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Potwierdzamy wplyw Panstwa WnioskOw z 30 marta 2015 roku skierownnych do 
Prezydcnta RP Bronislawa Komorowskiego ornz do Jcgo Malzonki Pani Anny 
KomorowskJej. a przekazanych do Biura List6w i Opini i Obywatelskich Knncelarii 
Prezydenta RP w celu udzielenia odpowiedzi. 

Dzit;kujemy 7..8 okazanc zaufanie oraz przedsta\\ienie sytuacji zwiqzanej 
z dzinlalnosci:j Miejs.kiego Przedsit;biorsrwa Octyszczania w m.st. Wars.zawie Sp. z o.o. 
w instalacji prowadzonej przy ul. Karnpinoska I w Warszay.ie .• lnformujemy uprzeJmie. ze 
wptywaj4ca do Kancclarii Prezydcnta RP korcspondencja jest analizowana, a zglaszane 
wnioski, uwagi i postulaty S:j na bicZijco przekazywane - zgodnie z przyjt;:tym trybcm - Panu 
Prezydento,~i ornz k.icrownictwu Kancelarii. 

Zapewniamy ponadto. te Prezydcnt RP Bronislaw Komorowski przywi¥1Jje bardzo duZij 
wager do tego, jak funkcjonuje w Polsce prawo, dzialaji} orgnny administracji publiczncj oraz 
w jaki spos6b 5'1 rozwiqqwane sprawy obywateli. a sprawy zwi1!Z3J1e z ochron11 :r.drowia 
i srodowiska U\\-'llZa za niezwykle waZile. Nalezy jednak zauwazyc. t.e organy i inst)1ucje 
rozpatrujqce sprawy dzialnjl} w ramach obowiq.wjqcych przcpis6w. kt6re 5cisle okrdlajlj 
zak.res ich kompetencji. Podejmowane przez Prezydenta RP i Jego Kancelaricr dzialania mogll 
dotyczyc jedynie spraw nalet:}cych do kompetcncji Glowy Panstwa. Nie upowaZiliajq one 
Prezydenta RP do ingerencji w dzialalnosc innych organ6w i instytucji , w tyro organ6w 
samorzqdu terytorialncgo. takzc w trybie wyjljtkowym. Dlatego, mimo zrozumienia 
prezentownnego stanowiska, zmLtszeni jestesmy pomformowac, i.e Kancelaria prezydentu RP 
nie ma uprawnien do merytorycznego rozpatrzenia opisanych kwcstii oraz nie moze 
spowodowac przeprowadzenia wnioskowanej kontroli w ww. Sp61ce. 

Jak Panstwu wiadomo, Miejskie Paedsit;biorstwo Oczyszczania w m. st. Wars.zawie 
Sp. z o.o. jest jednoosobowlj sp6lkq prawa handlowego nalci;}Cl! do Miasta Stoleczncgo 
Warszawy. Organami Sp6lki MPO w m. sl Warszawie Slj: 

. Zgromad;renie Wsp61nik6w, kt6rym jest Miasto Stolecznc Warszawa i reprezentowane jest 
przez Prezydcnta Miasta Stolecznego Wars.zawy, 
• Rada Nadz.orcza, kt6ra jest organem nadzoru Sp61ki, 
• Znrzljd. ~~~cy organcm uprawnionym do reprezentacji i zan..qdzania Sp61kq. 
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Natomiast kontrola przestrzeganla przcpis6w o ochronie srodowiska i racjonalnym 
uiytkowaniu zasob6w przyrody. ~ tym podejmowanie decyzji wstrzymujqcych dzialalno~ 
prowadzonq 7. naruszeniem \\)'magail :zwiqzanych z ochronq srodowisk.a tub naruszaniem 
'~arunkow korzystania ze srodO\\iska, \\.'Sp6ldzialanie w 7akresie ochrony srodowiska 
z innymi organami kontrolnymi, organami 5ciganin i wymiaru sprnwiedliwo5ci oraz organami 
administracji publicznej, obrony cywilnej, a taktc organizacjami spolecznymi to podstawowe 
zadanin Gl6wnego lnspektoratu Ochrony Srodowiska (ul Wawelska 52/54, 00-922 
Wnrsawa). 

Niemniej chc11c przyjsc - z jedynq molliwq - w tej sytuacji pomocq, kserokopit; 
nadeslanego Wnlosku przekazalismy do Prezydcnta m.st. Warszawy i Gl6wnego lnspektoratu 
Ochrony Srodowiska w celu rozpatrzenia :zgodnie z kompetencjami oru udzielenia 
stosowych wyjiiSnien. 

Mamy nadziej~. te nasze wyjiiSnienia zostanq przyjc;te ze zrozumieniem. 

Z powalaniem 


	1 Komorowski
	3 Komorowski 001

