
Dokument elektroniczny

i ’

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 

? W KIELCACH 

25-516 Kielce 

Al. IX Wieków Kielc 3 P. M. Ściana

P.E. Kaczmarzyk -1X3
.U 01 2022

INFORMACJA

1 4. 01. 2022

http://ezd.po wiat.local/ePUAP/ViewProxy.aspx?idi

PsTAROSTWO POWIATOWE I Kielce, 2022-01-14 
w Kielcach I '

SZr
i 

E
dnia:

RPU/39'53/2022 
Data;2022-01-14

podpis

Starostwo Powiatowe w Kielcach

25-211 Kielce 44

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. Starosta Kielecki - Zarządzenie pokontrolne.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2022-01-14Tll:56:10.859Z

Podpis elektroniczny

Kopia zgodna z dokumentem elektronicznym

1 z 1 2022-01-14, 13:21



ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

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

Kielce, dnia 14.01.2022 r. 
IK.1.7023.545.2021.ZA.ppł

Starosta Kielecki 
ul. Wrzosowa 44 
25-211 Kielce

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) oraz ustaleń kontroli 
przeprowadzonej w okresie 15-22.12.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach, 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, udokumentowanej protokołem kontroli Nr WIOS-KIELC 
483/2021 (IK.1.7023.545.2021), pod kątem wykonania obowiązku utworzenia przez Starostę 
Kieleckiego miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów, o którym mowa 
w 24a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 
2021 r. poz. 779 ze zm.)

ZARZĄDZAM:

1. Utworzyć miejsce magazynowania zatrzymanych transportów odpadów, o którym mowa 
w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Termin realizacji: bezzwłocznie po otrzymaniu zarządzenia.

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

UZASADNIENIE

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w okresie 15-22.12.2021 r. w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, stwierdzono nieprawidłowość w zakresie przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska. W związku z powyższym, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska zarządził w punkcie 1 jej usunięcie.

Ad. 1. 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 w dniu 28 stycznia 2019 r. Uchwała Nr IV/62/19 
zatwierdził „Aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 
na lata 2016-2011" w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania 



zatrzymanych transportów odpadów. W zatwierdzonym planie, jako miejsce spełniające 
warunki magazynowania odpadów wskazano miejsce zlokalizowane przy ul. Św. Tekli 62, 
26-067 Promnik, gm. Strawczyn, powiat kielecki. Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 4 ww. ustawy 
o odpadach podmiotem zobowiązanym do utworzenia ww. miejsca magazynowania odpadów 
jest Starosta Kielecki.

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Starosta Kielecki nie wywiązał się z nałożonego 
na niego obowiązku i w dalszym ciągu nie utworzył miejsca spełniającego warunki 
magazynowania odpadów na ww. terenie.

W związku z powyższym Starosta Kielecki jest obowiązany do niezwłocznego 
utworzenia miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów, o którym mowa 
w art. 24a ust. 2 ww. ustawy o odpadach.

Zarządzenie niniejsze stanowi przypomnienie o podstawowych obowiązkach 
wynikających z przepisów o ochronie środowiska.

Pouczenie:

1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną osobę fizyczną żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, 
które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia 
pokontrolnego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza 
uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. 
Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-prawnych.

2. Stosownie do art. 3la ust. 1 i ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto w wyznaczonym terminie, 
nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub 
niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia 
pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych 
w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), na zarządzenie pokontrolne 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała 
się o wydaniu zarządzenia.

podpis i pieczęć WIOS
Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. a/a


