktura nr 212/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. na kwotę 3210 zł za mapę geodezyjną do celów
projektowych; Faktura nr 1/2004 z dnia 12 lutego 2004 r. na kwotę 24 400 zł za projekt
rekultywacji kwatery nr 1 na składowisku odpadów poprodukcyjnych (…) w Zgierzu przy
ul. Miroszewskiej; Faktura nr 87 z dnia 12 marca 2004 r. na kwotę 854 zł za sprzedaż ziemi
i prace sprzętowe.
102 Prezes Funduszu w okresie od 1 sierpnia 2001 r. do 23 czerwca 2004 r. a następnie z-cy prezesa
do 27 sierpnia 2008 r. lecz zawieszonego w obowiązkach od 6 kwietnia 2007 r.

103 Dalej: IOŚ.
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Wypowiedzenie
umowy pożyczki

Działania w zakresie
windykacji należności
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Prawidłowe składowanie odpadów nie stanowi technicznej rekultywacji gruntu,
ale tworzy warunki do jej wykonania po zamknięciu składowiska. Rekultywacja składowiska nie mogła więc być wykonana do końca roku 2002.
W opinii radcy prawnego WFOŚiGW w Łodzi istniała podstawa do uchylenia przez Radę Nadzorczą uchwały umarzającej w 50% /…/ pożyczkę, gdyż
pożyczkobiorca nie osiągnął zaplanowanego i wskazanego w umowie efektu
ekologicznego.
Pismem z dnia 19 stycznia 2011 r. WFOŚiGW w Łodzi wypowiedział umowę
pożyczki z uwagi na uniemożliwienie przez spółkę przeprowadzenia kontroli realizacji zadania, na które zostały przeznaczone środki z częściowego
umorzenia oraz nieudostępnienie dokumentów dotyczących jego realizacji.
WFOŚiGW w Łodzi wezwał spółkę Eko-Boruta do zapłaty łącznej kwoty
1 549 520,56 zł w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2011 r.
W odpowiedzi Likwidator spółki zgłosił wniosek o uzasadnienie roszczeń.
Wobec braku zapłaty ww. kwoty dniu 15 marca 2011 r. WFOŚiGW w Łodzi
uruchomił zabezpieczenie do umowy pożyczki w postaci pełnomocnictwa
do rachunku bankowego dłużnika z dnia 29 kwietnia 2005 r. i wystąpił
do banku z wnioskiem o przekazanie na swój rachunek kwoty zadłużenia.
W odpowiedzi bank poinformował, że rachunek do którego wystawiono
pełnomocnictwo, został zamknięty z dniem 29 września 2006 r., a pełnomocnictwo wygasło.

W dniu 4 kwietnia 2011 r. wypełniono weksle in blanco i WFOŚiGW
wezwał spółkę do zapłaty sumy wekslowej i dobrowolnej zapłaty kwoty
1 571 437,35 zł, wyznaczając termin płatności weksli na dzień 11 kwietnia 2011 r.
Pracownicy odpowiedzialni za proces windykacji wyjaśnili, że w okresie
2011 – do 2014 tj. do momentu złożenia pozwu o zapłatę wierzytelności,
WFOŚiGW w Łodzi prowadził rozmowy i negocjacje z dłużnikiem.
Przeprowadzona w dniu 26 sierpnia 2013 r. kontrola wykazała, że na składowisku przy ul. Miroszewskiej nie były prowadzone żadne prace rekultywacyjne.
W dniu 10 kwietnia 2014 r. WFOŚiGW w Łodzi wystąpił do Sądu Okręgowego
w Łodzi z pozwem o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Sąd wydał nakaz
zapłaty w dniu 10 czerwca 2014 r. a następnie Fundusz 8 sierpnia 2014 r.
wystąpił o nadanie ww. nakazowi klauzuli wykonalności. Wniosek o wszczęcie egzekucji Fundusz złożył 5 września 2014 r. wszczynając postępowanie
przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach.
WFOŚiGW nie wnioskował o wszczęcie egzekucji z nieruchomości trzech
składowisk odpadów w Zgierzu, będących w wieczystym użytkowaniu spółki.
Wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, Komornik Sądowy w dniu
17 grudnia 2014 r. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 12 marca 2015 r. rozważał możliwość wytoczenia powództwa przeciwko członkom zarządu spółki na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych, tj. dochodzenia roszczeń z ich
osobistego majątku. Jak wynika z treści protokołu /…/ biorąc pod uwagę
bardzo wysokie koszty opłaty od pozwu wszczynającego postępowanie oraz
zapisy uchwały RN Funduszu, dotyczącej przedmiotowego umorzenia środ-
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ków, Zarząd uznał podejmowanie jakichkolwiek działań w tej sytuacji
za ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto /…/ analizując złożoność sprawy
(m.in. rozstrzygnięcie kwestii przeciwko komu, likwidatorowi czy członkom
zarządu spółki, należałoby wytoczyć powództwo) potwierdziły bardzo nikłe
szanse zakończenia postępowania wynikiem korzystnym dla Funduszu.
W związku z tym Zarząd uznał sprawę za zakończoną /…/.
Roszczenie przeciwko członkom zarządu przedawniło się po upływie
trzech latach od stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z majątku spółki,
tj. w świetle przedstawionych dokumentów z dniem 17 grudnia 2017 r.
W zarządzie Funduszu, w czasie, w którym biegł termin przedawnienia,
nastąpiły zmiany personalne. W dniu 22 września 2017 r. został odwołany
cały zarząd i powołany został nowy, który pełnił funkcję jednoosobowo
do 8 lutego 2018 r.
Prezes Zarządu (pełniący funkcję w okresie od 22 września 2017 r. do dnia
zakończenia kontroli NIK) wyjaśnił, że nie rozważał możliwości wystąpienia z powództwem przeciwko członkom zarządu Spółki w trybie art. 299
ksh. Jednocześnie wyjaśnił, że po objęciu stanowiska Prezesa Zarządu
nie był informowany o wierzytelnościach Funduszu wobec Eko-Boruta
sp. z o.o. Wiedzę w powyższym zakresie uzyskał dopiero w 2019 r. w związku
ze skierowaniem na posiedzenie Zarządu wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji przeciwko spółce.
Ponowne działania windykacyjne Fundusz podjął 23 maja 2019 r., składając wniosek do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. Komornik Sądowy 12 czerwca 2019 r. dokonał zajęcia wierzytelności
Funduszu na łączną kwotę 2 851 325,06 zł. Fundusz 12 listopada 2019 r.
złożył wniosek do Komornika Sądowego o przyłączenie się do egzekucji
z nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, prowadzonej przez
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. wierzytelność spółki była zaewidencjonowana
w księgach rachunkowych Funduszu na kwotę 2 900 829,18 zł.
Komornik Sądowy zawiadomił Fundusz pismem z 8 stycznia 2020 r.,
że dokonuje zajęcia wieczystego użytkowania nieruchomości spółki
i że wszczął egzekucję z wieczystego użytkowania nieruchomości. Ponadto
przekazał spółce Eko-Boruta ponowne wezwanie do zapłaty na kwotę
2 913 891,40 zł pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Celem głównym kontroli P/19/112 było udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy organy administracji rządowej i lokalnego samorządu podejmowały
skuteczne działania w celu zapobieżenia zagrożeniu środowiska ze strony
składowisk i wysypisk na terenie województwa łódzkiego?
Celem głównym kontroli R/19/009 było udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy składowiska pozakładowe na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu powodują zagrożenie dla ludzi i środowiska?
W kontroli P/19/112 założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe:

1. C
 zy organy skutecznie nadzorowały i egzekwowały prawidłowość działalności w zakresie gospodarowania odpadami?
2. C
 zy organy monitorowały stan środowiska i podejmowały skuteczne
działania w celu zapobieżenia lub likwidacji stanu zagrożenia?

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Pozostałe informacje
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3. C
 zy instytucje udzielające finansowania zadań dotyczących gospodarki
odpadami i ochrony powierzchni ziemi prawidłowo realizowały obowiązki z tym związane?

Kontrolą P/19/112 objęto siedem jednostek: Urząd Marszałkowski
w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
Starostwa Powiatowe w Zgierzu i w Tomaszowie Mazowieckim Urzędy Miasta
w Zgierzu i w Tomaszowie Mazowieckim.
Kontrolę R/19/005 przeprowadzono w Eko-Boruta sp. z o.o. w Zgierzu
w likwidacji.

Kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności, celowości i gospodarności, w Eko-Boruta
sp. z o.o. w Zgierzu w likwidacji na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy
o NIK, z uwzględnieniem kryterium legalności i gospodarności, a w pozostałych jednostkach na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów legalności, rzetelności i gospodarności.
Kontrola P/19/112 – lata 2009–2019 z uwzględnieniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie. Czynności kontrolne przeprowadzono
w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 18 marca 2020 r.
Kontrolą R/19/005 objęto lata 2017–2019 (do 23 sierpnia).

