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 Reprezentując Stowarzyszenie „Czyste Radiowo”, zwracam uwagę, że informacja o 

wszczęciu postępowania w sprawie wydania MPO pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 

przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie i możliwości składania skarg i wniosków jedynie pozoruje 

wymagane przepisami prawa podanie informacji o przedsięwzięciu do wiadomości publicznej. 

 Jak wynika z zawiadomienia skierowanego do Stowarzyszenia, powyższą informację przekazano 

jedynie do wywieszenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w Urzędzie m.st. 

Warszawy, na terenie instalacji przy ul. Kampinoskiej 1. Taki sposób informowania o prowadzonym 

postępowaniu rażąco narusza przepisy dotyczące podawania do publicznej wiadomości informacji o 

postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa.  

 Do podania wymaganych informacji do wiadomości publicznej obliguje właściwe organy przepis 

art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: u.u.i.ś.). W art. 3 ust. 1 pkt 11 

ww. ustawy wskazano, że przez podanie do publicznej wiadomości rozumie się ogłoszenie informacji w 

prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu, także - podanie informacji na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej organu właściwego w sprawie. Marszałek nie zastosował powyższego przepisu, 

rażąco naruszając obowiązującą procedurę. 

 Przyjęty przez marszałka wadliwy sposób ogłoszenia o postępowaniu pozbawia tysiące ludzi, 

którzy od wielu miesięcy odczuwają smród i inne uciążliwości związane z działalnością MPO przy ul. 

Kampinoskiej w Warszawie, w tym mieszkańców Bielan, Bemowa, Izabelina, Klaudyna, Mościsk, Lipkowa, 

Truskawia, Starych Babic, możliwości skorzystania z gwarantowanego w art. 5 u.u.i.ś. prawa 

uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą, w postępowaniu wymagającym udziału 

społeczeństwa. Jest oczywistym, że mieszkańcy tych miejscowości bardzo rzadko albo w ogóle nie udają 



się do urzędów, w których wywieszono ogłoszenie, w celu ciągłego monitorowania, czy arogancka władza 

nie szykuje dla nich jakichś niemiłych niespodzianek. Nie podlega wątpliwości, że przyjęty przez 

marszałka sposób informowania o przedsięwzięciu nie dotrze do większości potencjalnych 

zainteresowanych.  

 Należy podkreślić, że taki sposób postępowania łamie nie tylko ww. przepisy ale także 

postanowienia Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, 

udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących środowiska (Dz.U. z 2003 r. nr 78 poz.706) tj. m.in. art. 6, w którym mowa o zainteresowanej 

społeczności, a także o procedurach umożliwiających udział społeczeństwa, mających zapewnić 

efektywne uczestniczenie przez społeczeństwo w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących 

środowiska. 

 Konwencja z Aarhus na podstawie art. 91 ust. 1 Konstytucji RP jako ratyfikowana umowa 

międzynarodowa po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi część krajowego porządku prawnego i jest 

bezpośrednio stosowana. Marszałek nie uwzględnia jednak postanowień tej konwencji w prowadzonym 

postępowaniu. 

 W świetle obowiązujących przepisów, marszałek powinien niezwłocznie ustalić rzeczywisty, a nie 

ustalany według nie wiadomo jakich reguł, zasięg zainteresowanej społeczności i ogłosić wymagane 

informacje o prowadzonym postępowaniu tak, by rzeczywiście dotarły do tych, na których będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, w tym w prasie lokalnej oraz na tablicach urzędów w ww. dzielnicach 

Warszawy i okolicznych miejscowościach.  

 Pozorowanie przez marszałka podania informacji o przedsięwzięciu do wiadomości publicznej, tj. 

przekazanie jej w sposób taki, by w rzeczywistości dotarła tylko do znikomej liczby zainteresowanych, 

uchybia wyżej wskazanym przepisom w sposób rażący.  
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