
Warszawa, dnia, 17 września 2015 r. 

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska  

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa  

 

za pośrednictwem 

 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 

 Ochrony Środowiska w Warszawie 

ul. Bartycka 110A 

00-716 Warszawa 

 

 

Skarżący: 
 

Stowarzyszenie Czyste Radiowo 

ul Arkuszowa 129 

01-934 Warszawa 

 

 

Skarga 

 

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP w zw. z art. 221 i 229 k.p.a. oraz art. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska wnoszę skargę na 

działalność Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie w zakresie działań kontrolnych dotyczących składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne „Radiowo” oraz Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów przy ul Kampinowskiej 1 w Warszawie (instalacje 

zarządzane przez MPO Sp. z o. o.). 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

w Warszawie prowadząc liczne działania kontrolne składowiska odpadów  „Radiowo”  

prowadził je z naruszeniem podstawowych zasad określonych  art. 1 i 2 ustawy  

z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska po przez kontrolę 

obowiązków wynikających z pozwoleń które wygasły z mocy prawa. 

Przeprowadzone kontrole nie objęły natomiast swoim zakresem realizacji obowiązku 
wynikającego z art. 12 z ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o 
odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.) przepisu o 
tyle istotnego że w związku z faktem nie dostosowania przez MPO Sp. z o. o. 
pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów „Radiowo” z dnia 20 grudnia 
2007r. znak WŚR.I.KS.6640/25/06 wydanego przez  Wojewodę Mazowieckiego  
decyzja ta wygasła w dniu 13 czerwca 2010r. 
 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie kontroluje 

natomiast obowiązki wynikające z kolejnych decyzji administracyjnych wydanych 

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zmieniających wygasłe pozwolenie 

zintegrowane (decyzje które nigdy nie powinny być wydane) zamiast podjąć działania 

właściwe dla działalności składowiska bez wymaganego pozwolenia. 

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
w Warszawie nie podjął żadnych działań wobec MPO Sp. z o. o. w zakresie 
funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów przy ul 
Kampinowskiej 1 w Warszawie działającej od 1 lipca 2015r. bez wymaganego 
pozwolenia zintegrowanego. 
 

                                                                                Przewodnicząca Stowarzyszenia 

 

                                                                                    Bogumiła Szlązak 