1. W ramach kontroli R/19/005 Najwyższa Izba Kontroli zleciła Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi w trybie art. 12
pkt 3 ustawy o NIK, przeprowadzenie kontroli obejmującej badania wód podziemnych w otworach piezometrycznych na składowisku przy ul. Miroszewskiej oraz stanu rzeki Bzury graniczącej ze skarpami składowiska „za Bzurą”.
Najwyższa Izba Kontroli zleciła także Instytutowi Ochrony Środowiska
– Państwowemu Instytutowi Badawczemu wydanie – w oparciu o wyniki
badań WIOŚ oraz inne udostępnione przez NIK wyniki badań – opinii
w zakresie stopnia zagrożenia dla zdrowia, życia człowieka i środowiska,
jakie może wynikać z funkcjonowania składowisk pozakładowych w Zgierzu.

ZAŁĄCZNIKI
2. Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowano
wystąpienia pokontrolne zawierające oceny badanej działalności. W wystąpieniach po kontroli P/19/112 oraz w wystąpieniu po kontroli R/19/005
nie formułowano wniosków pokontrolnych.

Do czterech wystąpień pokontrolnych kierownicy jednostek kontrolowanych złożyli łącznie 21 zastrzeżeń (jedno zostało uwzględnione w całości,
cztery częściowo i 16 oddalono), z tego:
– Marszałek Województwa Łódzkiego – łącznie 13 zastrzeżeń. Komisja
Rozstrzygająca NIK jedno zastrzeżenie uwzględniła w całości, jedno częściowo, 11 zastrzeżeń oddaliła;
– Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi – łącznie dwa
zastrzeżenia przyjęte częściowo;
– Starosta Zgierski – łącznie cztery zastrzeżenia oddalone;
– Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – łącznie dwa zastrzeżenia
– jedno przyjęte częściowo i jedno oddalone.

3. Finansowe rezultaty kontroli wyniosły łącznie 2 920 829,18 zł, w tym:
– 2 900 829,18 zł104 uszczupleń środków z tytułu zaniechania dochodzenia roszczeń przez WFOŚiGW w Łodzi z majątku osobistego członków
zarządu Eko-Boruta sp. z o.o. w Zgierzu, stosownie do art. 299 § 1 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych105;
– 20 000 zł uszczupleń środków z tytułu zaniechania dochodzenia roszczeń przez WIOŚ w Łodzi od członków zarządu Eko-Boruta sp. z o.o.
w Zgierzu i likwidatorów, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych
przez sąd, zgodnie z art. 116 i 116b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa106.

4. Do Prokuratury Okręgowej w Łodzi NIK złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia w okresie od 17 grudnia 2014 r. do 17 grudnia 2017 r.
przestępstwa z art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego przez osoby wchodzące
w skład Zarządu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, polegającego na niedopełnieniu obowiązków
i wyrządzeniu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. w kwocie
nie mniejszej niż 1 571 437,35 zł, wynikającej z niedochodzenia wierzytelności przysługujących WFOŚiGW od członków zarządu spółki, działającej pod firmą Eko-Boruta sp. z o.o. w likwidacji w Zgierzu, tytułem zwrotu
pożyczki udzielonej przez Fundusz, zgodnie z treścią umowy z dnia 9 stycznia 2001 r. nr 1/OZ/P/200, zawartej ze spółką Gaz-Region sp. z o.o., skutkującego przedawnieniem ww. wierzytelności.

5. Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych NIK skierowała zawiadomienie o naruszeniu w dniu 17 grudnia 2017 r. art. 42 ust. 5 oraz art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych107, stanowiącym czyn z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpo-

104 1 571 437,35 zł stanowi należność główną na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu
nakazowym z dnia 10 czerwca 2014 r. wydanego przez Sąd Okręgowy II Wydział Cywilny
Sygnatura akt II Nc 69/14.
105 Dz. U. z 2020 r. poz. 1526.
106 Dz. U. z 2020 r. poz. 1325.

107 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.
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wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych108, polegający
na niedochodzeniu w WFOŚiGW w Łodzi od członków zarządu spółki Eko-Boruta sp. z o.o. w likwidacji w Zgierzu, należności jednostki sektora finansów publicznych w wysokości 1 571 437,35 zł z tytułu zwrotu należności
wynikających z umowy pożyczki z dnia 9 stycznia 2001 r. nr 1/OZ/P/200,
zawartej ze spółką Gaz-Region sp. z o.o. oraz o naruszeniu w dniu 18 grudnia
2017 r. art. 42 ust. 5 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym czyn z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, polegający na doprowadzeniu do przedawnienia opisanego wyżej roszczenia majątkowego.

Wykaz jednostek
kontrolowanych

6. Do Prokuratury Rejonowej w Łodzi NIK skierowała zawiadomienie
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1
Kodeksu karnego przez pełniących od 3 grudnia 2010 r. funkcje Marszałka
Województwa Łódzkiego, polegającego na niewszczęciu wobec Eko-Boruta
sp. z o.o. w Zgierzu (obecnie Eko-Boruta sp. z o.o. w Zgierzu w likwidacji)
postępowania egzekucyjnego, w celu zapewnienia wykonania obowiązków
wynikających z decyzji wydanych w 2006, 2007 i 2013 r., działając w ten
sposób na szkodę interesu publicznego.
Wszystkie kontrole jednostkowe przeprowadziła Delegatura NIK w Łodzi.
Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej

Kontrola P/19/112
1.

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Grzegorz Schreiber (od 23.11.2019 r.)
Witold Stępień (od 3.12.2010 r.)
Włodzimierz Fisiak (od 28.11.2006 r.)

2.

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Łodzi

Piotr Maks

3.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojciech Miedzianowski (od 22.09.2017 r.)
Tomasz Łysek (od 30.03.2011 r.)
Andrzej Budzyński (od 14.03.2007 r.)
Jarosław Berger (od 18.01.2005 r.)
Andrzej Berezowiec (od 23.06.2004 r.)
Jerzy Szmit (od 1.08.2001 r.)
Stefan Mierzejek (od 13.02.2001 r.)
Marek Kubiak (od 1.08.1993 r.)

4.

Urząd Miasta Zgierza

Przemysław Staniszewski (od 30.11.2014 r.)
Iwona Wieczorek (od 19.12.2010 r.)

5.

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Bogdan Jarota (od 5.12.2014 r.)
Krzysztof Kozanecki (od 1.12.2010 r.)
Jacek Socha (od 27.11.2006 r.)

6.

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Marcin Witko, (od 30.11.2014 r.)
Rafał Zagozdon (od 26.11.2006 r.)

7.

Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Mazowieckim

8.

Eko-Boruta sp. z o.o. w Zgierzu
w likwidacji

Mariusz Węgrzynowski (od 27.11.2018 r.)
Mirosław Kukliński (od 1.12.2014 r.)
Piotr Kagankiewicz (od 1.12.2006 r.)
Kontrola R/19/005
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108 Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, ze zm.

Jerzy Ciesielski, likwidator (od 9.05. 2018 r.)
Witold Młynarczyk, likwidator (od 14.10.2016 r.
do 8.05.2018 r.)

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Łodzi

2.

w formie opisowej

Ocena kontrolowanej
działalności

3. Nieprowadzenie kontroli oraz niemonitorowanie
składowiska pozakładowego po ZWCh „Wistom”
w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Niepodejmowanie działań zmierzających do wydania decyzji
o odpowiedziałności członków zarządu spółki za zaległości
z tytułu mandatów i kar pieniężnych w wysokości 20 tys. zł.

1. Niepodejmowanie (do 2013 r.) skutecznych działań
wobec zarządzających składowiskami w Zgierzu w celu
wyegzekwowania od spółki Eko-Boruta obowiązku
prowadzenia monitoringu i przedkładania WIOŚ
jego wyników.

4. Niepodejmowanie działań zmierzających do zmiany
wydanych decyzji administracyjnych w celu ich dostosowania
do aktualnego stanu faktycznego na terenie składowisk.

3. Brak regularnych działań kontrolnych na składowiskach
pozakładowych sprzyjające procederom nielegalnego
gromadzenia odpadów.

2. Niepodejmowanie skutecznych działań w kierunku
wyegzekwowania obowiązków wynikających z decyzji
administracyjnych w zakresie rekultywacji składowisk
oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

1. Nieskuteczny nadzór Marszałka Województwa Łódzkiego
nad gospodarowaniem odpadami na składowiskach
pozakładowych Eko-Boruta w Zgierzu.

Kontrola P/19/112

Nieprawidłowe

Prawidłowe

2. Prowadzenie regularnych kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
oraz podejmowania działań w celu likwidacji stanu
zagrożenia.

