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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

S/16/002-Dziatenia organdw administracji publicznej podejmowane w zwi^zku z 
funkcjonowaniem sktadowiska odpadow komunalnych na terenie Gminy Kotufi 

Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Zbigniew 2yromski, gt6wny specjalista kontroli pahstwowej, upowaznienie do kontroli 
nr99492zdnia2lutego 2016 r. 

(dowod: akta kontroli str. 1-2) 

Wojewodzki Inspektorat Ochrony r̂odowiska"" w Warszawie. 00-716 Warszawa 
ul.BartyckallOA, 

Adam Ludwikowski, Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Ochrony ̂ rodowiska^. 

(dowod: akta kontroli str, 3) 

Ocena ogdina 

Uzasadnienie 
oceny ogolnej 

II. Ocena kontrolowanej dziatalnosci 
Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie^ dzialalnosc Wojewodzkiego 
InspeKtoratu Ochrony Srodowiska w Warszawie w 2015 r. w zakresie kontroli 
funkcjonowania sktadowiska odpad6w w Kotuniu. 

Ocena pozytywna zostaia sfomiubwana na podstawie ustaiert kontroli 
wskazuĵ cych, iz w okresie obĵ tym kontrol '̂' WIGS kontrolowat skfadowisko 
odpadow reaguĵ c tym samym na interwencje Wojta Gminy Kotun oraz innych osob 
fizycznych. Ustalenia kazdej kontroli zostaty wiasciwie udokumentowane, a po 
stwierdzeniu nieprawidlowoSci kierowano do zarz^dzaĵ cego sWadowiskiem 
zarz^dzenia pokontrolne sprawdzaĵ c nast̂ pnie ich realizacj^. 

' Dalej „WI06". 
^ Dalej ,Wojew6dzki Inspektoi', 
^ Najwyzsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniow^skal§ ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawicHowoSci 
negatywna. 
* Konttx)!q_obj§to okres od 1 stycznia 2015 r. do dnra zakoftczenia kontroli. 



III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Ocena skutecznosci dzialai^ Mazowieckiego Wojewodzkiego Inspektora 
Ochrony Srodowiska w zakresie kontroli funkcjonowania skladowiska 
odpaddw komunalnych na terenie Gminy Kotuh 

faktycznego ^- ^ o r̂esie obĵ tym kontrol^ WI06 szett razy kontrofowal skladowisko odpadow 
komunalnych na terenie Gminy Koturî  w tym dwie kontrole przeprowadzone 
zostafy w terenie, a cztery oparte byly na kontroli dokumentow. 

{dowod: akta kontroli str. 4) 

• W dniach od 3 lutego do 26 marca 2015 r. zostaia przeprowadzona kontrola w 
zwi^ku z pismem Wojta Gminy Kotuh dotycz^cym nieprzestrzegania przez 
wtesciciela skladowiska odpadow MPK Sp. z o.o.̂  w Ostrot̂ ce warunkow decyzji 
Starosty Siedleckiego na przetwarzanie odpad6w w zakresie przekroczenia ilosci 
odpadow przeznaczonych do skladowania. Ustalenia kontroli zostaty 
udokumenlowane protokotem kontroli nr MM 26/2015. W trakcie kontroli zostaty 
przeprowadzone dwukrotnie^ ogl̂ dziny skladowiska, udokumentowane 
protokolami ogl^dzin. W trakcie kontroli stwierdzono m.in., ze: 

- wykorzystana pojemno^c skladowiska na dzieh 9 marca 2015 r. wynosila 
20 281,82 Mg (pojemno66 skladowiska wynosila 22 000 Mg), 

- Sp6lka przetwarzala w okresie listopad 2014 r. - marzec 2015 r. ponad 10 Mg 
odpadow na dob§, tj. instalacja do skladowania odpadow byla obj^ta obowiqzkiem 
posiadania pozwolenia zintegrowanego, kt6rego Sp6lka nie posiadala. 

