
ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

25-516 Kielce fax: (41) 344-55-34 
Al. IX Wieków Kielc 3 e-mail: wios@kielce.pios.gov.pl 
tel: (41) 344-49-72, 342-19-32 www.kielce.pios.gov.pl 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KIELC 512/2022 

Sygnatura protokołu IZPS.7023.1.2.2022 
Podstawa do 
przeprowadzenia kontroli 

art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.). 

Identyfikacja kontrolowanego zakładu 
Nazwa, adres STAROSTA KIELECKI, 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Gmina M. Kielce (miejska), Powiat m. 
Kielce 

Rodzaj działalności, 
rodzaje i liczba instalacji, 
kod działalności lub 
instalacji 

Instalacje: 

Adres kontrolowanej 
działalności 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Gmina M. Kielce (miejska), Powiat m. 
Kielce 

Osoba poinformowana o 
podjęciu kontroli 

Pan Mirosław Gębski, Starosta Kielceki - kontrolowany 

Regon zakładu lub 
PESEL kontrolowanego, 
który nie posiada regonu 
(np. rolnicy 
indywidualni) 

291019755 

Rodzaj kontrolowanego 
przedsiębiorcy zgodnie z 
ustawą Prawo 
przedsiębiorców 

nie dotyczy 

Rejestracja Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: 
Dz. U. 2022 poz. 1526), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 
1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U.98.103.652). 

Telefon/ fax. (41)200-13-00 (41)200-12-10 
Adres strony 
internetowej: 
email 

www.powiat.kielce.pl 

starostwo@powiat.kielce.pl 
Posiadane certyfikaty 
ISO, EMAS 

Nie dotyczy 

Przedstawiciel 
kontrolowanego 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Pan Mirosław Gębski Starosta Kielecki 

Udzielający informacji: 
(imię, nazwisko, 
stanowisko) 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Pani Magdalena Kumor Główny specjalista w Wydziale 

Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska w 
Starostwie Powiatowym w Kielcach 

Pani Dorota Skalska Kierownik w Wydziale Rolnictwa, 
Leśnictwa i Środowiska w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach 

Pan Zenon Pedrycz Dyrektor Wydziału Rolnictwa, 
Leśnictwa i Środowiska w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej niż w całości. 
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Informacja o kontroli 
Data rozpoczęcia 
kontroli 

05-12-2022 

Data zakończenia 09-12-2022 
kontroli 
Charakter kontroli Problemowa 
Typ kontroli Planowa 
Data poprzednie) kontroli 22-12-2021 
Okres objęty kontrolą 2022 
Cel kontroli 1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących 
odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, 
pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów). 

Cykl kontrolny 
Informacje zastrzeżone nie 

Przeprowadzający kontrol uczestniczący w kontroli 
Inspektor/inspektorzy 
upoważnieni do kontroli 

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr Inspektor/inspektorzy 
upoważnieni do kontroli Łukasz Chmura Specjalista 13006 
Inspektor/inspektorzy 
upoważnieni do kontroli 

Dominik Kowalski Inspektor 10/2022 
Wykonujący pomiary i 
badania 

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr Wykonujący pomiary i 
badania 
Osoby uczestniczące w 
kontroli 

1. Ustalenia kontroli 

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie wywiązywania się Starosty Kieleckiego z ustawowo nałożonego 
obowiązku, wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 699 ze zm.), w zakresie utworzenia miejsca wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami spełniającego warunki magazynowania odpadów. 

1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479), Sejmik Województwa Świętokrzyskiego był 
obowiązany do uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie wskazania 
miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszego przepisu. 

Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 699 ze zm.), właściwy starosta jest obowiązany do utworzenia miejsca magazynowania odpadów w 
terminie 6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Ponadto, w myśl z art. 
195a ust. 2 ww. ustawy o odpadach, administracyjną karę pieniężną za nieutworzenie miejsca spełniającego 
warunki magazynowania odpadów wymierza się na koniec każdego roku, w którym obowiązek ten nie 
został spełniony. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 ze zm.), do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola 
podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ww. ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach, w tym przypadku obowiązków nałożonych przepisami prawa na Starostę 
Kieleckiego. 

