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            Zwracam się z zapytaniem na jakiej zasadzie i zgodnie z jakimi decyzjami i 
przepisami prawa Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul Kampinoska 1 nadal 
przetwarza odpady komunalne skoro  nie uzyskało nowego pozwolenia zintegrowanego. 
Stowarzyszenie Czyste Radiowo jest stroną w postępowaniu dotyczącego pozwolenia dla 
MPO stąd wiem, że postępowanie nadal się toczy i nie ma pewności, że spółka otrzyma 
pozytywną decyzję ze względu na uciążliwość dla mieszkańców Bielan. W czasie konsultacji 
społecznych mieszkańcy złożyli tysiące sprzeciwów do wydania nowego pozwolenia dla 
spółki MPO. Ponadto  Stowarzyszenie złożyło ponad 1500 podpisów mieszkańców jako 
petycji, że nie zgadzamy się na dalsze funkcjonowanie kompostowni na Kampinoskiej 1. Od 
prawie trzech lat trwają protesty mieszkańców z powodu uciążliwości związanej z tym 
prymitywnym przetwarzaniem odpadów. Protesty , podpisy pod petycją oraz konsultacje 
społeczne powinny być wystarczającym  powodem do zamknięcia instalacji. 
 
           Działając w imieniu Stowarzyszenia Czyste Radiowo, wnoszę o natychmiastowe 
podjęcie działań zamknięcia instalacji MPO ul Kampinoska 1, która z dniem 23.01.2016 r 
utraciła wszelkie pozwolenia na przetwarzanie odpadów komunalnych i działa nielegalnie. 
 
           Proszę  również o przyjęcie kolejnego zgłoszenia o ogromnej uciążliwości dla 
mieszkańców Bielan , którzy niemal każdego  dnia odczuwają odór z MPO i dolegliwości z 
tym związane ( bóle głowy, brzucha , nudności wymioty,  kłopoty skórne i wiele innych) . 
Smród, który rozchodzi się po okolicy mimo zamkniętych okien wdziera się do naszych 
domów wentylacją. Każdej nocy obawiamy się, że  obudzimy się w smrodzie i nie można 
będzie wywietrzyć domu,  ponieważ otwarcie okna narazi nas na pogorszenie naszej i tak 
dramatycznej sytuacji na jeszcze gorszą. 
Dzisiejszego dnia odczuwaliśmy uciążliwość okropnego odoru , te zgłoszenia nasze nie 
przynoszą poprawy w żaden sposób, spółka nic z tym nie robi .  Dramat !i jeszcze raz 
dramat!!!! 

Z poważaniem 
Przewodnicząca Stowarzyszenia  

Bogumiła Szlązak 
Do wiadomości: 
Prokuratura Okręgowa  
W Warszawie  
Ul Chocimska 28 
00-791 Warszawa 