- Spolka nie prowadzila kart przekazania odpadu w przypadku zlecenia usiugi 
transportu podmiotowi zewn^trznemu. 

- prowadzony na skfadowisku rejestr nie zawieral; rodzaju przyjmowanycti odpadow 
do skladowania oraz numerow rejestracyjnych pojazdow dostarczaj£(cych odpady, 

- Sp6lka nie posiadala pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do urz^dzeh 
kanaltzacyjnych stanowi£|cych wlasnosc innego podmiotu ^iekow przemystowych, 
zawierajqcych substancje szczegolnie szkodliwe dia srodowiska wodnego, 

- skladowane na nieeksploatowanej dzialce odpady nie byly przykryte warstw^ 
izolacyjn^zwiru. 

W treSci protokotu kontroli znalazi siq rowniez: zapis, ze Paristwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny pismem z 12 marca 2015 r. poinformowal W10§, ze nie widzi 
wpiywu skladowiska odpadow na jakosc wody ze Stacji Uzdatniania Wody w 
Kotuniu CO potwierdzaj^wyniki badah jakosci wody. 

W zarz^dzeniu pokontrolnym^ Spolka zostala zobowî zana do: zaiozenia i 
prowadzenia kart przekazania odpadu w przypadku zlecenia usiugi transportu 
podmiotowi zewn t̂rznemu; uzupelnienia rejestru o brakuĵ ce dane; uregulowanie 
stanu formalno-prawnego w zakresie wprowadzania do urzqdzer̂  kanalizacyjnych 
substancji szczegolnie szkodliwych; przykrycie nieeksploatowanej dziaiki warstw^ 
izolacyjnq. zwiru oraz usunî cia odpadow z grobli skladowiska i odnowienia tzw. 
pachwiny. 

W pismie z 15 kwietnia 2015 r. Spolka poinfomiowala WIO§, ze: b^d^ prawidfowo 
prowadzone karty przekazania odpadu oraz rejestr odpadow, opracowywana jest 

^ Dalej skladowisko odpaddw", 
«DaIeJ,Spolka". 
' W dniu 3 lutego oraz 18 marca 2015 r. 
8 Z1 kwietnia 2015 r. 



dokumentacja w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, usunî te zostaty 
odpady z grobli i wykonano tzw. pachwin?, natomiast nie natozono warstwy 
izolacyjnej z powodu blokady drogi uniemozliwiaĵ cej dowiezienie zwiru. 

W zwî zku z ustaleniami kontroli decyzj^ z 20 kwietnia 2015 r. Wojew6dzki 
Inspektor orzeki wstrzymanie uzytkowania instalacji do sktadowania odpadow. 
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnoScî . 

(dowod: akta kontroii str. 5-27) 

o W dniach od 21 maja do 24 czerwca 2015 r. zostala przeprowadzona kontrola w 
zwî zku z interwencj^ Wojta Gminy Koturi dotycz^cq^ instalacji do skladowania 
odpadow w Gminie Kotun. Ustalenia kontroli zostaty udokumentowane 
protokotem kontroli nr MM 140/2015. W trakcie kontroli zostaly przeprowadzone 
dwukrotnie'io ogl̂ dziny sktadowiska, udokumentowane protokotami ogl^dzin. W 
trakcie kontroli: 

- stwierdzono, ze od 9 marca 2015 r. na sktadowisko nie przyjmowano odpadow, 

- przeprowadzone ogl̂ dziny skarp i wierzchowiny sktadowiska wykazaty obecnos6 
jednej strzykawki bez igty (nie stwierdzono obecnosci innych odpad6w 
medycznych), 

- nie stwierdzono obecnosci zwtok zwierz^cych, 

- w trakcie przeprowadzonych cgl^dzin stwierdzono wypetnienie zbiomika na odcieki 
oraz zaieganie odciekow w pachwinie sktadowiska od strony zachodniej, polnocno-
zachodniej i potudniowej; nie stwierdzono wycieku odciekow poza teren 
obwatowania oraz poza teren sktadowiska (w trakcie kontroli prowadz^y 
skladowisko poinformowal o braku mozliwosci wywozu odciekow z powodu odmowy 
przyĵ cia ich przez m.in. oczyszczalnie 6ciek6w w Kotuniu, Siedlcach i w Mirisku 
Mazowieckim), 