1.2 WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej niż w całości. 
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Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismem znak: OWŚ-V1.7011.7.16.2018 z dnia 29.01.2019 r. 
poinformował Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach, iż Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2019 r., na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1479), uchwalił aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie wskazania miejsc 
spełniających warunki magazynowania odpadów. W załączeniu przekazano uchwałę Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Nr IV/62/19 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji 
planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022". W przedmiotowej 
uchwale wskazano dwa miejsca przeznaczone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów: 
przy ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, gm. Strawczyn, powiat kielecki oraz w msc. Rzędów 37, 28-142 
Tuczępy, powiat buski (pismo stanowi zał. 5 do protokołu kontroli Nr WIOS-KIELC 519/2020). 

Kolejnym pismem znak: OWŚ-VI.7011.7.16.2018 z dnia 18.02.2019 r. Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego poinformował tut. Inspektorat, iż zgodnie z art. 24a ust. 4 ww. ustawy o odpadach 
właściwy starosta ma obowiązek utworzyć miejsce spełniające warunki magazynowania odpadów 
wskazane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od uchwalenia niniejszego 
planu, tj. najpóźniej do dnia 28 lipca 2019 r. (pismo stanowi zał. 6 do protokołu kontroli Nr WIOS-KIELC 
519/2020). 

W związku z powyższym, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach w okresie 
06.12—11.12.2019 r. 27.11-08.12.2020 r. i 15-22.12.2021 r. przeprowadził kontrolę Starosty Kieleckiego 
pod kątem wywiązania się z ustawowego obowiązku utworzenia miejsca magazynowania odpadów, 
wskazanego w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr IV/62/19 z dnia 28.01.2019 r. w 
sprawie uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 
2016-2022" tj. przy ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, gm. Strawczyn. 

Niniejsze kontrole wykazały, iż Starosta Kielecki w okresie 2019-2021 r. nie utworzył miejsca 
wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, spełniającego warunki magazynowania 
odpadów. 

W następstwie stwierdzonych podczas ww. kontroli nieprawidłowości Świętokrzyski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał następujące decyzje administracyjne: 

- decyzję znak: IK.706.71.53.2019 z dnia 31.12.2019 r. wymierzającą Staroście Kieleckiemu 
administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za nieutworzenie miejsca spełniającego warunki 
magazynowania odpadów w terminie 6 miesięcy od uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami 
dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022", 

- decyzję znak: IK.7062.71.87.2020 z dnia 31.12.2020 r. wymierzającą Staroście Kieleckiemu 
administracyjną karę pieniężną w wysokości 11 000 zł za nieutworzenie miejsca spełniającego warunki 
magazynowania odpadów w terminie 6 miesięcy od uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami 
dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022", 

- decyzję znak: IK.1.7062.7.250.2021.ppł z dnia 29.03.2022 r. wymierzającą Staroście Kieleckiemu 
administracyjną karę pieniężną w wysokości 12 000 zł za nieutworzenie miejsca spełniającego warunki 
magazynowania odpadów w terminie 6 miesięcy od uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami 
dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022". 

Odwołania od ww. decyzji są obecnie rozpatrywane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z art. 195a ust. 2 ww. ustawy o odpadach, administracyjną karę pieniężną za nieutworzenie 
miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów wymierza się na koniec każdego roku, w którym 
obowiązek ten nie został spełniony. 

W toku przeprowadzanych kontroli, ustalono, iż Starosta Kielecki podejmował szereg działań w tym w celu 
zmiany Uchwały Nr IV/62/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 w sprawie 
uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej niż w całości. 
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2016-2020. Ponadto na przestrzeni 2019-2021 r. Starosta Kielecki podejmował szereg innych działań 
związanych z przedmiotową sprawą, między innymi zwrócił się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami 
w Promniku, będącego właścicielem wskazanego w ww. uchwale terenu o dokonanie wyceny części 
nieruchomości celem jej zakupu. Z przekazanej odpowiedzi wynika, iż nie ma możliwości sprzedaży 
niniejszej nieruchomości, natomiast istnieje możliwość dzierżawy działki 683/a dla potrzeb parkingu, o 
czym poinformowano Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

Wszelkie działania i ustalenia z okresu 2019-2021 r. zostały udokumentowane i szczegółowo opisane w 
protokołach kontroli nr: 
- WIOS-KIELC 402/2019 
- WIOS-KIELC 519/2020 
-WIOS-KIELC 483/2021 
, do których załączono szereg dokumentów potwierdzających ustalony stan faktyczny. Przedmiotowe 
protokoły kontroli znajdują się aktach sprawy. 

