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Stowarzyszenie „Czyste Radiowo”    Warszawa, dnia 04.11. 2016 r. 
ul. Arkuszowa 129 
01-934 Warszawa 
- reprezentowane przez Bogumiłę Szlązak      
   
         
        Pan Zbigniew Ziobro 

Prokurator Generalny 
 

        Aleje Ujazdowskie 11 
        00-950 Warszawa 

   
 
 

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie polecenia jednemu z podległych 

Panu prokuratorów przystąpienia na podstawie przepisu art. 183 kodeksu 

postępowania administracyjnego do prowadzonego przed Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego postępowania z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w 

m.st. Warszawie Sp. z o.o. (dalej: MPO) nr PZ-I.7222.17.2016.WŚ o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie. 

Na funkcjonowanie powyższej instalacji zezwalała do lipca 2015 r. decyzja 

Wojewody Mazowieckiego z 20 grudnia 2007 r., zmieniona następnie decyzjami 

Marszałka Województwa Mazowieckiego (dalej: Marszałek) z 25 lipca 2012 r. nr 

96/12/PŚ.Z i z 16 maja 2013 r. nr 67/13/PŚ. Obecnie instalacja funkcjonuje bez żadnego 

zezwolenia. 

Mieszkańcy i pracownicy okolic oddziaływania instalacji wielokrotnie zgłaszali 

do straży miejskiej, inspektora sanitarnego, straży pożarnej, Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej: MWIOŚ) itd. zagrożenia zdrowia 

i życia ludzi spowodowanego m.in. przez odrażający smród rozprzestrzeniający się 

nawet w nocy.  

Dotychczasowe kontrole przeprowadzane przez MWIOŚ potwierdziły liczne 

nieprawidłowości. Np. w zarządzeniu pokontrolnym MWIOŚ z 14 listopada 2013 r. nr 

IN.7023.1.152.2013.ES wskazano na nieprawidłowości w instalacji przy ul. 

Kampinoskiej w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. 

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w zmieszanych odpadach komunalnych 

przyjmowanych do zakładu występują odpady stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub 

życia ludzi oraz dla środowiska (odpady niebezpieczne) tj. opakowania mogące zawierać 
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substancje niebezpieczne (puszki aerozolowe, opakowania po olejach lub opakowania 

zanieczyszczone innymi substancjami niebezpiecznymi) a także inne substancje 

chemiczne o niezidentyfikowanym zagrożeniu dla ludzi i środowiska. Ww. rodzaje 

odpadów nie są usuwane ze strumienia odpadów w trakcie mechanicznego ich 

rozdrabniania. Zakład nie posiada wyznaczonych miejsc do gromadzenia tych odpadów. 

Hala nie jest wyposażona w miejsca do bezpiecznego dla ludzi i środowiska 

gromadzenia odpadów niebezpiecznych mogących występować w opakowaniach, na 

wypadek ich rozszczelnienia. Nie ma instrukcji określającej sposób identyfikacji typu i 

wielkości zagrożenia oraz postępowania w zakresie usuwania odpadów stwarzających 

zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. W otrzymanej przez Stowarzyszenie 

fragmentarycznej wersji protokołu kontroli nr WA 179/2014 sporządzonego przez 

MWIOŚ podano, że monitoring składowiska  wskazuje na występowanie m.in. rtęci, 

siarczanów czy cynku. 

Należy też wskazać, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego nie wykluczył 

negatywnego oddziaływania instalacji, pisząc, że „uciążliwość zapachowa jako taka 

może negatywnie oddziaływać na samopoczucie mieszkańców, a pośrednio także na ich 

ogólny stan zdrowia, powodując występowania dolegliwości takich jak rozdrażnienie, 

obniżenie nastroju, zaburzenia koncentracji, zakłócenia snu, nudności, bóle głowy. I 

dalej: należy uznać za możliwy negatywny wpływ instalacji….na stan zdrowia 

okolicznych mieszkańców […] samo występowanie długotrwałej i znacznej uciążliwości 

zapachowej jest wystarczającym powodem do podjęcia radykalnie skutecznych 

rozwiązań”. 

 Udział prokuratora jest pożądany, aby zapewnić zgodne z przepisami wyjaśnienie 

stanu faktycznego sprawy oraz prawidłowe zebranie i rozpatrzenie przez organ całego 

materiału dowodowego. Chcielibyśmy, żeby w nowej decyzji dotyczącej pozwolenia 

zintegrowanego organ nie poprzestał na ogólnikach, jakie znalazły się  w wyżej 

wymienionych decyzjach, jak np.  

