Działania podejmowane
przez Burmistrza Miasta
w zakresie usunięcia odpadów
Zakładów Chemicznych

Rozbrajanie bomby
Bomba ekologiczna wciąż
tyka, a do jej rozbrojenia nie
ma chętnych. Mowa o 410 tysiącach metrów sześciennych
toksycznych odpadów po likwidowanych Zakładach Chemicznych. Koszt ich utylizacji
wynosi bowiem ok. 120 mln zł.
Wszystkie podmioty związane z Zakładami Chemicznymi
niebezpiecznie żonglują obowiązkiem utylizacji odpadów,
starając się go pozbyć, przerzucając odpowiedzialność na
innych. A prawomocna decy-

zja Burmistrza Miasta zobowiązująca Zakłady Chemiczne do likwidacji składowiska
– nie została wykonana.
Likwidacja składowiska odpadów po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach
jest bez wątpienia tematem tak
trudnym, jak kosztownym. Jednocześnie zagrażających szkód
w środowisku naturalnym oszacować nie sposób. Chociaż wiele odpadów udało się już unieszkodliwić – problem wciąż jest
poważny. Toksyczne odpady pozostają na terenach należących
do Skarbu Państwa i dwóch prywatnych właścicieli. Problem
w tym, że nikt nie chce wziąć
za nie odpowiedzialności. Coraz częściej pojawiają się za to
komentarze dotyczące utylizacji
odpadów, które nie mają się w
żaden sposób do aktualnego
stanu prawnego i wydanych w
sprawie rozstrzygnięć.
Wiele osób nie zauważa, bądź
też zauważać nie chce, że kwestia prawnego zobowiązania
do likwidacji składowiska odpadów została już prawomoc-

nie rozstrzygnięta: ostateczną
decyzją z dnia 21.01.2008 r.
Burmistrz Miasta zobowiązał
Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach do likwidacji składowiska, wyznaczając
jednocześnie termin usunięcia
odpadów. Decyzja ta jest ostateczna, prawomocna i podlega
wykonaniu przez podmiot zobowiązany, a nie (o czym wszyscy zdają się zapominać) organ
zobowiązujący, czyli samorząd
tarnogórski!

Sytuacji nie zmienia to, iż
ów podmiot zobowiązany znajduje się w likwidacji: działa bowiem jego Likwidator,
a także Starosta jako reprezentant dysponenta majątku trwałego Zakładów Chemicznych
(Skarbu Państwa) oraz Wojewoda (za organ założycielski
Zakładów: Skarb Państwa).
W tym miejscu wspomnienia
wymaga również fakt, iż próba
ostatecznego zlikwidowania Zakładów Chemicznych i wykreślenia ich z rejestru sądowego
(równoznacznego z unicestwieniem nałożonego na Zakłady
obowiązku utylizacji) podjęta
przez Wojewodę nie powiodła
się właśnie z uwagi na istnienie
niezrealizowanego przez Zakłady Chemiczne obowiązku utylizacji odpadów (jak stwierdził
w swym orzeczeniu sąd okręgowy w Gliwicach). A zatem nie
ulega wątpliwości, iż zarówno
Likwidator Zakładów, jak i Wojewoda oraz Starosta mają pełną
świadomość istniejącego i nałożonego na Zakłady Chemiczne
obowiązku likwidacji odpadów

oraz braku jego rzeczywistej
realizacji. Kolejne wezwania do
przedstawienia harmonogramu
likwidacji odpadów, a Gmina
wystosowała sześć pism w tej
sprawie – pozostają bezskuteczne.
Bezczynność
Likwidatora
Zakładów Chemicznych, brak
woli współpracy ze strony Starosty oraz milczenie Wojewody
powodują, że mieszkańcom pozostaje jedynie liczyć na Gminę. Wyraźnie potwierdzają to

ostatnie artykuły prasowe w tej
sprawie.
Stwierdzenie, że odpady
winna zutylizować ostatecznie
Gmina i to niezależnie od zapadłych w toku postępowania
prawomocnych (!) rozstrzygnięć, to próba przerzucenia
odpowiedzialności
Zakładów
Chemicznych i Skarbu Państwa
na miasto Tarnowskie Góry. Nie
możemy się z tym zgodzić.
Rozgrywka wokół chemicznych odpadów trwa zatem nadal – teraz z udziałem publiczności. To dobrze, że temat jest
komentowany, gdyż świadczy
to o tym, że nie tylko Gminie
zależy na rozwiązaniu kolosalnego problemu ekologicznego
i finansowego, jakim pozostaje
kwestia utylizacji odpadów po
Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. To dobrze, że
ktoś patrzy „grającym” na ręce.
Może jednak zamiast biernego
uczestnictwa warto wreszcie
usiąść razem, przejrzeć wszystkie karty w talii i wspólnie spróbować zakończyć tę „grę”?