Reasumując, Starosta Kielecki dalej podejmował działania zmierzające do rozwiązania zaistniałej sytuacji, 
jednak w efekcie nie utworzono miejsca magazynowania odpadów, o którym mowa w art. 24a ust. 2 i 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a więc nałożony ustawowo obowiązek nie został spełniony. 

Po zakończeniu kontroli nr WIOS-KIELC 483/2021, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w Kielcach skierował do Starosty Kieleckiego zarządzenie pokontrolne znak: 
IK.I.7023.545.2021.ZA.ppł z dnia 14.01.2022 r,, w którym zobowiązano Starostę Kieleckiego do 
ustawowego obowiązku utworzenia miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów, o 
którym mowa w art. 24a ust. 2 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przedmiotowym 
zarządzeniem nie nałożono żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinny być realizowane 
z mocy prawa. 

Termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących 
wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń został wyznaczony na dzień 28.02.2022 r. 

W odpowiedzi Starosta Kielecki pismem znak: RO-11.604.165.2018.MK z dnia 25.02.2022 r. (data wpływu 
25.02.2022 r.) wyjaśnił, że dalsze działania Powiatu Kieleckiego związane z utworzeniem parkingu dla 
zatrzymanych pojazdów z odpadami, są zależne od „Planu gospodarki odpadami dla 
województwa świętokrzyskiego na lata 2022-2028, aktualizowanego obecnie przez Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Pismo stanowiące odpowiedź na zarządzenie pokontrolne zostało przesłane terminowo tj. przed 
wyznaczonym terminem tj. 28.02.2022 r. 

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu kontroli. 

Z przedmiotowej odpowiedzi wynika, iż Starosta Kielecki w wyznaczonym terminie nie wywiązał się z 
punktu zarządzenia pokontrolnego dotyczącego utworzenia parkingu dla zatrzymanych pojazdów z 
odpadami do czego był zobowiązany. Ponadto przedmiotowa odpowiedź dotyczy planu gospodarki 
odpadami dla województwa świętokrzyskiego na kolejne lata tj. 2022-2028. Natomiast przedmiotowy 
punkt zarządzenia odnosi się do obowiązku utworzenia miejsca magazynowania zatrzymanych transportów 
odpadów, który został uchwalony w planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na 
lata 2016-2022 pod wskazanym w niniejszym planie adresem tj. przy ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik. 

W toku niniejszej kontroli przedstawiono następujące dokumenty związane z przedmiotem kontroli: 

- pismo Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: RO-II.604.165.2018.MK z dnia 21.02.2022 r. do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami 
z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi czy w „planie gospodarki odpadami dla województwa 
świętokrzyskiego na lata 2022-2028" Starosta Kielecki został przewidziany jako organ właściwy do 
utworzenia miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, tzw. Parkingu dla zatrzymanych 
pojazdów z odpadami (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu kontroli). 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej nit w całości. 

strona 4 z 8 
protokół kontroli nr WIOS-KIELC 512/2022 



- pismo Starosty Kieleckiego znak: RO-II.604.165.2018.MK z dnia 31.03.2022 r. skierowane do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach przekazujące odpowiedź Marszalka 
Województwa Świętokrzyskiego znak: ŚO-I.7011.5.2022 z dnia 21.03.2022 r. informujące, że w projekcie 
„Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2022-2028 (stan na dzień 
21.03.2022 r.) Starosta Kielecki nie został wskazany jako organ właściwy do utworzenia przedmiotowego 
miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych pojazdów z odpadami 
(załącznik nr 7 do niniejszego protokołu kontroli). 

Analizując projekt planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2022-2028 
stwierdzono, iż w niniejszym planie został zamieszczony następujący zapis „W związku z tym, że 
województwo zamieszkuje 992 394 mieszkańców (wg danych zawartych w sprawozdaniach wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast w realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 
2020 r.), to zgodnie więc z art. 24 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w województwie 
wyznacza się 1 miejsce magazynowania odpadów, do którego mają być kierowane zatrzymane pojazdy 
wraz z odpadami. Miejsce zlokalizowane jest w msc. Rzędów 37, gm. Tuczępy, pow. buski, a terenem 
zarządza Hydrogeotechnika Sp. z o.o. w Kielcach". 