1. Monitorowanie od 2016 r. stanu środowiska
w otoczeniu składowiska pozakładowego w Zgierzu.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

109 W brzmieniu pisma okólnego nr 1/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniającego pismo okólne w sprawie wzoru informacji o wynikach kontroli.

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Nazwa
jednostki kontrolowanej

1.

Lp.

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek109
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3.

Lp.

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi

Nazwa
jednostki kontrolowanej

negatywna

Ocena kontrolowanej
działalności

4. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych
niedokonanie weryfikacji, czy będące w użytkowaniu
wieczystym spółki nieruchomości były obciążone prawami
osób trzecich, a ponadto w ramach pierwszej egzekucji
przeciwko dłużnikowi, w 2014 r. niewnioskowanie
o wszczęcie egzekucji z nieruchomości spółki
oraz nieustanowienie zabezpieczeń rzeczowych
na nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).

3. Zaniechanie dochodzenia – na podstawie art. 299 § 1 k.s.h
z majątku członków zarządu Spółki długu w wysokości
ponad 1,5 mln zł.

2. Nierzetelne działania WFOŚiGW w zakresie zabezpieczenia
umowy pożyczki i następnie windykacji należności.

1. Udzielenie w 2001 r. Spółce Gaz-Region (Eko-Boruta)
pożyczki w kwocie 1,5 mln zł niezgodnie z Zasadami
udzielania i umarzania pożyczek, tj.:
– bez analizy wniosku o jej udzielenie pod kątem
oceny aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej
i majątkowej wnioskodawcy;
– pomimo braku opinii banku prowadzącego rachunek bieżący,
zgody terenowego organu administracji państwowej
na realizację inwestycji i opinii organu właściwego
ds. ochrony środowiska;
– w wysokości przekraczającej dopuszczalny próg
dofinansowania ze środków WFOŚiGW;
– ogólnikowe określenie w umowie pożyczki efektu
ekologicznego, co ograniczało możliwość dokonania
oceny jego osiągnięcia.

Nieprawidłowe

Stany mające wpływ na wydaną ocenę
Prawidłowe

ZAŁĄCZNIKI

Urząd Miasta Zgierza

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

5.

Nazwa
jednostki kontrolowanej

4.

Lp.

w formie opisowej

w formie opisowej

Ocena kontrolowanej
działalności

5. Niepodjęcie skutecznych działań, w celu rozwiązania
prawa użytkowania wieczystego dla terenów składowisk
pozakładowych, pomimo nie wykonywania przez Spółkę
Eko-Boruta obowiązków wynikających z decyzji wydanych
przez Wojewodę Łódzkiego.

4. Pomimo powzięcia wiedzy o bezskuteczności postępowań
egzekucyjnych prowadzonym przeciwko spółce do końca
2019 r. nie podjęto działań zmierzających do wytoczenia
powództwa cywilnego przeciwko członkom zarządu spółki
o zapłatę powstałych należności.

3. Prowadzenie przez Starostę Zgierskiego (od grudnia 2019 r.)
działań niespójnych z „mapą drogową”.

2. Niewystarczające działania Starosty Zgierskiego,
reprezentującego Skarb Państwa, w zakresie
gospodarowania nieruchomościami oddanymi
w użytkowanie wieczyste Spółce Eko-Boruta.

1. Nieskuteczne dzia łania w celu zapobieżenia powstaniu
lub likwidacji stanu zagrożenia na składowiskach
pozakładowych w Zgierzu.

1. Niewyegzekwowanie od spółki Eko-Boruta usunięcia
nielegalnie zdeponowanych odpadów na składowisku
przy ul. Miroszewskiej

Nieprawidłowe

Prawidłowe

4. Zlecenie udrożnienia przyłącza kanalizacyjnego
i regulowanie opłat za odbiór odcieków
ze składowiska.

3. Zabezpieczenie w 2019 r. (na skutek interwencji NIK)
terenu składowiska m.in. poprzez oznaczenie
tablicami ostrzegawczymi, zamknięcie bram
i zamontowanie kamery.

2. Podjęcie w 2015 r. (po kolejnym zgłoszeniu
o podejrzeniu wwożenia na teren składowiska
przy ul. Miroszewskiej odpadów niebezpiecznych
decyzji o zamknięciu bram oraz obserwacji
przyjeżdzających samochodów.

1. Podejmowanie działań zaradczych
i deklaracyjnych, w związku z otrzymywanymi
informacjami o występujących problemach
lub nieprawidłowościach oraz przekazywanie spraw
według kompetencji do organów odpowiedzialnych
za stan prawny i faktyczny składowisk w Zgierzu.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę
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Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Mazowieckim

Eko-Boruta sp. z o.o.
w Zgierzu w likwidacji

7.

8.

Ocena negatywna

w formie opisowej

Ocena kontrolowanej
działalności

*) pozytywna / negatywna / w formie opisowej

Urząd Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim

Nazwa
jednostki kontrolowanej

6.

Lp.
Prawidłowe

5. Niewykonywanie obowiązków wynikających z oddania
w użytkowanie wieczyste gruntów, na których usytuowane
są składowiska.

4. Nielegalne magazynowanie odpadów.

3. Nieprowadzenie monitoringu składowisk pozakładowych
oraz bieżącej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

2. Niewykonywanie obowiązków wynikających z decyzji
administracyjnych.

1. Prowadzenie składowisk w sposób który powodował
przekroczenia standardów jakości środowiska
oraz przekroczenia standardów emisyjnych, stanowiący
zagrożenie dla środowiska.

Kontrola R/19/005

2. Nieuwzględnienie zagadnień związanych z oddziaływaniem
składowiska na środowisko przy dokonywaniu oceny
stanu środowiska dla potrzeb opracowania powiatowych
programów ochrony środowiska.

1. Niepodejmowanie działań:
a) w celu identyfikacji zagrożeń ze strony składowiska
i ich zapobieganiu,
b) w kierunku rekultywacji terenu składowiska,
c) m
 ających na celu doprowadzenie do rozwiązania umowy
wieczystego użytkowania.

1. Niepodejmowanie skutecznych działań w celu zidentyfikowania
zagrożeń ze strony składowiska po ZWCh „Wistom”
i ich zapobieżeniu.

Podejmowanie działań egzekucyjnych w zakresie
nieuiszczanej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
na którym znajdowały się składowiska pozakładowe.

1. Wystąpienie z wnioskiem o uwzględnienie
w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla województwa łódzkiego na lata
2019–2025 planowanej inwestycji w zakresie
2. Niezdiagnozowanie i nieujęcie w Programach ochrony
„Dostosowania istniejącego składowiska odpadów
środowiska zagrożeń ze strony składowiska pozakładowego
pofabrycznych do obecnie obowiązujących
i sposobu ich eliminacji.
przepisów – kwatera do składowania odpadów
3. Brak nadzoru (od grudnia 2017 r.) terenu składowiska
innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odpadów
pod kątem nielegalnego wwozu odpadów
niebezpiecznych”.
oraz niepodejmowanie działań w celu zabezpieczenia
2. 
Zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2020
terenu składowiska przed dostępem osób postronnych.
środków finansowych na wykonanie ekspertyzy
4. Niepodejmowanie współpracy z innymi organami właściwymi
składowiska.
w sprawach ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Nieprawidłowe

Stany mające wpływ na wydaną ocenę
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Składowiska pozakładowe w okresie objętym kontrolą funkcjonowały
na gruncie ustawy o odpadach z 2001 r., która utraciła moc z dniem
23 stycznia 2013 r. oraz na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o odpadach z 2012 r.

W myśl art. 49b pkt 1 ustawy o odpadach z 2001 r. odpady składuje się
na składowisku odpadów. Wyróżnia się następujące typy składowisk
odpadów: składowisko odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów obojętnych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (art. 50 ust. 1).

Ustawa o odpadach

Stan prawny
do 22 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 5 ustawy o odpadach z 2001 r. kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie
działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:
1) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów,
podczas i po zakończeniu ich użytkowania;
2) zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie
udało się zapobiec powstawaniu odpadów;
3) zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie
udało się poddać odzyskowi.
W myśl art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach z 2001 r. posiadacz odpadów
jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności obowiązany jest
do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk
jest niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny
z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych (art. 7
ust. 3). W art. 8 ustawy wprowadzono ogólny zakaz postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie
środowiska.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych
różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi,
że dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż
niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku
prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia
i zdrowia ludzi lub środowiska.
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W przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami to powinny być one rozdzielone,
jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi
lub środowiska;
2) jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. (art. 11 ust. 3).

