
Uchwała Nr XXI/190/2012 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 września 2012 r. 
 
  

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 czerwca 2012 r. na Firmę ZHU „SZAJAWA” 
oraz wniosku o zbadanie zasadności wydania zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

przez Starostę Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego,  
na zbieranie i transport odpadów 

 
  

Działając na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.)  
w związku z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi z dnia 24 czerwca 2012 r. na Firmę 
ZHU „SZAJAWA” oraz wniosku o zbadanie zasadności wydania zezwolenia z dnia  
26 kwietnia 2012 r. przez Starostę Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, na zbieranie  
i transport odpadów złożonej przez Pana J.S i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
względem tej skargi, Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
  

§1 
  

Skarga Pana J.S podlega odmownemu załatwieniu, jako bezzasadna z przyczyn 
określonych w stanowisku Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2 
  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§3 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
  
                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu 
                 Namysłowskiego 
  
                                                                                                     Roman Półrolniczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik do uchwały Nr XXI/190/2012 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 września 2012 r. 
 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej 
 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23.08.2012 r. 

  
 

W sprawie skargi z dnia 24 czerwca 2012 r. na Firmę ZHU „SZAJAWA” oraz 

wniosku o zbadanie zasadności wydania zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2012 r. przez Starostę 

Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, na zbieranie i transport odpadów. 

 

 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Namysłowskiego w składzie: 

Tadeusz Bezwerchny – przewodniczący  

Andrzej Michta – wiceprzewodniczący 

Andrzej Szrom – członek 

Piotr Lechowicz – członek 

Michał Ilnicki – członek 

na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2012 roku po zbadaniu przedmiotowej skargi oraz po 

zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Katarzyny Kucharskiej stwierdziła, że wydanie zezwolenia było 

zasadne, natomiast skarga na działalność ZHU „Szajawa”, jako bezzasadna podlega 

odmownemu załatwieniu. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 25 czerwca 2012 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Pana J.S., 

będące skargą na Firmę ZHU „Szajawa” i wnioskiem o zbadanie zasadności wydania przez 

Starostę Namysłowskiego zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2012 r. na zbieranie  

i transport odpadów dla Zakładu Handlowo - Usługowego „Szajawa”. 

W trakcie rozpatrywania wniosku ustalono, że zezwolenie na zbieranie i transport 

odpadów wydaje się na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 2010 r. 

Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Zezwolenie wydaje się na wniosek strony, a wniosek 

powinien zawierać: 

1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania i transportu;  

w przypadku, gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, 

jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać 



wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości 

odpadów, 

2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku transportu odpadów  

i miejsca prowadzenia działalności - w przypadku zbierania odpadów, 

3. w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju 

magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania 

odpadów, 

4. wskazanie sposobu i środków transportu, 

5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów, 

6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania i transportu 

odpadów. 

Inwestor złożył wniosek o wydanie przedmiotowego zezwolenia, który spełniał 

wymogi ustawowe, wobec czego Starosta Namysłowski nie miał możliwości odmówienia 

wydania zezwolenia. Tym samym wydanie zezwolenia na zbieranie i transport dla Zakładu 

Handlowo - Usługowego „Szajawa” było zasadne.  

Mając na względzie skargę na działalność Firmy „Szajawa” w dniu  

11 lipca 2012 r. została przeprowadzona kontrola przez pracowników Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie w zakresie prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu i transporcie 

odpadów. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym 

postanowiła jak na wstępie. 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

1. Tadeusz Bezwerchny……………… 

2. Andrzej Michta …………………... 

3. Andrzej Szrom …………………… 

4. Piotr Lechowicz …………………. 

5. Michał Ilnicki ……………………. 