- nie stwierdzono uszkodzenia geomembrany, 

- stwierdzono ucî zliwo66 zapachow^̂  na skladowisku zwiqzan^ ze skiadowaniem 
odpad6w oraz zaieganiem odciekow w pachwinie; poza terenem sktadowiska 
zapach nie byt wyczuwalny, 

- stwierdzono, ze powierzchnia skladowiska nie jest przykryta warstwq^ izolacyjnq, 

- zmierzono wysokoSc rz^dnych (maksymalna wysokoSc skladowiska zostala 
okreslona na 154,90 m n.p.m.) na skladowisku w czterecti punktach naroznych i 
stwierdzono, te wynosila ona: 1 - 153,70 m n.p.m., 2 - 155,84 m n.p.m. 
(przekroczenie o 0,94 m), 3 -153,09 m n.p.m., 4 -152,88 m n.p.m., 

- w dniu 21 maja 2015 r. (po obfitych opadach deszczu) pobrano do badan dwie 
probki odciekow i cztery probki gleby). Badania prbbek gleby wykazaly, ze nie 
zostaly przekroczone wartoSci dopuszczalnych s\qtef\ zawarto^ci chromu, cynku, 
kadmu, miedzi, olowiu, rt^ci, sumy WWA""̂  dia grupy C stanowî cej tereny 
przemyslowe, uiytki kopalne, tereny komunikacyjne. Badania probek odciekow 
wykazaly, ̂ e nie zostaly przeknDczone dopuszczalne wartoSci st^zenia rt^ci, kadmu, 
azotu azotynowego, chromu ogolnego, cynku ogolnego, miedzi, olowiu; w 
odniesieniu do sumy WWA w przypadku jednej pr6bki zostala przekroczone warto§c 
st^zenia - wyniosia ona 0,5450 mg/dm' (wartoSc dopuszczalna 0.2 mg C/l), 

- w dniach 28 i 29 maja 2015 r. pobrano do badari trzy pr6bki wod podziemnych. 
Badania wykazaly, ze wartosci odczynu, przewodnoSci, st^ienia chromu ogolnego, 

^ Sp6lka nie wniosla odwolania od decyzji. 
W dniu 21 oraz 28 maja 2015 r. 

" WielopierScieniowe w^glowodory aramatyczne. 



cynku og6lnego, kadmu, miedzi, otowiu, rt^ci, sumy WWA odpowiadaj^ dobremu 
stanowi chemicznemu w6d podziemnych, 

- analizy sWadu gazu sktedowiskowego wykazaty znacznei procentow^ zawartosc 
tienu, przy znikomej zawarto6ci metanu i dwutlenku w^la. 

W zarz^dzeniu pokontrolnym''̂  Spotka zostafa zobowî zana do oproznienia 
zbiornika magazynowania w6d odciekowych oraz przykrycia skladowiska odpadow 
warstw^izolacyjnctzwiru. 

W kontroli sktadowiska uczestniczyi eksperl technolog gospodarki odpadami z 
Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 2015 r. ekspert sporz^dzit ocen? technologii 
m.in. sWadowiska w Kotuniu, w ktorej ocenil negatywnie sposob eksploatacji 
skladowiska i zaiecit m.in. oproznienie zbiornika magazynowego odciekow i 
przykrycie wierzchowiny i skarp skladowiska warstw^ izolacyjn^. 

W pismie z 8 czenfl/ca 2015 r. Spolka poinformowala o wystqpieniu do Starosty 
Siedleckiego o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w zakresie wprowadzania do 
urz^dzert kanalizacyjnych substancji szczeg6lnie szkodliwych oraz poinformowala o 
nie naloieniu warstwy izolacyjnej z uwagi na brak moiliwosci dojazdu na 
skladowisko odpadow. We wrzesniu 2015 r. odcieki ze skladowiska zostaly 
wywiezione do firmy ..Wodoci^i Miejskie" w Radomiu. 