- we wniosku wykazano, iż zmiany nie wpłyną negatywnie na stan jakości powietrza czy 

gospodarkę wodno-ściekową instalacji,  

- z obliczeń rozkładu stężeń substancji w powietrzu wynika, że emisje do powietrza nie 

spowodują przekraczania wartości odniesienia substancji w powietrzu, 

- opisany we wniosku sposób postępowania zabezpiecza środowisko przed ich 

potencjalnie negatywnym oddziaływaniem. 
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 Ponadto, prokurator czuwałby nad uwzględnieniem w decyzji: 

- postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej – m.p.z.p.) 

wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn (uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Stare 

Babice z 7 kwietnia 2011 r.); 

- faktu położenia instalacji w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 

przepisów ochrony środowiska regulujące tę kwestię;  

- istnienia Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (rozporządzenia nr 3 

Wojewody Mazowieckiego z 13 lutego 2007 r.), w którym obowiązuje zakaz realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

- bliskiego położenia rezerwatów przyrody Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka;  

- prawidłowości powiadomienia społeczeństwa i zapewnienia jego udziału w 

prowadzonym postępowaniu; 

- aktualnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;  

- tysięcy ludzi narażonych na oddziaływanie instalacji; 

- faktu działania w odległości ok. 2 km od instalacji przy ul. Kampinoskiej 1 drugiej 

instalacji - firmy BYŚ zlokalizowanej przy ul. Wólczyńskiej 249;  

- wymaganych warunków ochrony środowiska, w tym np. sprecyzowania wymogów 

odnośnie biofiltrów; 

- sprecyzowanych reguł postępowania z odpadami, aby nie dochodziło do 

eksperymentowania z przetwarzaniem odpadów przez MPO. Np. w piśmie MPO z 8 

stycznia 2015 r. do Prezydenta m.st. Warszawy prezes spółki – Krzysztof Bałanda 

poinformował, że proces biologiczny w instalacji nie przebiega prawidłowo, co 

przekłada się na wydzielanie odorów. Wskazał, że temperatura w pryzmie powinna 

wynosić 50-70oC, gdyż temperatura powyżej 80oC prowadzi do powstania 

mikroorganizmów mezofilnych odpowiedzialnych za odory. Obecnie obniżono 

temperaturę z 86 do 76 stopni. Powołując się na literaturę (nie precyzuje jaką) prezes 

twierdzi, że wilgotność materiału do kompostowania powinna wynosić 50-55%, 

natomiast w instalacji przy ul. Kampinoskiej wynosi ona 35-38%. Informuje następnie, 

że dodawanie preparatu OWS spowodowało wzrost wilgotności do 45%. I dalej, 

niedobór tlenu w procesie skutkuje pojawieniem się procesów beztlenowych z 

wydzielaniem odorów.  

W piśmie z dnia 3 grudnia 2012 r. do MWIOŚ informowaliśmy, że na składowisku 

wysypywane są odpady często nieprzetworzone, jak szkło, plastik, puszki, beczki po 
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różnych substancjach, opony, odpady organiczne załączając film z nagraniem tego 

procederu. Odpady te były przykrywane niezwłocznie ziemią. Załączyliśmy również film 

pokazujący jak MPO wylewa odpady płynne z szambiarek na terenie składowiska 

Nasza prośba o rozważenie udziału prokuratora w postępowaniu wynika z 

obawy o zdrowie przede wszystkim dzieci. Uciążliwości związane z odrażającym 

smrodem, są efektem unoszenia się w powietrzu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi 

bakterii, grzybów, toksyn itp. Jak wynika z badań przeprowadzonych pod kierunkiem 

prof. dr hab. Zbigniewa Paluszaka z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. J.J. 

Śniadeckich w Bydgoszczy, w próbkach pobranych z pryzm kompostowych w Ciołkowie, 

również zatruwanym przez wyziewy z podobnej instalacji, gdzie zmarła z powodu sepsy 

dziewczynka, stwierdzono obecność patogennych bakterii i grzybów, m.in. 

Granulicatella elegans, Kocuria Kristinae, Acinetobacter haemolyticus, Streptococcus 

pneumoniae i wiele innych. W podsumowaniu badania stwierdzono, że znalezione 

drobnoustroje mogą powodować m.in. bakteryjne zapalenie wsierdzia, układu 

oddechowego, zapalenia spojówek, rogówki, układu oddechowego, zapalenie opon 

mózgowych, stawów i kości, zapalenie płuc i oskrzeli, zakażenie układu moczowego, 

posocznicę i inne. Stwierdzono też obecność grzybów patogennych z rodzaju m.in. 

Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Trichoderma. Mogą być 

one przyczyną reakcji alergicznych i powodować alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, 

dychawicę oskrzelową, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, wywoływać 

grzybice skórne. 

Mieszkańcy chorują już z powodu trucia ich przez kompostownię przy ul. 