Zgodnie z art. 13 ust. 6, w razie niedopełnienia obowiązków przez posiadacza odpadów, prowadzącego odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
wojewódzki inspektor ochrony środowiska, kierując się stopniem zagrożenia dla środowiska lub zdrowia lub życia ludzi, może wydać decyzję
o wstrzymaniu tej działalności. Posiadacz odpadów pomimo wstrzymania prowadzonej działalności jest obowiązany do usunięcia jej skutków
na własny koszt.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o wstrzymaniu działalności
wszczyna się z urzędu. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może,
w drodze decyzji, ustalić termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, który nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia decyzji.
W razie nieusunięcia nieprawidłowości w ustalonym terminie wojewódzki
inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, działalność związaną z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów. W decyzjach określa się termin wstrzymania działalności, uwzględniając potrzebę
bezpiecznego dla środowiska jej zakończenia. Termin wstrzymania działalności nie może być późniejszy niż rok od dnia doręczenia decyzji. Kopie
wydanych decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje
właściwym organom (art. 13 ust. 11 i 12).

Stosownie do art. 23 ustawy o odpadach z 2001 r. jeżeli wytwórca odpadów
narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z decyzją zatwierdzającą
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń. Jeżeli mimo wezwania wytwórca
odpadów nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub
decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami, właściwy organ,
w drodze decyzji, cofa zatwierdzenie programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi lub zatwierdzenie programu gospodarki odpadami,
w zakresie którego nastąpiło naruszenie. Z tytułu cofnięcia zatwierdzenia programów odszkodowanie nie przysługuje. Cofnięcie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub zatwierdzenia
programu gospodarki odpadami skutkuje wstrzymaniem działalności
objętej tym zatwierdzeniem. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności wytwórcy odpadów w zakresie objętym
programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub programem
gospodarki odpadami. Wstrzymanie działalności nie powoduje wygaśnięcia obowiązku usunięcia skutków prowadzonej działalności na koszt
wytwórcy odpadów.
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Zgodnie z art. 30 ustawy o odpadach z 2001 r. jeżeli posiadacz odpadów,
który uzyskał zezwolenie na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie odpadów,
lub prowadzący transport odpadów, narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń. Jeżeli posiadacz odpadów, mimo wezwania,
nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie w drodze decyzji bez odszkodowania. Cofnięcie zezwolenia powoduje wstrzymanie działalności objętej tym
zezwoleniem. Posiadacz odpadów, pomimo wstrzymania prowadzonej działalności, jest obowiązany do usunięcia jej skutków na własny koszt.
Przepisy zawarte w art. 34 zobowiązują wójta (burmistrza lub prezydenta)
do sprawowania nadzoru nad prawidłowością składowania lub magazynowania odpadów, co do miejsca takiego magazynowania lub składowania.
Stwierdzenie prowadzenia wskazanych działań w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym zobowiązuje wójta do zastosowania środka nadzorczego
w postaci decyzji nakazującej usunięcie odpadów, przy czym decyzja taka
ma być wydana z urzędu.
Zgodnie z art. 36 posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia
ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem
odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Wskazana ewidencja służy
m.in. weryfikacji rzetelności zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach
służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, o których mowa
w art. 37 ustawy.

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. zbiorcze zestawienia danych, posiadacz
odpadów był obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia
15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 37 ust. 3 ustawy). Do czasu
wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ww. obowiązek należało wykonać
w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Stosownie do art. 54 ustawy o odpadach z 2001 r. zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga zgody właściwego
organu. Zgodę taką wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem
odpadów, w drodze decyzji, właściwy organ, którym w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
jest marszałek województwa. Przed wydaniem zgody przeprowadzana
jest kontrola składowiska odpadów, na wniosek właściwego organu, przez
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela tego organu. Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów nie
jest jednak wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów
wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska. Jeżeli techniczne zamknięcie składowiska odpadów lub jego
rekultywacja odbywa się z wykorzystaniem odpadów, to organem właściwym do wydania zezwolenia na odzysk jest organ, który udzielił zgody
na zamknięcie tego składowiska.
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W ustawie o odpadach z 2001 r., w rozdziale 9 stypizowano czyny stanowiące wykroczenia, wśród których w zakresie objętym tematyką kontroli,
należy wyróżnić:
– niewykonywanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, o której
mowa w art. 36 ust. 1 lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym (art. 76b). Przepis ten dodano do przepisów ustawy z dniem
20 lipca 2011 r.;
– niedopełnienie obowiązków obciążających zarządzającego składowiskiem odpadów (art. 78).

Stan prawny
od 23 stycznia 2013 r.

Przewidziano również, w zakresie poszczególnych opisanych w niej naruszeń,
możliwość wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej (art. 79b–79d).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 16 ustawy o odpadach z 2012 r.
gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:
– powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
– powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
– wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc
o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
Stosownie do art. 33 posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania
z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których
mowa w art. 16–31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady
nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska,
a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami
gospodarki odpadami.
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W ramach ww. ogólnych obowiązków, po stronie posiadaczy odpadów przewidziano szereg obowiązków szczególnych, a także zakazów, których niewykonanie lub naruszenie uprawnia lub zobowiązuje właściwe organy
do podjęcia odpowiednich działań.
W art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach z 2012 r. przewidziano po stronie
posiadacza odpadów obowiązek niezwłocznego usunięcia odpadów
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
W wypadku niewykonania tego obowiązku 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 przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu
decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzenia nieważności,
uchylenia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami
(art. 26 ust. 2 ustawy). We wskazanej decyzji określa się w szczególności termin usunięcia odpadów; rodzaj odpadów oraz sposób usunięcia
odpadów (art. 26 ust. 6).
W myśl art. 26a ustawy o odpadach z 2012 r. w przypadku gdy ze względu
na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest
niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi.

ZAŁĄCZNIKI
Właściwym organem w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest:
W przypadku gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku
z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami,
stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami – właściwym organem jest organ właściwy
do wydania tej decyzji. Organ ten określa, w drodze decyzji skierowanej
do władającego powierzchnią ziemi zakres i termin udostępnienia przez
niego powierzchni ziemi, obiektów lub innych miejsc, w których znajdują
się odpady, zakres i sposób przeprowadzenia działań mających na celu
usunięcie odpadów przez ten organ oraz termin rozpoczęcia i zakończenia działań.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
W art. 41 ust. 1 ustawy przewidziano obowiązek uzyskania zezwolenia
na prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów.

W wypadku ustalenia, iż podmiot posiadający takie zezwolenie narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem, w sposób istotny narusza wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej lub
działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go
do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia
nieprawidłowości (art. 47 ust. 1 ustawy). Gdy posiadacz odpadów, mimo
wezwania nadal narusza przepisy ustawy, działa niezgodnie z wydanym
zezwoleniem, narusza wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej
właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania, określając termin jej wykonania (art. 47 ust. 2 ustawy). Decyzji może
zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Cofnięcie zezwolenia powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem (art. 47
ust. 3 i 4 ustawy). Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest
obowiązany do usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku
lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w ramach prowadzonej działalności objętej tym zezwoleniem, na własny koszt, w terminie
wskazanym w decyzji (art. 47 ust. 5 ustawy).
W ustawie o odpadach z 2012 r., w dziale VIII, uregulowano wymagania
dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów.

Odpady, zgodnie z ww. przepisami składuje się m.in. na składowisku odpadów (art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy), przy czym wyróżnia się składowiska
odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych oraz odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne (art. 103 ust. 2 ustawy). Zarządzający składowiskiem odpadów, zgodnie z art. 128 ustawy, może rozpocząć działalność
polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:
– pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
– pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;
– decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
W myśl art. 135 ust. 1 ustawy zarządzający składowiskiem odpadów ponosi
odpowiedzialność za całokształt działalności składowiska odpadów i jest
obowiązany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i wydanych decyzji. Zarządzający składowiskiem odpa-
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dów utrzymuje i prowadzi składowisko odpadów w sposób zapewniający
właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony
środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów
i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję (art. 135 ust. 2 ustawy).

W przypadku stwierdzenia na składowisku odpadów zmian obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska
określa, w drodze decyzji, zakres i harmonogram działań niezbędnych
do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska (art. 139 ust. 1 ustawy). Po ustaleniu przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla
środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa, w drodze
decyzji, zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska (art. 139 ust. 2).

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy wojewódzki inspektor ochrony środowiska
wydaje decyzję o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów w przypadku stwierdzenia:
– niedopełnienia przez zarządzającego składowiskiem odpadów obowiązków, o których mowa w art. 138, a więc obowiązków w zakresie powiadomienia niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
o stwierdzonych na składowisku odpadów zmianach obserwowanych
parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie
zagrożeń dla środowiska lub dla życia lub zdrowia ludzi
– lub niewykonania obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa
w art. 139 ust. 2, a więc decyzji określającej zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska.
Zgodnie z art. 141 ust. 2 usunięcie przyczyn i skutków stwierdzonych
zagrożeń dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi odbywa się na koszt
zarządzającego składowiskiem odpadów.