(dowod: akta kontroli str. 28-65) 

W dniu 12 lutego 2016 r. Wojewodzki Inspektor uchylil punkt zarz^dzenia 
pokontrolnego dotycz^cy przykrycia powierzchni skladowiska warstwy izolacyjn^ 
uzasadniajEjc to prowadzonym przez Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego 
post̂ powaniem w sprawie zamknî cia skladowiska oraz prowadzonym przez 
Prokuratur^ Rejonow^ w Siedlcach post̂ powaniem (obecnie zawieszonym) 
dotyczqcym instalacji skladowiska odpadow. 

(dowod: akta kontroli str. 174-177) 

o W okresie marzec - l<wiecieh 2015 r., w zwî zku z otrzymanymi od Glownego 
Inspektora Ochrony ^rodowiska i z Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska 
pismami czterech osob fizycznych dotycz^cymi nieprawidlowoSci w 
funkcjonowaniu skladowiska, WIOS przeprowadzif cztery kontrole''̂  oparte na 
analizie dokumentow b^d^cych w jej posiadaniu. Ka^da kontrola zostala 
udokumentowana adnotacjE^ z kontroli dokumentacyjneĵ .̂ Interweniuĵ cy 
otrzymali od WIO§ infomiacj^ o przeprowadzonych kontrolach skladowiska, ich 
wynikach, wydanych zarz£|_dzeniach pokontrolnych oraz o wszcz^ciu 
post̂ powania administracyjnego w sprawie wstrzymania uiytkowania instalacji 
do skladowania odpadow. 

(dowod: akta kontroli str. 66-85) 

o W marcu 2015 r. SGS Polska Sp. z o.o. wykonala na zlecenie Sp6lki ocen§ 
przebiegu osiadania powierzchni oraz statecznosci zboczy skladowiska odpadow 
w Kotuniu. W wyniku przeprowadzonych badah stwierdzono, te dane pomiarowe 
wykazaly stabilnosc oraz prawidlowe osiadanie zainstalowanych punktow 
pomiarowych, stwierdzono rowniez stabilnosc skarpy (zastosowany mode! 
obliczeh charakteryzowal si? duzym zapasem bezpieczehstwa co znalazio 
potwierdzenie w braku ruchow masowych skarpy). 

(dowod: akta kontroli str. 86-100) 

«Z30c2erwca2015r. 
"Dwiewolu^sieod 11 marca do2 kwietnla 2015 r.jedn^w okresie od 20 marca do 2 kwietnia 2015 r.ijedn^w okresie odS 
do 14 kwletnia 2015 r. 

NrMM D617/2015. nrMM D618/2015, nrMM D620/2015 inrMM D621/2015. 

5 



2. Spotka zgodnie z wymogami art. 128 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia o 
odpadachi5 uzyskate decyzj^ nr 131/14/P§.016 Marszalka Wojew6dztwa 
Mazowieckiego zatwierdzaj^c^instrukcj§ prowadzenia sktadowiska''''. 

{dowod: akta kontroli str. 101-120) 

3. Zgodnie z postanowieniami art. 124 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach Sp6[ka 
prowadziia monitoring sktadowiska odpadow. Wyniki monitoringu za 2014 r. 
WIOS otrzymal 20 lutego 2015 r. Przeprowadzona przez WI06 analiza 
otrzymanych wynikow wykazata dobry stan chemlczny w6d podziemnych oraz 
nieistotne oddziatywanie sktadowiska na Srodowisko. 