11.04.2007 - wszczęcie postępowania
administracyjnego
przez Burmistrza Miasta w sprawie nałożenia na prywatnych
właścicieli działek nr 252/38
i 254/38 obowiązku usunięcia
odpadów w drodze decyzji w
trybie art. 34 ustawy o odpadach.
W wyniku przeprowadzonego
postępowania
wyjaśniającego
ustalono i zgromadzono obszerny
materiał dowodowy wskazujący,
że wytwórcą i posiadaczem odpadów są Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich
Górach w likwidacji.
29.08.2007 - decyzja Burmistrza
Miasta nakazująca usunięcie odpadów Zakładom Chemicznym
„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji, uznając Zakłady za posiadacza odpadów.
Decyzją z dnia 09.11.2007 Samorządowe
Kolegium
Odwoławcze uchyliło w całości
zaskarżoną przez Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry”
w
Tarnowskich
Górach
w likwidacji decyzję Burmistrza
Miasta z dnia 29.08.2007 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
15.01.2008 - Burmistrz Miasta
wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia
obowiązku usunięcia odpadów
na prywatnych właścicieli działek
ze względu na obalenie domniemania, że posiadaczem odpadów
są współwłaściciele działek oraz
konieczność zakończenia postępowania wszczętego wobec ww.
osób. Od decyzji odwołał się Starosta Tarnogórski. Samorządowe
Kolegium Odwoławcze decyzją
umorzyło postępowanie odwoławcze. Sąd Administracyjny w
Gliwicach także oddalił skargę
Starosty.
21.01.2008 - Burmistrz Miasta
ponownie wydał decyzję nakazującą usunięcie odpadów Zakładom Chemicznym „Tarnowskie
Góry” w Tarnowskich Górach
w likwidacji. W decyzji wyznaczył termin usunięcia całości
zgromadzonych na zwałowisku
nr 1 odpadów do dnia 31 grudnia
2011 roku. Od decyzji odwołały
się Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
w likwidacji, wskazując jej niewykonalność w wyznaczonym
terminie. Zaskarżoną odwołaniem
decyzję Samorządowe Kolegium
Odwoławcze utrzymało w mocy,
podtrzymując stanowisko Burmistrza Miasta. W ocenie SKO określenie terminu usunięcia odpadów
na 31.12.2011, jako zbieżnego z
terminem wskazanym w decyzji
Starosty Tarnogórskiego z dnia
30.03.2007.
Zakłady Chemiczne „Tarnowskie
Góry” w Tarnowskich Górach w
likwidacji kilkukrotnie (pisma
z dnia 20.06.2008, 30.10.2008,
20.02.2009, 26.06.2009, 16.07.

2009, 28.06.2010) zostały wezwane przez Burmistrza Miasta
do wypełnienia pkt 3 sentencji decyzji, polegającego na wykonaniu
harmonogramu prac związanych
z usunięciem odpadów z miejsca zalegania. Harmonogram prac
powinien uwzględniać usunięcie
całości zgromadzonych odpadów
do dnia 31 grudnia 2011. Do dnia
dzisiejszego nie wpłynął harmonogram, a jedynie pisma wyjaśniające do każdego z wezwań,
informujące, że ze względu na
brak środków finansowych i przekazanie majątku trwałego Staroście wykonanie decyzji jest nierealne. W piśmie z dnia 13.07.2010
Likwidator Zakładów Chemicznych wyjaśnił, że zwrócił się do
Wojewody Śląskiego o wyrażenie zgody na przekazanie odpadów zalegających na zwałowisku
nr 1 Staroście Tarnogórskiemu
w trybie art. 46 ust. 33 pkt 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
1.08.2008 - Burmistrz Miasta
wystąpił do Kancelarii Rady
Ministrów, a także do posłów i
senatorów o zmianę ustawy o
gospodarce nieruchomościami,
polegającą na dodaniu kolejnego celu publicznego w art. 6, w
brzmieniu: „wydzielenie gruntów
z związku z koniecznością unieszkodliwienia odpadów”. Powyższy zapis pozwoliłby na rozwiązanie problemu utylizacji odpadów.
Do tej pory brak odpowiedzi na
wniosek Burmistrza Miasta.
12.05.2010 - Urząd Marszałkowski zwrócił się do Burmistrza Miasta o wskazanie przyczyn niewykonania decyzji Burmistrza Miasta
z dnia 21.041.2008. W odpowiedzi zostało przesłane ostatnie wezwanie skierowane do Likwidatora Zakładów Chemicznych z dnia
28.06.2010 oraz jego wyjaśnienie
z dnia 13.07.2010.
27.08.2010 - Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
dotyczące problematyki odpadów
zalegających na zwałowisku Nr 1.
4.02.2011 - Spotkanie w Urzędzie Miejskim z likwidatorem
Zakładów Chemicznych w celu
uzyskania wyjaśnień przyczyn
niewykonania decyzji Burmistrza
Miasta. Podczas spotkania likwidator przedłożył posiadane dokumenty dotyczące stanu prawnego
przedsiębiorstwa oraz oświadczenie o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz
prawa własności urządzeń, budowli i budynków stanowiących
odrębne nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa.
19.07.2011 - Zostało wszczęte
z urzędu przez Burmistrza Miasta
Tarnowskie Góry postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia posiadacza odpadów zalegających na działkach o nr 252/38
i 254/38, stanowiących Zwałowisko Nr 1 Zakładów Chemicznych.