W ustawie o odpadach z 2012 r. stypizowano czyny stanowiące wykroczenia, wśród których w zakresie objętym tematyką kontroli, należy
wyróżnić:
1) p
 rowadzenie gospodarki odpadami niezgodnie z nakazem określonym
w art. 16 (art. 171 ustawy);
2) nieprowadzenie, wbrew obowiązkowi, ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem
rzeczywistym (art. 180 ust. 1 ustawy);
3) naruszenie warunków prowadzenia składowiska odpadów (art. 189
ustawy).
W ustawie przewidziano również, w zakresie poszczególnych opisanych
w niej naruszeń, możliwość wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej
(art. 194–195c ustawy).
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Zgodnie z art. 3 pkt 5a POŚ przez historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi należy rozumieć zanieczyszczenie powierzchni ziemi,
które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; rozumie
się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 210 i 1101),
która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Historyczne
zanieczyszczenie
powierzchni ziemi

Zgodnie z art. 3 pkt 31b przez remediację rozumie się poddanie gleby, ziemi
i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie
ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu; remediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi
największe korzyści dla środowiska.

W art. 101d ust. 1–5 ustawy POŚ określone zostały zasady i sposób prowadzenia przez starostę identyfikacji terenów, na których występuje
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. W celu realizacji ww.
obowiązku starosta lub upoważniona przez niego osoba, są uprawnieni
do wstępu na teren władającego powierzchnią ziemi w celu wykonywania
badań zanieczyszczenia gleby i ziemi (art. 101d ust. 3). Starosta obowiązany jest do sporządzenia wykazu historycznych zanieczyszczeń zawierającego dane wymienione w ust. 7. W art. 101d ust. 9 nałożono na starostę
obowiązek przekazania wykazu oraz jego aktualizacji (raz na 2 lata) regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Jednocześnie, w konsekwencji
istnienia obowiązku aktualizacji rejestru określonego w art. 101c ust. 5,
na starostów nałożono w art. 101d ust. 8 obowiązek aktualizacji wykazów.

W ustawie POŚ przewidziano, iż obowiązek przeprowadzenia remediacji spoczywa na władającym powierzchnią ziemi, chyba, że ten wykaże,
iż zanieczyszczenie historyczne powstało w okresie czasu, w którym gruntem władał inny podmiot. W takim wypadku obowiązek przeprowadzenia
remedacji obciąża ten podmiot (art. 101h ustawy). W ustawie przewidziano
również wypadek, w którym władający oraz inny sprawca będą ponosić
solidarną odpowiedzialność za realizację tego obowiązku. W art. 101i ustawodawca uregulował wyjątek od zasady przeprowadzenia remediacji przez
władającego powierzchnią ziemi lub innego sprawcę, wskazując w tym
przepisie przypadki, w których z uwagi na braku możliwość wyegzekwowania tego obowiązku od ww. podmiotu, remediacja powinna zostać zrealizowana przez RDOŚ. W art. 101i pkt 4 POŚ wskazano, że RDOŚ przeprowadza
remediację także w sytuacji gdy z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi
lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku zachodzi konieczność jej niezwłocznego przeprowadzenia. Należy podkreślić,
iż brzmienie tego przepisu jest analogiczne do uprzednio obowiązującego
art. 102 ust. 5 POŚ. W kolejnym z przepisów tj. w art. 101j ust. 1 ustawodawca zobowiązał RDOŚ do opracowania harmonogramu swoich działań
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz dokony-
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Inspekcja
Ochrony Środowiska

wania jego aktualizacji co najmniej raz na 5 lat. Ponadto zgodnie z art. 101j
ust. 5 RDOŚ zobowiązany jest do opracowania i przekazania Generalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska, co 5 lat, sprawozdania z realizacji zadań
objętych harmonogramem.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy IOŚ do podstawowych działań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in. kontrola podmiotów korzystających
ze środowiska w zakresie:
– przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (lit. a);
– przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
(lit. b);
– przestrzegania przepisów ustawy o odpadach (lit. l);
– prowadzenie państwowego monitoringu środowiska (pkt 2);
– prowadzenie działalności laboratoryjnej polegającej m.in. na wykonywaniu badań, w tym pobieraniu próbek, wykonywaniu pomiarów i analiz
na potrzeby państwowego monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych,(pkt 2a);
– podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem
warunków korzystania ze środowiska (pkt 3);
– przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru
nad usuwaniem ich skutków (pkt 4);
– wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku
i ich naprawy (pkt 8);
– wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji
lub energii występujących w środowisku (pkt 14);
– współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami
kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego
oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi (pkt 17).

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy IOŚ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa, a zgodnie z art. 5 ust. 4 Wojewódzki inspektor ochrony środowiska m.in.:
– ustala, w porozumieniu z wojewodą, kierunki działania oraz roczne plany
pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w województwie, których elementem są roczne plany działalności kontrolnej;
– dokonuje na obszarze województwa analiz i ocen przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1;
– przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacje
o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa za dany rok w terminie do 15 lutego roku następnego oraz na żądanie, w każdym czasie.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje zadania przy pomocy
wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (art. 5 ust. 5).
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Zgodnie z art. 9 ustawy o IOŚ Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi kontrole planowe i pozaplanowe, które wykonują Główny Inspektor Ochrony
Środowiska, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska oraz upoważnieni przez nich pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska.
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W myśl art. 12 ust. 1, wojewódzki inspektor środowiska, w oparciu o ustalenia poczynione w trakcie kontroli, może:
a) wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki
organizacyjnej lub osoby fizycznej,
b) wydać na podstawie odrębnych przepisów zalecenia pokontrolne;
c) wydać na podstawie odrębnych przepisów decyzję administracyjną,
d) wszcząć egzekucję, jeżeli obowiązek wynika z mocy prawa lub decyzji
administracyjnej.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w myśl art. 12 ust. 4 i 5 ustawy
IOŚ może w trakcie kontroli wydać, podlegające natychmiastowemu wykonaniu, decyzje w przedmiocie wstrzymania:
– działalności w zakresie stwarzającym zagrożenie zdrowia lub życia ludzi
albo zagrożenie zniszczenia środowiska;
– oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji
niespełniających wymagań ochrony środowiska.
Ponadto wojewódzki inspektor ochrony środowiska posiada uprawnienia
do wstrzymania użytkowania składowiska. Podstawą prawną wstrzymania
użytkowania składowiska odpadów mogą być:
– art. 364 ustawy POŚ, jeżeli działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu
środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi
wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję o wstrzymaniu działalności w zakresie w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia
pogarszaniu stanu środowiska;
– art. 59 ust. 3 ustawy o odpadach z 2001 r. oraz art. 32 ust. 1, ust. 4 ustawy
o odpadach z 2012 r., przewidujące możliwość wstrzymania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska działalności posiadacza
odpadów w przypadku wystąpienia opisanych tam naruszeń;
– art. 140 ust. 1 przewidujący możliwość wstrzymania użytkowania składowiska odpadów m.in. w przypadku niewykonania obowiązków ustalonych decyzją przewidzianą w art. 139 ust. 2, tj. decyzją określającą
zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska.

W art. 379 ust. 1 ustawy POŚ, zostały określone ogólne kompetencje nadzorcze i kontrolne marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta. Organy te sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością
tych organów. Zgodnie z art. 379 ust. 2, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych lub funkcjonariuszy straży
gminnych. Właściwość rzeczowa poszczególnych ww. organów ochrony
środowiska, została unormowana w art. 378 ustawy POŚ.
Zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy POŚ, starosta właściwy jest m.in. w następujących sprawach:
– wydawanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska (art. 183 POŚ);
– nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia
środowiska do stanu właściwego (art. 362 ust. 1 POŚ);

Kompetencje kontrolne
i nadzorcze Marszałka
województwa, starosty
oraz wójta/burmistrza/
prezydent miasta
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– z obowiązywanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetu właściwej gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej
wysokości szkody (art. 362 ust. 3 POŚ).

Monitoring
i rekultywacja
składowisk

Kompetencje marszałka województwa zostały określone w art. 378 ust. 2a
ustawy POŚ i dotyczą one przedsięwzięć i zdarzeń mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów110 – obowiązującego do dnia 16 maja 2013 r.
monitoring składowiska odpadów powinien obejmować: 1) fazę przedeksploatacyjną (do uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska
odpadów), 2) fazę eksploatacji (od uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów, 3) fazę poeksploatacyjną – przez 30 lat od uzyskania decyzji
o zamknięciu składowiska odpadów. W § 3–6 rozporządzenia opisano
w sposób szczegółowy cele oraz sposób prowadzenia monitoringu na etapie każdej z opisanych wyżej faz.

