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Mieszkańcy gminy Wąsosz  
podpisani pod protestem z dnia 30.04.2018 r. 

(adres do korespondencji: Pan Zbigniew Lasak,  
Rudna Wielka 5, 56-210 Wąsosz) 

 

 Burmistrz Wąsosza w związku z prowadzonym w Urzędzie Miejskim Wąsosz postępowaniem 
administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pod nazwą: 

 
budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

realizowanego na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz 
 

oraz w związku z wniesionym przez Państwa w dniu 30.04.2018 r. pismem poniżej udziela odpowiedzi 
na zadane pytania. 
 

1. Dlaczego postępowanie w sprawie rozbudowy wysypiska w Rudnej Wielkiej odbywa się bez 
faktycznego informowania mieszkańców o prowadzeniu postępowania, o planach Chemeko 
(brak spotkań, brak wytłumaczenia mieszkańcom co jest planowane) 

 
Postępowanie administracyjne toczy się na wniosek inwestora, który złożony został 6.09.2017 

r. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko o wszczęciu 
postępowania poinformowano jego strony.  

Jednocześnie, z uwagi na to, że wszelkie postępowania administracyjne związane z wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczyć się muszą z udziałem społeczeństwa, zgodnie z 
art. 30 i art. 33 ust. 1 poinformowano społeczeństwo o wszczęciu postępowania. Informacja została 
przekazana w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu, na tablicy ogłoszeń 
we wsi Rudna Wielka, w Biuletynie Informacji Publicznych gminy Wąsosz oraz w Bazie Ocen 
Oddziaływania na Środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  

Burmistrz Wąsosza prowadząc postępowanie administracyjne w całości wypełnił ustawowe 
przesłanki informowania społeczeństwa. Art. 30 ustawy stanowi, że organy administracji właściwe do 
wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej 
ustawy lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają 
możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz 
przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą. 

Art. 33 ustawy stanowi, że: 
1.  Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do 
wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o: 
1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 
2) wszczęciu postępowania; 
3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; 
4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania 
uzgodnień; 
5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona 
wyłożona do wglądu; 
6) możliwości składania uwag i wniosków; 
7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich 
składania; 
8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 



9) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, 
jeżeli ma być ona przeprowadzona; 
10) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone. 
2.  Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 5, należą: 
1) wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami; 
2) wymagane przez przepisy: 
a) postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, 
b) stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. 

Burmistrz Wąsosza w czterech formach poinformował społeczeństwo o toczącym się 
postępowaniu oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Co więcej, pierwotnie wniosek 
inwestora dotyczył budowy IV kwatery składowania odpadów i na jego wniosek został 
przekwalifikowany na budowę składowiska odpadów, o czym w tych samych formach społeczeństwo 
zostało poinformowane. 

Organ każdorazowo podejmując próbę poinformowania społeczeństwa o toczącym się 
postępowaniu wybiera taką formę, która będzie zwyczajowo przyjęta na danym terenie. 
Obowiązkiem ustawowym jest umieszczenie informacji w BIP oraz w Bazie Ocen Oddziaływania na 
Środowisko. Jednocześnie zwyczajowo przyjętym środkiem komunikacji jest umieszczanie 
obwieszczeń o toczącym się postępowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz w danej miejscowości. 
Czynności te zostały wykonane, w związku z czym Państwa uwaga nie znajduje oparcia w przepisach 
prawa. 

Jednocześnie wyjaśnienia wymaga następująca kwestia. Burmistrz Wąsosza nie odpowiada za 
plany inwestora – obojętnie jakiego. Skoro inwestor składa wniosek o wydanie decyzji, to Burmistrz 
zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji. Decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na budowę, na realizację inwestycji. Decyzja ta 
określa, przy współudziale wyspecjalizowanych organów, potencjalny wpływ inwestycji na 
środowisko oraz wskazuje metody ograniczenia tego wpływu. Decyzją, która zezwala na wykonanie 
inwestycji jest pozwolenie na budowę wydawane przez Starostę Górowskiego. 

Do dnia dzisiejszego z możliwości skorzystania z wglądu do akt sprawy skorzystała tylko jedna 
osoba, co znamienne nikt z podpisanych nie skorzystał z tego prawa, co rodzi później przekazywanie 
nieprawdziwych informacji, o czym mowa będzie w odpowiedzi na następne pytania. 
 

2. Czy były wykonane badania oddziaływania na środowisko obecnie funkcjonującego wysypiska 
(jaki jest poziom skażeń gruntów, wód i powietrza, jakie są jego wyniki, kto wykonywał 
badania, kiedy były wykonane, gdzie były wyznaczone punkty badawcze? 
 
Działalność w postaci prowadzenia składowiska odpadów obligatoryjnie poddawana jest 

stałym kontrolom i badaniom. Własne badania, przy pomocy akredytowanego laboratorium, 
prowadzi właściciel składowiska, ale oprócz tego składowisko jest pod stałym nadzorem 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Górze. Wyniki tych badań nie są przekazywane Burmistrzowi, bo żaden 
przepis prawa nie zobowiązuje do takich czynności organy wykonujące te badania. Z całą pewnością 
stwierdzić można, że wyniki tych badań zostaną udostępnione wnioskującym w ramach wniosku o 
udostępnienie informacji publicznej skierowanego do właściwych organów. 
 

3. Czy były wykonane badania wskaźników zdrowotnych mieszkańców miejscowości położonych 
wokół wysypiska w Rudnej Wielkiej za okres od jego uruchomienia, a szczególnie na terenach 
na wschód od wysypiska (występujące głównie zachodnie wiatry) 

 
Burmistrz Wąsosza nie posiada informacji o wykonywanych badaniach wskazanych w 

Państwa uwadze. Być może Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze przeprowadza takie 
badania, ale żadne dokumenty nie wpłynęły na ręce Burmistrza. 
 

