
Niemodlin, dnia 17 stycznia 2019 roku 

 

Stanowisko Burmistrz Niemodlina 

w sprawie opinii do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, w części dotyczącej 

wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych 

transportów odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz.U z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), sporządzony w postaci załącznika  

nr 5 do planu, tj. w zakresie ustalenia jego lokalizacji na terenie nieruchomości położonej  

przy ul. Opolskiej 58 w Niemodlinie, działka nr 1028/3 k.m. 12 obręb Niemodlin 

 

Negatywnie opiniuję projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, w części 

dotyczącej wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla 

zatrzymanych transportów odpadów, w zakresie ustalenia jego lokalizacji na terenie 

nieruchomości położonej przy ul. Opolskiej 58 w Niemodlinie, Zarządzający P.W. WARM 

i składam stanowczy protest przeciwko tej lokalizacji. 

Zarządzający, wskazany w projekcie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”  

(załącznik nr 5), prowadzi na tym terenie działalność usługową wspomagającą transport lądowy 

m.in. w zakresie pomocy drogowej i usług holowniczych. Parking, w obecnym stanie 

technicznym oraz lokalizacji, nie jest przygotowany do magazynowania odpadów i nie spełnia 

wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary 

niebezpieczne (poz. 1293 z dnia 23.112012 r.). Nie posiada wymaganej infrastruktury jak np. 

własną podczyszczalnię odcieków. Nie spełnia również kryterium minimalnej odległości  

od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Praktyka pokazuje, iż ładunki zakwestionowanych transportów ulokowane są na takich 

„depozytach” długoterminowo, bez procedur co do dopuszczalnego, maksymalnego czasu ich 

przetrzymywania oraz trybu ich wywozu do zagospodarowania lub utylizacji. Najlepszym 

przykładem w tym względzie jest jeden z transportów odpadów z Niemiec, który na 

przedmiotową bazę, został skierowany w czerwcu 2018 roku celem magazynowania,  

bez podstawy prawnej, i który po naszych interwencjach do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Warszawie, został w listopadzie odebrany. Praktyka wykazuje również, na przytoczonym 

przykładzie, iż zwolnienie ciągnika zarekwirowanego transportu, skutkuje całkowitym brakiem 

zainteresowania dalszym losem zajętego ładunku przez firmy transportowe uczestniczące  

w procederze nielegalnego przewozu odpadów. 

Nie mogę również zaakceptować odstępstwa w kwestii przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu. 

Nikt nie jest w stanie określić faktycznego składu odpadów zakwestionowanego 

transportu. To tylko można stwierdzić poprzez segregację ładunku. Czy jest to np. wyłącznie 

odpad obojętny dla środowiska, czy też może odpady zawierające niebezpieczne związki  

lub materiały. Na przykład, przetrzymywany transport w 2018 roku, wg. informacji uzyskanych 



przez Straż Miejską, zawierał odpady medyczne. Tak więc należy założyć, iż każdy 

zakwestionowany transport zawiera potencjalnie odpady niebezpieczne (list przewozowy 

zakwestionowanego ładunku nie jest przecież w tym względzie wiarygodny). Nie ma też 

pewności, co do szczelności naczep lub zbiorników, w których zdeponowane są odpady.  

Nie ma również żadnej wiedzy i gwarancji, co do dopuszczalnego czasu magazynowania 

odpadów, trybu ich dalszego przekazania z nieruchomości oraz podmiotów odpowiedzialnych 

za stan i monitorowanie przetrzymywanego transportu odpadów, a także za jego odebranie  

z nieruchomości w celu zagospodarowania lub utylizacji. 

Biorąc powyższe pod uwagę, nie mamy żadnej wiedzy i gwarancji, iż czasowo 

magazynowane odpady na terenie przedmiotowej nieruchomości, będą obojętne dla środowiska 

i nie spowodują jego skażenia, czy też nie doprowadzą do powstania siedliska gryzoni  

i owadów, uciążliwości odorowej lub zagrożenia epidemiologicznego.   

W pobliżu wskazanej nieruchomości, znajdują się dwa obiekty prowadzące działalność 

hotelarską i gastronomiczną, przedszkole, sala zabaw dla dzieci, obiekt rekreacyjny (kort 

tenisowy) oraz teren strefy ekonomicznej, gdzie lokalizacja takiego punktu może wpłynąć  

w istotny sposób na ograniczenie możliwych branż.  

Uważam, iż po ewentualnym czasowym (np. do jednego dnia roboczego), 

krótkoterminowym przetrzymaniu zakwestionowanego transportu na parkingu wyłonionej 

przez Starostę pomocy drogowej, umożliwiającym stosowne zawiadomienie upoważnionego 

Zarządcy, winien on być bezwzględnie skierowany do magazynowania na bazę,  mającą w tym 

względzie kompleksowe przygotowanie i zabezpieczenie nieruchomości, to jest np. na jedną  

z czterech w województwie opolskim, Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych. 

W związku powyższym, w imieniu mieszkańców Gminy Niemodlin, jak i władz 

samorządowych, wniosłam sprzeciw i zawnioskowałam do Marszałka Województwa 

Opolskiego o zmianę wyznaczonego miejsca magazynowania odpadów, dla zatrzymanych 

transportów odpadów, w projekcie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”. 
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