Wskazane wyżej rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów111. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania dotyczące
lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów, jakim odpowiadają poszczególne typy składowisk odpadów, a także zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki prowadzenia monitoringu składowiska
odpadów. Również w przepisach tego rozporządzenia przewidziano monitoring w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacji oraz w fazie poeksploatacyjnej. Wskazane fazy składają się na okres przygotowania do budowy,
budowy oraz prowadzenia składowiska odpadów. Zgodnie z art. 123 ust. 1
ustawy o odpadach z 2012 r. fazy:
– przedeksploatacyjna – obejmuje okres poprzedzający uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;
– eksploatacyjna – obejmuje okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej
decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów;
– poeksploatacyjna – obejmuje okres 30 lat liczony od dnia zakończenia
rekultywacji składowiska odpadów.
Cele oraz sposób prowadzenia monitoringu na etapie każdej z opisanych
wyżej faz, opisano w § 21–23 rozporządzenia. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje jedynie fazę eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną (art. 129 ust. 4 u.o. 2).

W ustawie o odpadach z 2001 r. szczegółowe rozwiązania prawne w zakresie rekultywacji przewidziano m.in. w:
– art. 52 ust. 3 pkt 13, przewidującym obowiązek określenia w pozwoleniu
na budowę kierunku rekultywacji składowiska;
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– a rt. 54 ust. 6 pkt 3 oraz ust. 7 pkt 3, przewidującym obowiązek określenia
we wniosku o wydanie zgody na zamknięcie składowiska oraz w decyzji
zawierającej zgodę na zamknięcie składowiska, harmonogramu działań
związanych z rekultywacją. Decyzja zawierająca zgodę winna dodatkowo
określać sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonania tego obowiązku (art. 54 ust. 7 pkt 4 u.o. 1);
– art. 54c ust. 2 pkt 3, przewidującym określenie w decyzji o zamknięciu
składowiska harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów;
– art. 59 ust. 1 pkt 3 i 6, nakładającym na zarządzającego składowiskiem
odpadów obowiązek selektywnego składowania odpadów na składowisku
odpadów przy uwzględnieniu możliwości dalszego ich wykorzystania oraz
rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów
oraz zawiadomienia organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zakończeniu eksploatacji i wykonaniu prac rekultywacyjnych.

W ustawie o odpadach z 2012 r. kwestie rekultywacji zostały unormowane
m.in. w:
– art. 127 ust. 4 pkt 11, przewidującym obowiązek określenia w pozwoleniu na budowę wytycznych technicznych zamknięcia składowiska odpadów i kierunku jego rekultywacji;
– art. 129 ust. 4 pkt 17, przewidującym obowiązek określenia w instrukcji
prowadzenia składowiska sposobu technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunku jego rekultywacji. W przypadku wydobywania
odpadów ze składowiska odpadów instrukcja prowadzenia składowiska
odpadów dodatkowo winna określać opis technicznego zabezpieczenia
miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych
(art. 143 ust. 3 pkt 5 u.o. 2);
– art. 146 ust. 3 pkt 3 i 4 u.o. 2 oraz art. 147 ust. 1 pkt 3 i 4, przewidującym obowiązek określenia we wniosku o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska oraz w decyzji o wyrażeniu zgody sposobu rekultywacji
składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją, a także terminu zakończenia
rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
– art. 149 ust. 4 pkt 3 i 4, przewidującym określenie w decyzji o zamknięciu składowiska sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego
wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją oraz terminu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów
lub jego wydzielonej części.

Zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 13 w zw. z art. 80 ust. 1 ustawy o odpadach
z 2012 r. marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia i aktualizacji bazy danych o gospodarce odpadami (BDO), w której gromadzi się
informacje o składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie
eksploatowanej i poeksploatacyjnej, w tym informacje o zamkniętych składowiskach odpadów w trakcie monitoringu, zamkniętych składowiskach
odpadów, dla których został zakończony monitoring, z podaniem współ-
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System wsparcia
finansowego
przedsięwzięć
w zakresie zamykania
i rekultywacji
składowisk odpadów

Zamykanie
składowisk odpadów

rzędnych położenia granic obszaru składowiska określonych w państwowym
systemie odniesień przestrzennych oraz rodzajów składowanych odpadów,
ze szczególnym uwzględnieniem składowiska odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych części na terenie składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne,
przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także funduszy wojewódzkich, w analizowanym zakresie jest dokonywane w oparciu o przepis
art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy POŚ, który przewiduje finansowanie ze środków funduszu przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. Udzielanie wskazanego dofinansowania należy do ustawowych celów wskazanych
instytucji (art. 400b ust. 1 i 2 POŚ).

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu oraz funduszy wojewódzkich są określane w uchwałach Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz uchwałach poszczególnych wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska, podejmowanych w oparciu o przepis art. 400h
ust. 2 pkt 7 oraz art. 400h ust. 4 pkt 5 ustawy POŚ. Dofinansowanie odbywa się
przez udzielanie m.in. oprocentowanych pożyczek oraz dotacji. Warunki udzielania regionalnej pomocy publicznej, w analizowanym okresie czasu, zostały
określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska112. Rozporządzenie to wygasło z dniem 31 grudnia 2013 r. (§ 10 rozporządzenia).

Procedura zamknięcie składowiska odpadów została uregulowana w art. 54
i art. 54b i 54c ustawy o odpadach z 2001 r. oraz odpowiednio w art. 146
oraz art. 147 ustawy o odpadach z 2012 r.

Zamykanie składowisk odpadów lub ich wydzielonej części, może nastąpić
albo z inicjatywy podmiotu zarządzającego składowiskiem odpadów, albo
też z urzędu, tj. na skutek działań organu określanego jako organ właściwy
ze względu na lokalizację składowiska.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o odpadach z 2001 r., zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymagało zgody właściwego
organu. Zgoda ta była wydawana, w drodze decyzji, na wniosek złożony
przez zarządzającego składowiskiem odpadów. Organem tym zaś, począwszy od 12 marca 2010 r. zgodnie z art. 54 ust. 2 był:
– marszałek województwa – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach
zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana
jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko113, realizowanych na terenach innych niż wyżej wymienione;
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– r egionalny dyrektor ochrony środowiska (dalej: RDOŚ) – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych;
– starota – dla pozostałych przedsięwzięć.
We wcześniejszym okresie czasu właściwość organów w ww. zakresie
przedstawiała się w następujący sposób:
– w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 11 marca 2010 r. marszałek województwa był właściwy dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378
ust. 2a ustawy POŚ, zaś starosta był właściwy – dla pozostałych przedsięwzięć;
– w okresie od 7 lutego 2003 r. do 31 grudnia 2007 r. organem właściwym do wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego
wydzielonej części był wojewoda – dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy POŚ, marszałek województwa – dla
przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy
i starosta – dla pozostałych przedsięwzięć.

Przed wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska
odpadów lub jego wydzielonej części, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska, na wniosek marszałka województwa lub regionalnego
dyrektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela tego organu
zobowiązany był do przeprowadzenia kontroli składowiska odpadów
(art. 54 ust. 3 ustawy o odpadach z 2001 r.). Kontroli, o której mowa
powyżej, nie przeprowadzało się natomiast, jeżeli konieczność zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wynikała z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
(art. 54 ust. 4).

Należy zaznaczyć, iż po doręczeniu decyzji o wydaniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów, zarządzający składowiskiem winien zaprzestać
przyjmowania odpadów w terminie określonym w decyzji lecz nie później
niż 3 miesiące od dnia jej doręczenia (art. 54 ust. 8).
Z dniem 12 marca 2010 r., na mocy art. 1 pkt 37 ustawy o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2010 r.114,
dodano do przepisów ustawy przepisy art. 54b–54e. W art. 54b ust. 1
ustawy o odpadach z 2001 r. został uregulowany pierwszy z dwóch etapów postępowania w zakresie wydania decyzji o zamknięciu składowiska
lub jego części, nie na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów
lecz z urzędu. Decyzja o zamknięciu składowiska odpadów winna zostać
wydana w następujących sytuacjach:
– g dy składowisko odpadów lub jego wydzielona część nie spełniają
wymogów technicznych lub formalnych określonych przepisami prawa,
lub
– gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor ochrony
środowiska stwierdzi, że na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady komunalne, co najmniej od roku nie są przyjmowane odpady, lub
– gdy określona w decyzjach administracyjnych pojemność składowiska
odpadów została zapełniona.
114 Dz. U. 2010 r., nr 28, poz. 145.
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Wymogi techniczne, na które ustawodawca powołał się we wskazanym
przepisie zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów115.
We wskazanych wyżej sytuacjach, gdy zarządzający składowiskiem nie
wystąpił z wnioskiem o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub
jego wydzielonej części, właściwy organ ze względu na lokalizację składowiska, zobowiązany był do wykonania ekspertyzy, która winna określać:
– techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
– harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów;
– sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem
odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonania tego obowiązku
(art. 54b ust. 3).