4. Jakim prawem zaplanowano rozbudowę wysypiska na terenach lasu położonego pomiędzy 
Rudną Wielką i wysypiskiem? 



W żadnym miejscu nie zaplanowano rozbudowy składowiska odpadów na terenach lasu 
położonego pomiędzy Rudną Wielką a wysypiskiem. W zakresie inwestycji wskazana jest działka nr 
293 obręb Rudna Wielka, ale zakres inwestycji dotyczy jedynie kilkudziesięciu metrów bieżących 
drogi leśnej, która będzie przebudowana w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej inwestycji. 

Dodać należy w tym miejscu, że brak zapoznania się z dokumentacją sprawy rodzi 
nieprawdziwe informacje, które są później przekazywane dalej. W dokumentacji sprawy, w Raporcie 
oddziaływania na środowisko, w żadnym miejscu nie mówi się o realizacji inwestycji na terenie lasu. 
Co więcej, gdyby inwestor jednak zaplanował wycinkę lasu, to musiałby przede wszystkim ten teren 
pozyskać z zasobów Lasów Państwowych. Następnie teren ten musiałby zostać wyłączony z produkcji 
leśnej, co można zrobić tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Następnie 
inwestor musiałby zapłacić za całość wyłączenia z produkcji leśnej, co kosztowałoby setki milionów 
złotych. Ale i tak wcześniej musiałby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, na co w 
trakcie procedury żadne z wyspecjalizowanych organów (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Marszałek Województwa i Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu – PGW Wody Polskie) nie wyraziłby na to zgody.  

Zarówno Państwa uwaga, jak tez mapa, którą Państwo posiadali na spotkaniu w dniu 
30.04.2018 r. są nieprawdziwe. Inwestycja nie obejmuje lasu. 
 

5. Jakim prawem zaplanowano rozbudowę wysypiska na drogach śródpolnych, co uniemożliwi 
dojazd do pól ich właścicielom? 

 
W żadnym miejscu nie zaplanowano rozbudowy składowiska odpadów na drogach 

śródpolnych w obrębie wsi Rudna Wielka. W zakresie inwestycji wskazana jest działka nr 227 
stanowiąca własność gminy Wąsosz. Jednakże droga nie będzie likwidowana a jedynie przebudowana 
w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej nowej inwestycji. Droga ta nie może być zlikwidowana bo 
uniemożliwi się wtedy dojazd do pól dla ich właścicieli, na co Burmistrz nigdy nie wyrazi zgody. 
Państwa uwaga wynika z braku zapoznania się z dokumentacją sprawy, co wytworzyło nieprawdziwe 
informacje. 

 
6. Nie wyrażamy zgody na rozbudowę składowiska na wymienionych działkach. 

 
Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ 
zobowiązany jest do wskazania w wydawanej decyzji udziału społeczeństwa oraz do wskazania 
wniesionych uwag i wniosków.  

Oczywiście Państwa uwaga zostanie wpisana w treści decyzji, co wprost stanowić będzie 
jeden z dowodów w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę. 

W treści decyzji wpisana będzie informacja o spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim 
Wąsosza w dniu 30.04.2018 r., o Państwa uwagach wniesionych w trakcie spotkania oraz o uwagach 
wniesionych na piśmie. 
 

7. Czy Burmistrz zna plany Chemeko, operatora wysypiska, odnośnie sprzedaży firmy 
inwestorowi zagranicznemu, o czym mówią pracownicy wysypiska? 

 
Burmistrz Wąsosza nie zna takich planów Chemeko-System Sp. z o.o., gdyż firma ta jest 

spółką całkowicie prywatną i nie ma obowiązku tłumaczenia się Burmistrzowi z prowadzonych 
działań biznesowych. 

Do Burmistrza nie dotarły żadne tego typu informacje i jeżeli krążą one wśród społeczności 
lokalnej to należy je traktować w kategoriach plotki o modnego ostatnio sformułowania „fake news”. 

 
Na zakończenie pragniemy dodać jeszcze kilka informacji. 
Wydawanie decyzji administracyjnej nie jest obarczone koniecznością przeprowadzenia 

konsultacji społecznych. Konsultacje takie przeprowadza się w ściśle określonych ustawowo 
przypadkach – i dotyczy to aktów prawa miejscowego jakimi są uchwały rady gminy. 



Wydawanie decyzji administracyjnej jest procedurą innego typu i w przypadku decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach obwarowane jest udziałem społeczeństwa w wydawaniu takiej 
decyzji. Zgodnie z ustawą udział społeczeństwa jest umożliwiony poprzez wgląd do akt sprawy, 
pobieranie wypisów, wyrysów z tych akt oraz do wnoszenia uwag i wniosków w postępowaniu. Nie 
jest naszą rolą dyskutowanie z tymi przepisami, być może są one ułomne, ale obowiązkiem 
Burmistrza jest stosowanie takich przepisów i to w takim kształcie, w jaki one obowiązują. 

Nadmienić należy jeszcze raz, konsultacje społeczne obejmują całkowicie inną materię, 
stosuje się całkowicie inną procedurę, która nie ma zastosowania przy wydawaniu decyzji 
administracyjnej, która jest odmiennym typem dokumentu. 

Państwa uwagi wprowadzone zostaną do treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Jednocześnie naszej reakcji wymagają uwagi dotyczące obecnie funkcjonującego składowiska (pas 
zieleni, praca w porze nocnej, nieporządek wokół składowiska) i tej materii poczynione zostaną przez 
Burmistrza Wąsosza kroki mające na celu zdyscyplinowanie inwestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Marcin Koziński, 65 5437850 
sekretarz@wasosz.eu 


