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Z a r z ą d z e n i a  p o k o n t r o l n e

Na podstawie art.12 ust.l punkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 44, poz. 287 z 2007r. wraz ze zmianami), w oparciu o 
wyniki kontroli kompleksowej w zakresie ochrony środowiska przeprowadzonej w dniach od 
28 czerwca do 29 lipca 2011 roku (z przerwami) w ArcelorMittal Poland SA Oddział w 
Zdzieszowicach ul. Powstańców Śl. 1; 47-330 Zdzieszowice

z a r z ą d z a n i

Ewidencję odpadów prowadzić w sposób rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym przy 
wykorzystaniu obowiązujących wzorów kart określonych rozporządzeniem z dnia 8 grudnia 
2010 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji (Dz. U. Nr 
249, poz. 1673).
termin realizacji: bezzwłocznie i na bieżąco.

Wyznaczani termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań 
służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień 28 lutego 
2012 roku.

U z a s a d n i e n i e
Kontrola kompleksowa w zakresie ochrony środowiska przeprowadzona w dniach od 28 
czerwca do 29 lipca 2011 roku (z przerwami) w ArcelorMittal Poland SA Oddział w 
Zdzieszowicach ul. Powstańców Śl. 1; 47-330 Zdzieszowice (byłe Zakłady Koksownicze 
„Zdzieszowice” Sp. z o.o.) wykazała m.in, że Zakład w roku 2010 przekazał odpady 
niebezpieczne -  zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne o 
kodzie 16 05 07* - Spółce z o.o. Hach Lange ul. Krakowska 119; 50-428 Wrocław. Fakt ten 
został potwierdzony na kartach przekazania odpadów.
Hach Lange Sp. z o.o. we Wrocławiu w roku 2010 nie posiadała uprawnień do odbioru 
odpadów tj. zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie 
16 05 07* wydanego w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, co zostało 
potwierdzone w pisemnym wyjaśnieniu przedstawiciela Ząkładu z dnia 25 lipca 2011 roku 
stanowiącym załącznik nr 6.13 do protokołu z kontroli.
W toku prowadzonego postępowania Hach Lange Sp. z o.o. we Wrocławiu wyjaśniła, że 
faktycznym odbiorcą odpadów o kodzie 16 05 07* był Zakład Utylizacji Odpadów „MALEX” 
ul. Wernera 23; 91-169 Łódź Zakład Produkcyjny w Zgierzu ul. Barwnikowa 7, legitymujący 
się pozwoleniem Marszałka Województwa Łódzkiego na wytwarzanie odpadów i 
zezwoleniem na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów (decyzja z dnia 10 
listopada 2010 roku znak RO.YI-AB-6620/150/2010).
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Przedmiotowe pozwolenie uchyla w całości, obowiązującą w czasie przekazywania odpadów 
przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
17 lipca 2002 roku znak SR.VI.6622-d,u/54/2002 w sprawie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, 
zbieranie i transport odpadów wraz ze zmieniającymi ją  decyzjami z dnia 22 stycznia 2003 
roku znak SR.VI.6622-d,u/3/2003 i z dnia 21 lipca 2003 roku znak SR.VI.6622-d,u/28/2003. 
Zgodnie z ww. decyzjami Zakład Utylizacji Odpadów „MALEX” ul. Wernera 23; 91-169 
Łódź Zakład Produkcyjny w Zgierzu ul. Barwnikowa 7 posiadał zezwolenie na odzysk, 
unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów o kodzie 16 05 07* - zużyte nieorganiczne 
chemikalia zawierające substancje niebezpieczne.
Jak wynika z wyjaśnień Hach Lange Sp. z o.o. we Wrocławiu złożonych pismem z dnia 6 
września 2011 roku oraz pismem z dnia 2 grudnia 2011 roku, fakt przejęcia odpadów o kodzie 
16 05 07* przez Hach Lange Sp. z o.o. we Wrocławiu potwierdzony na kartach przekazania 
przedmiotowych odpadów wynika ze źle prowadzonej ewidencji odpadów.
Ponadto, jak poinformował Dyrektor Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zasobów 
Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Hach Lange Sp. z o.o. 
z/s we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 119 nie figuruje w  Wojewódzkim Systemie 
Odpadowym prowadzonym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za przyjęciem wyjaśnień Hach Lange Sp. z o.o. we Wrocławiu przemawia również miejsce 
przeznaczenia odpadów określone w kartach przekazania tj.„MALEX” Zakład Utylizacji 
Odpadów, ul. Wernera 23; 91-169 Łódź; Zakład: 95-100 Zgierz, ul. Barwnikowa 7.

Obowiązek powyższych zarządzeń wynikają z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o 
odpadach (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 185, poz. 1243).

Mając na uwadze powyższe zarządzam jak na wstępie.
Zarządzenie niniejsze jest pouczeniem w trybie art. 41 ustawy z dnia 24 sierpnia 200lr. Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 wraz z późniejszymi zmianami) o podstawowych 
obowiązkach w zakresie ochrony środowiska.

Pouczenie:
1. Zarządzenie niniejsze stanowi przypomnienie o podstawowych obowiązkach wynikających

z przepisów o ochronie środowiska. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę żadnych 
dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji 
administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do

wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub innego przewidzianego prawem. Skierowanie do przedsiębiorcy 
zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Opolu innych działań administracyjno-prawnych.

2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 w/w 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. Na zarządzenie pokontrolne Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie 
przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska po wyczerpaniu środków zaskarżenia, tj. w terminie 30
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dni od dnia doręczenia odpowiedzi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na wezwanie do 
usunięcia naruszenia prawa lub w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa, w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa można 
wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na piśmie w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia zarządzenia pokontrolnego.

Otrzymuje:
1. ArcelorMittal Poland SA

Al. J. Piłsudskiego 92 
41-308 Dąbrowa Górnicza

2. ArcelorMittal Poland SA 
Oddział w  Zdzieszowicach 
ul. Powstańców Śl. 1 
47-330 Zdzieszowice

Do wiadomości:
1. Marszalek Województwa Opolskiego 

ul. Piastowska 14
45 -  082 Opole

2. Starosta Krapkowicki 
ul. Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice

3. Burmistrz Miasta i Gminy 
1 ul. Chrobrego 34

47 - 330 Zdzieszowice
4. aa


