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WNIOSEK 
 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2015 r. informujemy, że mieszkańcy 

okolicznych terenów i Stowarzyszenie Czyste Radiowo nie są zainteresowani 

procesem sądowym o ukaranie grzywną Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania (dalej MPO) za wykroczenia przeciwko środowisku. Nie daje to 

bowiem ostatecznego rozwiązania i likwidacji uciążliwości oraz zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzi ze strony w/w podmiotu.  

Mieszkańcy i Stowarzyszenie Czyste Radiowo są żywo i bezwzględnie 

zainteresowani zamknięciem instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowanej przy         

ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie. Zaś wznowienie działalności należy uzależnić 

od wprowadzenia takich zabezpieczeń, które zlikwidują w stopniu całkowitym  

powtarzające się do chwili obecnej szkodliwe, cuchnące wyziewy, które  

wywołują ujemne skutki zdrowotne u mieszkańców. Fakty te potwierdza 

naukowa opinia Państwowego Zakładu Higieny. Jest to niepodważony i 

najbardziej wiarygodny dokument, który winien stanowić podstawę dla 



Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jako kompetentnego 

ustawowo organu do podjęcia niezbędnych w tej sprawie  decyzji.  

Nie jest zatem wymagane prowadzenie postępowania przed sądem 

powszechnym, które zamierza wszcząć organ celem ukarania sprawców za 

naruszanie środowiska naturalnego, ani też prowadzenie dowodów przed tym 

sądem w postaci zeznań mieszkańców dla potwierdzenia negatywnych skutków 

funkcjonowania kompostowni na składowisku śmieci. Nie wymaga dowodu ze 

świadków dokument naukowy Państwowego Zakładu Higieny. Mieszkańcy oraz 

Stowarzyszenie Czyste Radiowo są zainteresowani by Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska skorzystał ze swych uprawnień i obowiązków w ramach 

dbałości o czystość środowiska , chroniąc mieszkańców wokół terenu 

kompostowni przed utratą zdrowia.  Na szczególne podkreślenie w tym miejscu 

zasługuje fakt, iż opinia Państwowego Zakładu Higieny nie była nigdy 

kwestionowana ani podważona w zakresie wykazywanych dolegliwości 

chorobowych z powodu naruszeń warunków ochrony środowiska naturalnego. 

Ponadto podkreślić należy fakt, iż wymieniona opinia PZH jednoznacznie 

stwierdza, że funkcjonująca kompostownia nie spełnia podstawowych 

wymogów przetwarzania odpadów komunalnych.  

Zdaniem Stowarzyszenia Czyste Radiowo to  Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska winien nałożyć na podmiot zatruwający to środowisko 

stosowne obowiązki, które pozwolą na całkowitą likwidację ujemnych skutków 

działalności kompostowni. Pozytywne wyniki wykonanych obowiązków przez 

podmiot naruszający środowisko, polegające na zaprzestaniu zatruwania 

środowiska z naruszaniem zdrowia mieszkańców mogą tylko i wyłącznie 

stanowić podstawę przywrócenia prawa działalności MPO na tym terenie. 

 Reasumując mieszkańcy i  Stowarzyszenie Czyste Radiowo nie deklarują 

swego przystąpienia do zamiaru wszczęcia przez organ postępowania sądowego 

w celu ukarania podmiotu dewastującego środowisko. Treść przedstawionego 



pisma zdaniem naszym prosimy potraktować jako wniosek, który w tym miejscu 

zgłaszamy, to jest: 

1. O wszczęcie postępowania administracyjnego o ochronę środowiska 

dewastowanego przez kompostownię ze skutkami chorobowymi 

mieszkańców. 

2. Podjęcie niezbędnych, restrykcyjnych  działań w celu ochrony 

środowiska w interesie prawnym i zdrowotnym mieszkańców, poprzez 

nałożenie obowiązków na podmiot naruszający środowisko, 

gwarantujących likwidację negatywnych skutków działalności 

kompostowni przerabiającej odpady komunalne. 

3. Natychmiastowe wstrzymanie działalności kompostowni do czasu 

wykonania wszystkich nałożonych obowiązków i uzyskania 

oczekiwanego skutku w postaci pełnej likwidacji uciążliwości oraz 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

4. Wydanie merytorycznej decyzji przez Wojewódzkiego  Inspektora 

Ochrony Środowiska z zakreśleniem terminu wykonania nałożonych 

obowiązków. 

Powyższe wnioski znajdują uzasadnienie w fakcie istotnego wzmożenia 

negatywnych skutków w zdrowiu mieszkańców i zwiększeniem uciążliwości 

przez funkcjonowanie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, czego 

dowodem jest zwiększona zachorowalność ludzi. Potwierdzeniem zaś jest fakt 

złożenia ponad tysiąc wniosków mieszkańców skierowanych do Marszałka 

Województwa Mazowieckiego przeciwko wydaniu pozwolenia zintegrowanego 

dla MPO na prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

Jako podstawę prawną swego wystąpienia Stowarzyszenie Czyste Radiowo 

wskazuje treść art. 362 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony 

środowiska” (z póz. zmianami) regulującego odpowiedzialność administracyjną 

podmiotów korzystających ze środowiska. Waga problemu, naszym zdaniem 



uzasadnia wniosek o niezwłoczne rozpoznanie przedmiotowej sprawy i wydanie 

stosownej, wnioskowanej decyzji w imię ochrony zdrowia znacznej ilości 

społeczeństwa zamieszkującego  Radiowo.  

 

 

Z poważaniem 

Bogumiła Szlązak 

 

 

 