(dowod: akta kontroli str. 121-173) 

4. W trakcie przeprowadzonej 10 lutego 2016 r. wizji lokalnej sktadowiska odpadow 
w ktorej udziat wzi^li inspektorzy NIK wraz z przedstawicielami WIOS i Starostwa 
Powiatowego w Siedlcach stwierdzono m.in., ze teren sktadowiska jest 
zamknî ty, odpady zgromadzone na sktadowisku nie byly przykryte warstw^ 
izolacyjn^ brak bylo sladow eksploatacji sktadowiska. Nie stwierdzono nowej 
partii odpadow w stosunku do ustalert poprzednich kontroli przeprowadzonych 
przez WIO§ ani tez wycieku odciek6w z instalacji do sktadowania odpadow. 

(dowod: akta kontroli str. 178-183) 

W ztoionym wyjasnieniu dotycz^cym prowadzonego post̂ powania w sprawie 
wydania decyzji o zamknî ciu i rekultywacji sktadowiska odpad6w Dyrektor Urz^u 
Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie podal m.in., te 
Spotka wnioskiem z 30 kwietnia 2015 r. wyst^ita do Marszalka Wojewodztwa 
Mazowieckiego o wyrazenie zgody na zamknî cie sktadowiska odpad6w, a 
nast̂ pnie 12 czerwoa 2015 r. wystqpita z wnioskiem o zawieszenie post̂ powania 
do czasu skompletowania wymaganej dokumentacji. Post̂ powanie zostato 
zawieszone postanowieniem Marszalka z 16 czerwca 2015 r. Wnioskiem z 2 
pazdziemika 2015 r. Spolka wyst^ita do Marszalka o podĵ cie zawieszonego 
post̂ powania przedktadaĵ c dokumentacji techniczn^ sposobu zamknî cia i 
rekultywacji sktadowiska odpadow. Postanowieniem Marszalka z 5 pa:̂ dziernika 
2015 r. post̂ powanie zostalo podj^te. Pismem z 21 pazdziernika 2015 r. Spolka 
zostata wezwana do uzupelnienia wniosku. Wniosek zostal uzupelniony 4 listopada 
2015 r., a 20 listopada 2015 r. Spolka ponownie zostala wezwana do uzupelnienia 
wniosku, ktory uzupelniia 4 grudnia 2015 r. W zwî zku z brakiem mo2:liwo6ci 
zaiatwienia sprawy w ustawowym terminie Marszaiek 27 stycznia 2016 r. 
poinformowal Sp6lk§ o terminie zaiatwienia sprawy - do 29 kwietnia 2016 r., 
uzasadniaĵ c to koniecznoscî  rozstrzygnî cia kwestii czy moze zostac wydana 
decyzja o wyrazeniu zgody na zamknî cie sktadowiska odpadow, wobec 
stwierdzenia niewaznoSci decyzji starosty zezwalaĵ cej na przetwarzanie odpadow, 
CO doprowadzilo do sktadowania odpadow bez wymaganego zezwotenia. 

(dow6d: akta kontroli str. 184-186) 

5. W okresie obĵ tym kontrol^ poza wyiej opisanymi interwencjami Wojta Gminy 
Koturt oraz czterech osob fizycznych do WIO$ nie wplywaly inne skargi 
dotycz^ce sktadowiska odpadow. 

(dowod: akta kontroli str. 187) 

15 Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm. 
" Z 24 pazdziemika 2014 r. 
" Decyzja nie okreSlata okresu jej wainoSci. 



Prawo zgtoszenia 
zastrzeteii 

IV. Pozostate informacje i pouczenia 
Wyst^ienie pokontrolne zostalo sporz^dzone w dwoch egzemplarzach; jeden dIa 
Mazowleckiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska, drugi do akt 
kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK przysluguje Panu Inspektorowi prawo zgfoszenia na 
pî mie umotywowanych zastrzezert do wyst^ienia pokontrolnego, w terminie 21 dni 
od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zglasza si? do dyrektora Delegatury NIK 
w Warszawie, 

Warszawa, dnia lutego 2016 r. 

Kontroler 
Zbigniew 2yromski 

gl6wny specjalista kontroli pahstwowej 

Najwyzsza Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Podpis 

Delsgaty^'l^aiwyzszejyiaiby Kontroli 
' w Warszavyje T 


