UCHWAŁA NR 142/XIX/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia NOCEK Na Rzecz Praworządności I Ochrony
Środowiska w Kowalach o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie wystąpienia szkody
w środowisku spowodowanej nielegalnym wywozem komunalnych osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków Praszka i innych na tereny gruntów rolnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713 tj.) art. 241, 244 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 tj. z późn. zm.)
w związku ze złożonym wnioskiem Stowarzyszenia NOCEK Na Rzecz Praworządności I Ochrony Środowiska
w Kowalach o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie wystąpienia szkody w środowisku
spowodowanej nielegalnym wywozem komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka
i innych na tereny gruntów rolnych - pismo datowane na 24.02.2020r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Praszce: 24.02.2020r.) Rada Miejskiej w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Sprawę wystąpienia szkody w środowisku spowodowanej nielegalnym wywozem komunalnych osadów
ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka i innych na tereny gruntów rolnych uznaje za wyjaśnioną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Praszki do poinformowania Wnioskodawcy
o wynikach postępowania wyjaśniającego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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Załącznik do uchwały Nr 142/XIX/2020
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Uzasadnienie
Sprawę wystąpienia szkody w środowisku spowodowanej nielegalnym wywozem komunalnych osadów
ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka i innych na tereny gruntów rolnych uznaje za wyjaśnioną.
Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:
21.01.2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce wpłynęła prośba Rady sołeckiej wsi
Przedmość dotycząca przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli składowania odpadów na działkach
w Przedmościu. Równocześnie Rada Miejska posiadała informację o petycji, która została podjęta przez
Zebranie Wiejskie w Przedmościu dnia 25.01.2020 r. dot. zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków
i budowy kompostowni (petycja ta wpłynęła do Burmistrza Praszki 07.02.2020 r., w zebraniu uczestniczył
Burmistrz Praszki oraz część Radnych Rady Miejskiej).
04.02.2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. W protokole komisja stwierdziła, iż zapoznała się z kwestiami prawnymi i wydanymi
decyzjami, co do wydanych decyzji większością głosów nie wnosi zastrzeżeń.
W dniu 07.02.2020 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Praszce petycja Mieszkańców wsi Przedmość
o podjęcie działań w zakresie zakazu przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz wstrzymania
budowy kompostowni odpadów organicznych w Przedmościu. Niniejsza petycja była przedmiotem obrad
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała w/w petycję za
bezzasadną.
Dnia 24.02.2020 r. do Rady Miejskiej w Praszce wpłynął wniosek od Stowarzyszenie „NOCEK” Na Rzecz
Praworządności I Ochrony Środowiska w Kowalach o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie
wystąpienia szkody w środowisku spowodowanej nielegalnym wywozem komunalnych osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków Praszka i innych, na tereny gruntów rolnych. Wniosek ten został przekazany na
poszczególne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej.
Na XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 17.03.2020 r. w punkcie zapytania i wolne wnioski Pan
Przewodniczący podjął temat petycji i wniosku Stowarzyszenia „NOCEK” Na Rzecz Praworządności
I Ochrony Środowiska w Kowalach w przedmiotowej sprawie. Rada Miejska została poinformowana przez
Burmistrza, że w oczyszczalni ścieków prowadzona jest kontrola WIOŚ w przedmiocie zagospodarowania
osadów pościekowych spowodowana skargami mieszkańców Sołectwa Przedmość i Kowale na „nielegalny”
wywóz osadów na teren pól przedmiotowych Sołectwa Przedmość. Pan Przewodniczący zasugerował, aby
kolejne działania dotyczące wyjaśnienia sprawy wywozu osadów podjąć po zapoznaniu się z protokołem
pokontrolnym tej instytucji. Należy dodać, iż w związku z panująca pandemią i rządowym zakazem
zgromadzeń XVI Sesja Rady Miejskiej miała charakter skrócony, dlatego w punkcie obrad: zapytania i wolne
wnioski oraz sprawy różne nie zostały szczegółowo omówione pisma przyjęte w czasie międzysesyjnym Przez
Radę Miejską, jednakże wszystkie pisma były przedmiotem posiedzeń poszczególnych Komisji.
Po rozpatrzeniu petycji Mieszkańców Wsi Przedmość przez Radę Miejską na Sesji Rady Miejskiej
w dniu 20.05.2020 r. podjęto uchwałę nr 128/XVII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań
w zakresie zakazu przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy kompostowni
odpadów
organicznych
w Przedmościu. Rada
miejska
uznała
postulaty
przedstawione
w petycji za bezzasadne.
Zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków funkcjonującej na terenie Gminy Praszka
leży w gestii Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.
z siedzibą Przedmość ul. Główna 7, jest spółką prawa handlowego i samodzielnie odpowiada za swoje
zobowiązania. Gmina Praszka jest jednym z trzech udziałowców spółki. Pełną wiedzę na temat zagadnień
związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych posiada Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.
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Na XVIII sesji Rady Miejskiej 25.06. 2020 r. w sprawach różnych Burmistrz Praszki poinformował Radnych
o wyniku kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w Opolu, w przedmiocie gospodarki odpadami Oczyszczalni
Ścieków w Praszce.
Z protokołu kontroli wynika, że Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. przekazywała powstałe na terenie
oczyszczalni komunalne osady ściekowe po prasie w sposób bezpośredni spółce A. Sp. z o.o.
z siedzibą w R. celem przetwarzania metodą R10 na użytkach rolnych celem produkcji roślin
nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. WIOŚ stwierdził, że oczyszczalnia sporządza zestawienia
danych o rodzaju i ilości powstających odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach
i urządzenia służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz przesyła je w terminie do Marszałka
Województwa Opolskiego. Oczyszczalnia wywiązuje się z obowiązku wykonywania regularnych badań
osadów ściekowych oraz ich przekazywania spółce A., a także wykonuje wymagane badania gleby oraz oblicza
maksymalne dawki osadów możliwych do zastosowania na gruncie. Całość dokumentacji była regularnie
przekazywana odbiorcy osadów – spółce A. Oczyszczalnia w zakresie zagospodarowywania osadów
ściekowych prowadziła współpracę z firmą A. Sp. z o.o. i zgodnie z dokumentami proces ten nie wzbudzał
zastrzeżeń. W związku z niewłaściwym gospodarowaniem osadami ściekowymi przez firmę A. Sp. z o.o.
Oczyszczalnia Ścieków Praszka rozwiązała umowę ze spółką A. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o odpadach
(Dz.U. z 2020r., poz. 797 tj. ze zm.) wytwórca odpadów odpowiada za prawidłowe stosowanie komunalnych
osadów ściekowych, zatem na Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. spoczywa odpowiedzialność za
nie dopilnowanie prawidłowego stosowania komunalnych osadów ściekowych. WIOŚ nie stwierdził
wystąpienia wykroczeń po stronie Oczyszczalni i nie nałożył żadnych sankcji.
Po analizie wszystkich okoliczności sprawy postanowiono podjąć niniejszą uchwałę.
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