Organem właściwym do sporządzenia ekspertyzy był w tym wypadku
marszałek województwa lub dla przedsięwzięć lub zdarzeń na terenach
zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska (art. 54b ust. 2).
Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub
jego wydzielonej części, stanowiło pierwszy etap wskazanej procedury.
W drugim etapie – marszałek województwa na podstawie wskazanej ekspertyzy, z urzędu, wydawał decyzję o zamknięciu składowiska odpadów
(art. 54c ust. 1). W myśl art. 54c ust. 1, adresatem tej decyzji był:
– zarządzający składowiskiem odpadów albo
– władający powierzchnią ziemi, jeżeli zarządzający składowiskiem
odpadów nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć
wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się
bezskuteczna, albo
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na lokalizację składowiska, jeżeli ani zarządzający składowiskiem odpadów ani
władający powierzchnią ziemi nie mogą zostać zidentyfikowani lub nie
można wszcząć wobec nich postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja
okazała się bezskuteczna.

W art. 54c ust. 2 ustawy o odpadach z 2001 r. zostały określone istotne elementy jakie powinna zawierać decyzja o zamknięciu składowiska odpadów
lub jego wydzielonej części i są to analogiczne elementy jakie musi zawierać
decyzja o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska. Ponadto decyzja ta,
winna być wydana nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wykonania
ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (art. 54c ust. 3 ustawy o odpadach z 2001 r.).
W myśl art. 146 ust. 1 ustawy o odpadach z 2012 r., zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga uzyskania zgody właściwego organu. Zgoda ta jest wydawana, w drodze decyzji, przez organ,
o którym mowa w art. 129 ust. 1, na wniosek złożony przez zarządzającego
składowiskiem odpadów (art. 146 ust. 2). Organem wydającym zgodę jest:
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– marszałek województwa,
– regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku przedsięwzięć
i zdarzeń na terenach zamkniętych.

Przed wydaniem zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego
wydzielonej części wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na wniosek marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela tego organu przeprowadza kontrolę
składowiska odpadów (art. 146 ust. 5). Kontroli, o której mowa powyżej,
nie przeprowadza się natomiast, jeżeli konieczność zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art. 146 ust. 6).

Zarządzający składowiskiem odpadów, w myśl art. 147 ust. 2 winien zawiadomić o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji o wyrażeniu
zgody na zamknięcie składowiska odpadów marszałka województwa, na terenach zamkniętych RDOŚ oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
W dyspozycji art. 148 ust. 1 i 2, został uregulowany pierwszy z dwóch etapów
postępowania w zakresie wydania z urzędu decyzji o zamknięciu składowiska
lub jego części. W tym etapie marszałek województwa sporządza ekspertyzę
dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz
nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów (art. 148 ust. 1). Ekspertyzę tą sporządza się, gdy zarządzający składowiskiem odpadów nie wystąpił
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego
wydzielonej części, a zachodzą następujące okoliczności
– składowisko odpadów lub jego wydzielona część nie spełnia wymogów
technicznych lub formalnych określonych w przepisach prawa, lub
– w wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi, że na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne, na którym są składowane odpady komunalne, co najmniej
od roku nie są przyjmowane odpady, lub
– pojemność składowiska odpadów, określona w zatwierdzonej instrukcji
prowadzenia składowiska odpadów, została zapełniona.
Wymogi techniczne, do których nawiązuje wskazany przepis zostały określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
składowisk odpadów116, które określa szczegółowe wymagania dotyczące
lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów, jakim odpowiadają
poszczególne typy składowisk odpadów a także zakres, czas i częstotliwość
oraz sposób i warunki prowadzenia monitoringu składowiska odpadów.
W art. 148 ust. 2, zostały określone istotne elementy, które winna określać
ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

W drugim etapie marszałek województwa na podstawie wskazanej ekspertyzy, z urzędu, wydaje decyzję o zamknięciu składowiska odpadów lub
jego wydzielonej części (art. 148 ust. 3) i jednocześnie wydaje z urzędu
decyzję zatwierdzającą nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów (art. 148 ust. 4).

116 Dz. U. poz. 523.
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W myśl art. 149 ust. 1, zarządzający składowiskiem odpadów jako adresat
decyzji jest obowiązany wykonać decyzję o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz decyzję zatwierdzającą nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

W przypadku natomiast gdy zarządzającego składowiskiem odpadów nie
można zidentyfikować lub egzekucja okazała się bezskuteczna, obowiązanym do wykonania decyzji, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na lokalizację składowiska odpadów (art. 149 ust. 2).
Władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić wykonanie
ww. decyzji (art. 149 ust. 3).

Egzekucja
obowiązków
o charakterze
niepieniężnym

Na tle powyższych regulacji koniecznym jest wskazanie, iż jedynie całkowite wykonanie obowiązków określonych w decyzji o zamknięciu składowiska należy uznać za zakończenie prawnego bytu składowiska jako
instalacji. Powyższe oznacza, iż dopiero zakończenie działań związanych
z rekultywacją danego terenu jest równoznaczne z zakończeniem bytu
danego składowiska. Powyższe potwierdza również treść art. 123 ust. 2
obecnie obowiązującej ustawy o odpadach, w którym wskazano expressis
verbis, iż dzień zakończenia rekultywacji składowiska odpadów jest równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska.

Do obowiązków o charakterze niepieniężnym należy przede wszystkim realizacja czynności określonych w decyzjach administracyjnych
tj. np. zaniechanie lub realizacja określonej czynności. W sytuacji gdy osoba
zobowiązana do ich realizacji nie wywiąże się z takiego obowiązku w określonym terminie, możliwe jest wszczęcie egzekucji i zastosowanie któregoś
z środków przewidzianych dla tego typu przypadków w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym może polegać m.in. na nałożeniu grzywny, wykonaniu
zastępczym, odebraniu ruchomości albo nieruchomości oraz zastosowaniu przymusu bezpośredniego (art. 1a pkt 12 lit. b ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji).

Organami egzekucyjnymi obowiązków o charakterze niepieniężnym
jest wojewoda, zaś w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań
z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji
i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne są m.in. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa (art. 20 § 1 pkt 1 i 2).

Zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu
pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku
z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni
od dnia doręczenia tego upomnienia.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185,

poz. 1243, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1219).

4. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.

z 2020 r. poz. 995).

5. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowi-

sku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862, ze zm.).
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6.4. Wybrane interpelacje i zapytania poselskie dotyczące
składowisk pozakładowych w Zgierzu
Interpelacja
zapytanie

Adresat/w sprawie

Składający
interpelację/
zapytanie

Rok

Grażyna Tyszko

2006

Tomasz
Rzymkowski

2016

Marek
Matuszewski

2016

Tomasz
Rzymkowski

2017

Marek
Matuszewski

2018

Witold
Zembaczyński

2018

Paweł Pudłowski,
Krzysztof Truskolaski

2018

Dariusz Joński

2019

Agnieszka
Hanajczyk

2019

Artur Dunin

2019

Artur Dunin

2019

Beata
Mateusiak-Pielucha

2019

Anita Sowińska

2020

Anita Sowińska

2020

minister środowiska
Interpelacja
nr 1760

Interpelacja
nr 407

Zapytanie
nr 243

Interpelacja
nr 16851

w sprawie funkcjonowania na terenie Zgierza
składowisk niebezpiecznych odpadów, stanowiących
pozostałość po zlikwidowanych Zakładach
Przemysłu Barwników Boruta SA, zarządzanych
obecnie przez Eko-Borutę Zgierz sp. z o.o.
minister środowiska
w sprawie składowisk odpadów niebezpiecznych
na terenie miasta Zgierza
minister środowiska
w sprawie rekultywacji terenu składowisk
odpadów niebezpiecznych na terenach
zlikwidowanych ZPB „Boruta” SA w Zgierzu
minister środowiska
w sprawie istniejących zagrożeń ze strony
składowisk odpadów niebezpiecznych w Zgierzu
minister środowiska

