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Odpowiadaj4c na petycjg z dria 1.03.2016r. oraz pismo z dnia 18.04.2016r. w sprawie
skladowania lupku kopalnianego na terenie Rudohowic uprzejmie informujg, 2e w dniu
17.05.2016r. zakoriczyliSmy kontrolg Przedsigbiorstwa G6miczego ,,Silesia" Sp. z o.o. ul. G6micza
60 w Czechowicach-Dziedzicach. Kontrola objgla zagadnienia dotyczqce sposobu gospodarki
odpadami, ze szczegilnym uwzglgdnieniem procesu przetwarzania odpad6w i przekazywania ich
odbiorcom.
W trakcie kontroli spraw&iliSmy stan formalnoprawny w zakesie przetwarzania odpad6w.
Ustalili5my, 2e Przedsigbiorstwo G6micze ,,Silesia" posiada decyzjg zezwalajqc1 na przetwarzanie
odpad6w, wydanq przez Starostg Bielskiego, zezwalaj1cq m.in. na przetwarzanie odpad6w
w procesie odzysku R5 polegaj4cym na produkcj i kruszywa lamanego. Zgodnie z ww. decyzj1
przelwarzaniu poddawane maj4 byd odpady z wydoby,wania kopalin innych niz rudy metali
(o kodzie 01 01 02) i odpady powstajqce przy plukaniu
oczyszczaniu kopalin odpady
w postaci kamienia (o kodzie 01 04 l2). Produktem koricowym ma byi pelnowarto3ciowe
kruszylvo lamane o parametrach zgodnych z Polskimi Normami dla material6w stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (m.in. norma PN-EN 13242:2004, norma PN5-02205:1998). Maksymaln4 rocznq moc przerobowq w zakresie odzysku polegajqcym na
produkcji z odpad6w kruszywa lamanego okredlono na 3 580 000 Mg.
Kontrolowany prowadzi badania pr6bek kruszywa przez akedytowane laboratoria pod
k4tem wykorzystania ich w budownictwie. Raporty z badah przedlo2ono kontroluj4cemu. Wyniki
badari kruszylva zawierajq oceny/opinie, z kt6rych wynika, 2e mo2e by6 ono wykorzystyvane do
rob6t ziemnych, stosowane w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania dolnych i g6mych
warstw nasyp6w drogowych, warstw mrozoodpornych, do rob6t niwelacyjnych w budownidwie
kubaturowym i wyrniany grunt6w slabonoSnych.
Sp6lka przedloZyla w trakcie kontroli dokumentacjg sporzQdzonq przez Zaklad Monitoringu
Srodowiska Gl6wnego Instyutu G6miczego w Katowicach dotycz4c4 m.in. zawartoSci naturalnych
radionuklid6w w odpadach wydobywczych, w kt6rej stwierdzono, 2e w odniesieniu do wartoSci
okre5lonych w Rozporz4dzeniu Rady Ministr6w
dnia 02.01.2007 r. w sprawie wymagaf
promieniotw6rczych
potasu K-40, radu Ra-226 i toru
dotycz4cych zawarto6ci naruralnych izotop6w
Th-228 w surowcach materialach stosowanych w budynkach przeztaczonych na pobyt ludzi
inwentarza zywego, a takZe w odpadach przemysiowych stosowanych w budownictwie, oraz
kontroli zawartoSci tych izotop6w @2.U. Nr 4, poz. 29) badane odpady pod wzglgdem
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radiologicmym nie stanowie zagtozenia i mog4 by6 bez ograniczeri wykorzystlwane w irodowisku
do r6inorodnych aplikacj i.
Z oceny dokument6w przedloZonych w trakcie kontroli oraz wyjaSnieri zloionych przez
przedstawicieli zakladu wynika, 2e powstajQce z odpad6w kruszywo lamane jest wyobem
budowlanym. W sprawie legalnoSci wprowadzania tego kuszyrva przez PG SILESIA do obrotu
jako wyrobu budowlanego wyst4pimy niezwlocmie do wojew6dzkiego inspektora nadzoru
budowlanego jako organu wlaSciwego do oceny wyrob6w budowlanych.
R6wnocze6nie informujg, 2e sprawa zmiany obecnego stanu na gruncie, spowodowana
dzialaniami Pana
oraz przylrr6cenia przeznaczenia terenu do stanu zgodnego
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nale2y do kompetencji w6jta, burmistrza
lub prezydenta miasta, zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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Do wiadomoSci:
- Burmistrz Pszczyny
Rynek 2, 43-2OO Pszczyna
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