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ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

BPM.152.1.2020 Gliwice, ....9.2. ....czerwca 2020 r. 

nr kor. UM.472926.2020/ADS lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

PAN FRANCISZEK SKOCZYLAS , 

W odpowiedzi na Pana petycję z dnia 11.02.2020 r. (wpływ 

do organu w dniu 5.03 .2020 r.), w sprawie cofnięcia zezwolenia 
na działalność firmy składującej odpady przy cmentarzu, 
na ul. Cmentarnej w Gliwicach, oraz likwidację zalegających odpadów 
informuję, że w obecnym stanie prawnym oraz zaistniałej sytuacji 
Prezydent Miasta Gliwice nie ma takiej możliwości. 

Wyjaśniam, że na przedmiotowej nieruchomości spółki Ekobiopell 
Invest Sp. z o.o., decyzją Prezydenta Miasta Gliwice nr SR-585/2017 
oraz A&P Sp. z o.o., decyzją Prezydenta Miasta Gliwice nr SR-698/2017 
uzyskały zezwolenie na zbieranie odpadów, o określonych kodach 
odpadów. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice 
dla terenu położnego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, 
obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze, uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 z dnia 15 
lipca 2010 r. działalność związana ze składowaniem i magazynowaniem 
odpadów jest dopuszczona na tym terenie. Zgodnie z art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw, posiadacz odpadów, który przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie 
odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie 
na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest 
obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek 
o zmianę posiadanej decyzji. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży 
wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej 
wymienionej ustawy, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie 
na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie 
określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, 
wygasa (art. 14 ust. 4 tej ustawy). Zarówno spółka A&P Sp. z o.o. jak 
i Ekobiopell Invest Sp. z o.o. złożyły wnioski o zmianę posiadanych 
decyzji we wskazanym terminie. W chwili obecnej, w tutejszym organie 
toczą się postępowania w przedmiotowych sprawach. 

Należy zaznaczyć, że przeprowadzone w sierpniu 2018 r. 
przez pracowników tutejszego organu oględziny wykazały, 
że znajdujące się na przedmiotowych nieruchomościach rodzaje 
odpadów nie są zgodne z rodzajami odpadów określonymi w w/w 
zezwoleniach. Dodatkowo, odpady te posiadały napisy w języku obcym, 
głównie niemieckim, co wskazywało, że pochodzą z zagranicy. 
Fakt ten zgłoszono Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 
w Katowicach (dalej: WIOŚ), który sprawę w zakresie transgranicznego 
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przemieszczania odpadów przekazał do organu właściwe~o 
tj. do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej: GIOS), 
a w drodze decyzji administracyjnych, spółkom tym nałożył kary pieniężne 
oraz wstrzymał działalność w zakresie zbierania odpadów o kodzie 19 12 12 (kod 
odpadów niezgodny z ww. decyzjami). 

Obie spółki, w kwietniu 2019 r. wniosły odwołanie od decyzji nakładających 
kary do GIOŚ. Do dnia dzisiejszego organ ten nie podjął rozstrzygnięcia w tych 
sprawach. 

Zgodnie z informacją otrzymaną z WIOŚ, nie ustalono podmiotu 
odpowiedzialnego za przywóz odpadów z zagranicy i GIOŚ nie określił sposobu 
zagospodarowania odpadów zgromadzonych na wyżej wymienionych działkach. 
Zgodnie z ustawą o inspekcji ochrony środowiska, zadania w zakresie przepisów 
o transgranicznym przemieszczaniu odpadów wykonuje Inspekcja Ochrony 
Środowiska a w oparciu o ustawię o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 
GIOŚ wraz z WIOS oraz Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną 
i Inspekcją Transportu Drogowego współdziałają w zakresie międzynarodowego 
przemieszczania odpadów oraz zapobiegają nielegalnemu międzynarodowemu 
przemieszczaniu odpadów. 

Stąd, do czasu jednoznacznego ustalenia przez GIOŚ, które odpady leżą 
w kompetencji tego organu, Prezydent Miasta Gliwice nie może podjąć żadnych 
działań w zakresie zagospodarowania odpadów zgromadzonych na tym terenie. 

Prezydent Miasta Gliwice w pełni rozumie uciążliwości wynikające z sąsiedztwa 
firmy składującej odpady, dlatego podejmuje szereg działań zmierzających 
do zakończenia procedury tj. wydania decyzji w zakresie zagospodarowania tych 
odpadów. Zapewniam ponadto, że problem utrzymania stosownej estetyki 
terenów bezpośrednio sąsiadujących z cmentarzem nie jest dla władz miasta 
obojętny. Jednak, kolejne pisma ponaglające kierowane do GIOŚ (wysłane 
w dniach 7.02.2020 r., 30.04.2020 r. oraz 22.05.2020 r.) pozostają 
bez odpowiedzi. W związku z powyższym, na najbliższą sesję Rady Miasta, która 
odbędzie się 25 czerwca br., Prezydent Miasta skieruje do Rady Miasta projekt 
uchwały w sprawie apelu do właściwych służb administracji rządowej 
o zobowiązanie GIOŚ do podjęcia pilnych działań w sprawie zagospodarowania 
odpadów znajdujących się przy ulicy Cmentarnej. 

Podsumowując, informuję, że petycja nie mogła zostać uwzględniona z uwagi 
na opisane powyżej uwarunkowania prawne. 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem 
skargi. 

Kopia: 
- BPM 
- ŚR - a/a 
Załącznik: 

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych 



Załącznik nr 9 do zarządzenia organizacyjnego nr 107/15 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 września 2015 r, 

990~1~t~,~t?;.)i~~9wxąą 
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Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
(ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) 

Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.qHwice.pl 

Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 
21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając 
dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz - w przypadku nr PESEL - art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO). 

Wskazane w formularzu dane dodatkowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących 
wsparcie techniczne dla systemów informatycznych I teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są 
przetwarzane. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 

Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 

wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), 
a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa, do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania . 

W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo 
prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania. 

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 

składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 

drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację 
usługi. 

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz mieiskich iednoslek organizacyjnych") są 
współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacylnym nr 
84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.oa.20·19 r. 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Data wydruku: 2020-06-02 Wydruk nienadzorowany, nie podlega aktualizacji. 
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