W przypadku uchwalenia ww. projektu planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na 
lata 2022-2028, w woj. świętokrzyskim zostanie wyznaczone jedynie 1 miejsce magazynowania odpadów, 
zlokalizowane w powiecie buskim w msc. Rzędów 37, gm. Tuczępy. 

- pismo Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: RO-II.604.165.2018.MK z dnia 02.12.2022 r. 
skierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, informujące, ze podmiotem 
któremu starosta Kielecki powierzył w 2023 r. zadanie usuwania w tym holowania z terenu kieleckiego 
pojazdów w trybie art. 130 a ust 1 i 2, ust 5f ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) oraz usuwania pojazdów z odpadami na podstawie art. 24a ww. 
ustawy o odpadach jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe HOL-PARK Sylwester Kołomański, 
Podgórze 39, 26-010 Bodzentyn. Zgodnie z przekazanymi informacjami firma posiada miejsce parkingowe 
w Kielcach, os. Na Stoku, ul. Sikorskiego 9, o pow. 2470 m2. Ponadto w przedmiotowym piśmie Starosta 
poinformowano, iż parking spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych 
z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy 
przewożące materiały niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293). Wyżej wymienione pismo stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu kontroli. 

Odnosząc się do powyższej informacji szczególnie w zakresie usuwania pojazdów z odpadami na 
podstawie art. 24a ww. ustawy o odpadach przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe HOL-PARK 
Sylwester Kołomański, Podgórze 39, 26-010 Bodzentyn, który posiada posiada miejsce parkingowe w 
Kielcach, os. Na Stoku, ul. Sikorskiego 9, należy zauważyć, iż zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi 
podczas trwania kontroli przez Panią Magdalenę Kumor - Głównego Specjalistę w Wydziale Rolnictwa, 
Leśnictwa i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kielcach zatrzymane pojazdy z odpadami nie będą 
kierowane na wskazany w przedmiotowym piśmie adres parkingu w Kielcach, tj. os. Na Stoku, ul. 
Sikorskiego 9, o pow. 2470 m2, a jedynie holowane w razie potrzeby przez wymieniony w piśmie podmiot 
na parking określony w projekcie planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lat 
2022-2028 tj. pod adres Rzędów 37, gm. Tuczępy, pow. buski. Jednocześnie kontrolowany wyjaśnił, iż na 
parking w Kielcach, os. Na Stoku, ul. Sikorskiego 9 będą holowane jedynie pojazdy z terenu kieleckiego w 
trybie art. 130 a ust 1 i 2, ust 5f ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

Pismem znak: IZPS.7023.1.2.2022.WN.łch, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o 
udzielenie informacji na jakim etapie jest aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa 
świętokrzyskiego na lata 2022-2028. 

W odpowiedzi Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismem znak: ŚO-I.7011.29.2022 z dnia 
08.12.2022 r. udzielił następujących informacji: 

- W dniu 20 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr 5628/22 w sprawie 
przyjęcia projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej niż w całości. 
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2022-2028 wraz z projektem „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego" 2022-2028 oraz 
Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 
województwa świętokrzyskiego" 2022-2028 i przekazania ich do właściwych jednostek celem 
zaopiniowania. Przedmiotowe dokumenty przekazano do zaopiniowania: gminom, związkom 
międzygminnym, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, właściwym dyrektorom regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, starostom z terenu woj. 
świętokrzyskiego. 

- W lipcu 2022 r. projekt poddano także szerokim konsultacjom społecznym oraz konsultacjom z 
mieszkańcami województwa. 

- Po zaopiniowaniu dokumentów przez ww. właściwe jednostki, rozpatrzono wniesione uwagi oraz wnioski 
i przekazano w dniu 22 września 2022 r. projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 
świętokrzyskiego" 2022-2028 do zaopiniowania 
i projekt „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego" 2022-2028 do uzgodnienia 
Ministrowi Klimatu i Środowiska. 

- W dniu 24 października 2022 r. Minister Klimatu i Środowiska wniósł uwagi do projektów i wskazał na 
potrzebę uzupełnienia i poprawienia niektórych informacji, co jest obecnie wykonywane. 

Przedmiotowa odpowiedź Marszałka Województwa Świętokrzyskiego stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu kontroli. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy jednoznacznie stwierdzić, iż w dalszym ciągu tj. w 2022 r. Starosta 
Kielecki nie utworzył miejsca magazynowania odpadów, o którym mowa w art. 24a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r, o odpadach. Ponadto zgodnie z otrzymanymi informacjami ustalono, iż w opiniowanym 
projekcie planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2022-2028 Starosta 
Kielecki nie został wskazany jako organ właściwy do utworzenia przedmiotowego miejsca spełniającego 
warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych pojazdów z odpadami. 