Interpelacja
nr 18890

Interpelacja
nr 22704
Interpelacja
nr 23729
Interpelacja
nr 54
Interpelacja
nr 188
Interpelacja
nr 32374
Zapytanie
nr 9908

w sprawie składowisk odpadów niebezpiecznych,
stanowiących pozostałość po zlikwidowanych
Zakładach Przemysłu Barwników Boruta SA
w Zgierzu
minister środowiska
w sprawie procederu podpaleń nielegalnych
składów i magazynów odpadów
minister środowiska
w sprawie płonących składowisk śmieci
prezes Rady Ministrów
w sprawie nielegalnego składowiska odpadów
w Zgierzu
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie składowisk odpadów niebezpiecznych
w Zgierzu
minister środowiska
w sprawie zagrożenia ze strony składowiska
odpadów niebezpiecznych w Zgierzu
prezes Rady Ministrów
w sprawie petycji mieszkańców Zgierza w związku
ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych
minister środowiska

Interpelacja
nr 32915

Interpelacja
nr 1446

Interpelacja
nr 2330
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w sprawie składowania na terenie Zgierza
znacznej ilości odpadów niebezpiecznych
po dawnych państwowych zakładach
barwników Boruta
minister klimatu
w sprawie stanu składowiska odpadów
niebezpiecznych na terenie byłych zakładów
Boruta w Zgierzu
minister klimatu
w sprawie remediacji odpadów niebezpiecznych
na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu
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Interpelacje i zapytania poselskie składane w sprawie funkcjonowania
na terenie Zgierza składowisk niebezpiecznych odpadów, stanowiących pozostałość po zlikwidowanych Zakładach Przemysłu Barwników Boruta SA, zarządzanych przez Eko-Boruta sp. z o.o. sięgają roku 2006 (Sejm V kadencji).
Wówczas to minister środowiska117 wskazał na jednoznaczny brak współpracy pomiędzy Eko-Boruta i samorządem terytorialnym oraz brak
konsekwencji w działaniach organów. Minister ocenił, że jednym z możliwych rozwiązań byłoby przejęcie składowisk przez władze samorządowe
(np. Starostę Zgierskiego) i realizacja ich rekultywacji z zaangażowaniem
funduszy ekologicznych, w tym unijnych. Ocenił także, iż w tworzeniu platformy współpracy między władzami samorządowymi a zarządzającym
składowiskami może pomóc udział parlamentarzystów tego regionu.
Sejm VII kadencji

W odpowiedzi z 2013 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska118
zwrócił uwagę, że pomimo, iż składowisko „za Bzurą” powoduje znaczne
zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego, Spółka Eko-Boruta nie
podjęła działań rekultywacyjnych, a od 2007 r. nie wykonywała też decyzji
Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2007 r. zobowiązującej do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko tego składowiska.
Podsekretarz stanu wskazała także na możliwość uzyskania wsparcia finansowego na przedmiotowe zadanie w ramach programu likwidacji tzw. bomb
ekologicznych, który utworzony został z inicjatywy głównego inspektora
ochrony środowiska i prezesa NFOŚiGW. Umożliwia to uzyskanie wsparcia
finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.5 Rekultywacja terenów
zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko, część 1: Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – bomby
ekologiczne. Także organy ochrony środowiska właściwe do prowadzenia
działań w ramach wykonania zastępczego, prowadzonego zgodnie z ustawą
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
mogą uzyskać wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ww. programu priorytetowego.
Do dnia dzisiejszego nie złożono wniosku w tej sprawie ani do GIOŚ,
ani do NFOŚiGW.
Sejm IX kadencji

W odpowiedzi z 2020 r.119 Minister Klimatu poinformował, że na terenie
składowisk prowadzone są regularnie kontrole Łódzkiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, pobierane są próby wody i gleby do badania w celu oceny stanu środowiska i jego stałego monitoringu. Odpowiednie
działania kontrolne dotyczące tego składowiska podejmowała również Naj117 Minister Środowiska Jan Szyszko (interpelacja nr 1760 Grażyny Tyszko, posła na Sejm RP i pisma
Marszałka Sejmu z dnia 20 marca 2006 r., znak: SPS-023-1760/06).

118 Z upoważnienia Ministra Środowiska Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
(zapytanie nr 5457 Marka Matuszewskiego, posła na Sejm RP i pismo Marszałek Sejmu z dnia
23 października 2013 r., znak: SPS-024-5457/13).
119 Minister Klimatu, 25 marca 2020 r. (interpelacja nr 1446 Anity Sowińskiej, posła na Sejm RP).
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wyższa Izba Kontroli. Minister wskazał, że na bieżąco monitoruje działania
podejmowane przez organy kontroli oraz władze samorządowe dotyczące
tego składowiska odpadów.

Odpowiedź z 2020 r.120 Wobec braku możliwości przejęcia przez Gminę
Miasto Zgierz terenów składowisk Eko-Boruta Sp. z o.o. w drodze cywilno-prawnej bez ciążących na nieruchomościach zobowiązań, Starosta Zgierski
jako przedstawiciel Skarbu Państwa – właściciela gruntu rozpoczął starania
o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługującego
ww. Spółce. Wygaszenie to pozwoliłoby na przejęcie gruntów przez Skarb
Państwa, następnie przekazanie na rzecz Gminy Miasta Zgierz. Czynności
te w rezultacie mają na celu uczestniczenie gminy w działaniach formalnych w procesie usuwania zagrożenia powodowanego przez odpady jako
strony posiadającej tytuł prawny do nieruchomości na których znajdują się
składowiska.
W obecnej, opisanej wyżej, bardzo złożonej sytuacji, w tym zaangażowaniu
organów administracji terenowej różnego szczebla nie jest możliwe określenie terminu eliminacji zagrożenia powodowanego przez odpady.
Ponadto w dniu 25 lutego 2020 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego, na którym omówiono zagrożenia związane ze składowiskami odpadów w Zgierzu. Nie podjęto jednak wiążących
ustaleń.
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6.5. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Minister Klimatu i Środowiska

8. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9. Główny Inspektor Ochrony Środowiska

10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

11. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

i Leśnictwa

12. Senacka Komisja Środowiska
13. Wojewoda Łódzki

14. Marszałek Województwa Łódzkiego
15. Starosta Tomaszowski
16. Starosta Zgierski

17. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
18. Prezydent Miasta Zgierza
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6.6. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
Warszawa, dnia 10-11-2020 r.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
DGO-PO.082.1.2020.BM
1356676.4296712.3374807

Pan
Marian Banaś
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
nawiązując do pisma Najwyższej Izby Kontroli z 26 października 2020 r. (LLO.430.00.2.2020)
przekazującego Informację o wynikach kontroli P/19/112 pn. Zapobieganie zagrożeniom ze strony
składowisk pozakładowych z terenu województwa łódzkiego, zgodnie z art. 64 Ustawy o Najwyższej
Izbie Kontroli, przekazuję następujące stanowisko.
Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 1 lipca 2020 r. 1 został
powołany Zespół ds. terenów zdegradowanych, który kontynuuje prace rozpoczęte przez Zespół do
spraw terenów zdegradowanych, powołany zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 października
2016 r.2. Do zadań Zespołu należy przedstawianie propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych,
w tym wskazanie kwestii uznanych za priorytetowe do realizacji, w zakresie inwentaryzacji
i postępowania z:
 terenami, na których występuje zanieczyszczenie powierzchni ziemi,
 miejscami nagromadzenia odpadów, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi,
 terenami, na których występują niekorzystne zmiany naturalnego ukształtowania powierzchni
ziemi.
Podczas posiedzeń ww. zespołu omawiane są m.in. przypadki problemów zanieczyszczenia
środowiska m.in. przez byłe – państwowe zakłady, w szczególności zagrożeniem jakie nadal powodują
odpady nagromadzone w ramach ich działalności. Inicjatywa ewentualnych prac legislacyjnych będzie
wynikiem pracy zespołu. Nie mniej jednak należy zaznaczyć ze względu na fakt, że taka inicjatywa nie
jest przesądzona, do tego czasu w opisanych przez NIK przypadkach, jak i innych – analogicznych
sytuacjach – organy ochrony środowiska oraz organy kontrolne mają obowiązek egzekwowania
obowiązków wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych w celu doprowadzenia stanu
faktycznego do zgodnego z przepisami obowiązującego prawa.
Obecnie trwają prace nad zmianą ww. zarządzenia z 1 lipca 2020 r. w związku ze zmianami
w zakresie kompetencji organów dokonanych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6
października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska3. Po

Dz. Urz. MK poz. 35
Dz. Urz. MŚ poz. 67
3 Dz.U. z 2020 r. poz. 1720
1
2
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zakończeniu tych prac będzie możliwe organizowanie kolejnych posiedzeń Zespołu, w tym rozpatrzenie
(omówienie) przypadków objętych przedmiotową kontrolą NIK.

Z poważaniem
Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Biuro Kontroli i Audytu Ministerstwa Klimatu i Środowiska
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6.7. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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