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Pani Elżbieta Kapałka 

Radny Powiatu Nowodworskiego 

W odpowiedzi na Pani pismo - Interpelację Radnego Powiatu -23/2019 informujemy, że 
stosownie do postanowień art. 21 ust. 9 - 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. 2019 poz. 511 z póź. zm.) w sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować 
interpelacje do starosty. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja 
powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz 
wynikające z niej pytania. W komentarzu do przepisów ustawy wskazuje się, że,,( ... ) Należy przyjąć, że 
interpelacja radnego powinna dotyczyć spraw zasadniczych, odnoszących się przede wszystkim do 
kwestii planów, strategii, zagadnień mających z punktu widzenia interesów wspólnoty samorządowej 
znaczenie fundamentalne ( ... )". Złożone pismo nie stanowi interpelacji, bowiem o tym jak je 
zakwalifikować decyduje treść. Ta natomiast wskazuje, że jest to raczej zapytanie, które radny składa" 
w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym". 

Zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 
z 2018 poz.799 z późn. zm.) kontrolą prawidłowości wykonywania wydanej decyzji na gospodarowanie 
odpadami zajmuje się organ wydający decyzję, czyli starosta albo marszałek województwa 
w odniesieniu do przedsięwzięć wskazanych w art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 901 z póź. zm.) lub RDOŚ w odniesieniu do przedsięwzięć 
prowadzonych na terenie zamkniętym - art. 41 ust. 4 ustawy o odpadach. Kontrolę może również 
prowadzić WIOŚ w ramach kontroli planowych lub interwencyjnych. 

Firma EKO HARPOON nie posiada żadnej decyzji wydanej przez Starostę. Uzyskaliśmy 
telefoniczną informację z Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, że obecnie prowadzona jest kontrola na terenie zakładu EKO 
HARPOON. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 901 z póź. zm.) 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. 

Właściwym organem w sprawach, o których mowa w ust.1, jest: 
l)w przypadku terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający 

powierzchnią ziemi -regionalny dyrektor ochrony środowiska; 
2)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 -organ właściwy do wydania tej decyzji; 

3)w pozostałych przypadkach -wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 
W przypadku zbierania odpadów przez firmę EKO HARPOON bez wymaganego zezwolenia 

Starosta Nowodworski nie będzie organem właściwym w sprawie wydania decyzji dotyczącej usunięcia 
odpadów. 
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