2. Naruszenia 

Lp. Rodzaj nieprawidłowości Dowód 

(dokumentacja 
audiowizualna, protokół 
oględzin, wyniki 
pomiarów, dokumenty 
zakładu, opinia eksperta 
itp.) 

Punkt pozwolenia lub akt 
prawny (art., par, ust., 
pkt) lub inny dokument 
(zgłoszenie, informacje, 
itp.) 

1 Starosta Kielecki nie utworzył w terminie 6 
miesięcy od uchwalenia „Aktualizacji planu 
gospodarki odpadami dla województwa 
świętokrzyskiego na lata 2016-2022", 
zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Nr IV/62/19 z dnia 28.01.2019 
r., miejsca spełniającego warunki magazynowania 
odpadów, wyznaczonego przy ul. Św. Tekli 62, 
26-067 Promnik, gm. Strawczyn, powiat kielecki. 

Protokół kontroli. art. 24a ust. 2 i 4 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze 
zm.). 

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje 

Nie dotyczy 

4. Inne zagadnienia 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej nit w całości. 
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Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w trybie kontroli planowej w zakresie gospodarki 
odpadami, na podstawie art. 9 ust. Id ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 ze zm.), pod kątem realizacji obowiązków nałożonych na Starostę 
Kieleckiego przepisami ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W dniu 05.12.2022 r. doręczono 
Staroście Kieleckiemu - Panu Mirosławowi Gębskiemu, po okazaniu legitymacji służbowych, 
upoważnienie nr 2/2022 z dnia 30.11.2022 r. do przeprowadzenia kontroli obejmującej przestrzeganie 
przepisów ochrony środowiska oraz zapoznano organ z prawami i obowiązkami wymienionymi w ww. 
upoważnieniu. 

5. Informacje końcowe 
Poinformowano Starostę Kieleckiego - Pana Mirosława Gębskiego o aktualnie obowiązujących przepisach 
w zakresie ochrony środowiska, głównie wynikających z ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Zgodnie z art. 195a i 195c niniejszej ustawy, Starosta, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 
24a ust. 4, nie utworzył miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów podlega administracyjnej 
karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 100 000 zł. Administracyjną karę pieniężną, wymierza się na 
koniec każdego roku, w którym nie został zrealizowany obowiązek, o którym mowa w art. 24a ust. 4 
ustawy. Karę, o której mowa w art. 195a, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod 
uwagę liczbę i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ obowiązków. 

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki: 
1 Upoważnienie do kontroli Nr 2/2022 z dnia 30.11.2022 r. wraz z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych (RODO). 
2 Upoważnienie Pani Magdaleny Kumor - Główny specjalista w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i 

Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kielcach wraz z klauzulą RODO. 
3 Upoważnienie Pana Zenona Pedrycza - Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska w 

Starostwie Powiatowym w Kielcach wraz z klauzulą RODO. 
4 Upoważnienie Pani Doroty Skalskiej - Kierownika w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

w Starostwie Powiatowym w Kielcach wraz z klauzulą RODO. 
5 Pismo Starosty Kieleckiego znak: RO-11.604.165.2018.MK z dnia 25.02.2022 r. stanowiące 

odpowiedź na zarządzenie pokontrolne. 
6 Pismo Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: RO-II.604.165.2018.MK z dnia 21.02.2022 r. 
7 Pismo Starosty Kieleckiego znak: RO-II.604.165.2018.MK z dnia 31.03.2022 r. 
8 Pismo Marszalka Województwa Świętokrzyskiego znak: ŚO-1.7011.29.2022 z dnia 08.12.2022 r. 
9 Pismo Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: RO-II.604.165.2018.MK z dnia 02.12.2022 r. 

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych. 

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli 
umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. 
W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje 
stanowisko na piśmie Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano. 

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Mirosławowi Gębskiemu 

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 
162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 8. 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej niż w całości, 
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Miejsce i data podpisania protokołu: Kielce, 12-12-2022 

Podpis i pieczęć uprawnionego 
przedstawiciela jednostki 

kontrolowanej 
S T A  R , fh  / S T  A  

Podpis i pieczęć uprawnionego 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej niż w całości. 
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