Kampinoskiej 1. np. chłopczyk Karol od 7 listopada 2014 r. był w szpitalu. Miał drugi raz 

w ciągu miesiąca spastyczne zapalenie oskrzeli. Przez ponad 24 godziny był co 4 godziny 

na inhalacjach rozkurczowych i sterydach. Niestety nie było poprawy i w sobotę 

wieczorem dostał sterydy dożylnie. Jest alergikiem ale do końca wakacji był w dobrej 

formie, od września zaczęły się problemy. Najpierw miał problemy jelitowe, bóle 

brzucha i bóle głowy, obniżoną koncentrację, pod koniec września infekcję wirusową. 

Od początku października kaszel i duszności, skarżył się na bolące, opuchnięte gardło, 

bóle mięśni, bóle głowy. Za każdym razem miał obniżoną temperaturę, zdarzało sie 

nawet 34 stopnie. W połowie października pojawiły się duszności i spastyczne zapalenie 

oskrzeli. Po wyleczeniu w dobrym stanie poszedł do szkoły. Po tygodniu znów zaczął 

kaszleć i po 6 dniach pokasływania trafił do szpitala. Jego siostra 6,5-letnia również 
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kaszle, choć nie jest alergikiem. Ich mamie również dolega kaszel. To tylko przykład 

jednej z wielu rodzin. Podobnych historii mieszkańcy mogą opowiedzieć więcej. 

W szkole podstawowej w pobliżu kompostowni dzieci mdleją i wymiotują z 

powodu wdychanych trujących wyziewów. 

W dniu 14.09.2016 około godz. 14 .00  9,5 letnia dziewczymka wróciła ze 

szkoły z bardzo spuchniętymi powiekami  od razu udano się z dzieckiem do lekarza .  

Mimo braku nr lekarz przyjął dziewczynkę widząc jak ona wygląda. Przepisał leki i 

skierował do okulisty. 

Okulista w danej przychodni nie przyjmuje dzieci, ale zrobił wyjątek widząc spuchnięte 

oczy dziecka. Stwierdzono silne zapalenie spojówek bez wydzieliny. Nie było powodu do 

paniki  dopóki matka dziewczynki nie zobaczyła  komentarza na fb . W związku z 

uciążliwościami ze strony kompostowni na Kampinoskiej 1 mieszkańcy przesyłają 

informacje lub zdjęcia z dolegliwościami, które u nich wystąpiły do Stowarzyszenia 

Czyste Radiowo – zamieszczono je na stronie fb.  Jeden z ojców zmarłej dziewczynki z 

Ciółkowa , którzy również mieszkali przy takiej instalacji napisał , że jego córka miała 

takie same opuchnięte powieki i od tego zaczął się ich koszmar . W porę nie były 

wykonane badania i dziewczynka zmarła na sepse. Matka dziewczynki  natychmiast 

zadzwoniła  do  tego ojca dopytać o więcej szczegółów   wówczas dowiedziała się, że ich 

córka miała jeszcze na rączkach ślady jak po ukąszeniu owadów. Przeraziła się tym co 

usłyszałam ponieważ jej córka miała takie same ślady. Natychmiast zgłosiła się do 

szpitala bielańskiego. Lekarze po rozmowie ze matką potraktowali sprawę bardzo 

poważnie i natychmiast zajęto się dziewczynką . Wykonano badania, które na szczęście 

wykluczyły sepię. 

Badania wykazały silną alergię, znacznie przekroczone Eozynofile (Eozynofilia to stan, w 

których dochodzi do wzrosty liczby granulocytów kwasochłonnych, czyli eozynofili. 

Obecność eozynofili ponad normę oznacza toczący się w organizmie proces chorobowy. 

Wynik taki może oznaczać choroby alergiczne – astmę, atopowe zapalenie skóry, 

choroby pasożytnicze, nowotworowe, choroby tkanki łącznej, naczyń i choroby 

skóry.)Do tej pory dziewczynka nie miała kłopotów tego typu. Natomiast kłopoty 

skórne, bóle głowy,  zawroty głowy nudności , wymioty czy biegunka zdarzają się bardzo 

często. Skierowano dziewczynkę również do neurologa z powodu właśnie częstego bólu  

głowy, wizytę zaplanowano na 30.11.2016r 
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W jednym z wpisów na facebooku, ktoś napisał, że osoba z branży śmieciowej 

zdradziła, że kompostowane są odpady, które nie mogą być kompostowane, i w tym celu 

zmienia się nawet kod odpadów.  

 Stowarzyszenie podjęło szereg działań, aby ustalić przyczyny odorów unoszących 

się z instalacji. Wystąpiło np. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie  o wyjaśnienie, dlaczego, jak wynika z decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 

1286/OŚ/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach z 29.12.2011 r., stwierdzającej 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

przyjął, że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zajął 

odmienne stanowisko), i że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

Puszczę Kampinoską, jak również integralność oraz spójność sieci obszarów Natura 

2000. W piśmie z 15 grudnia 2014 r. do Stowarzyszenia Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie wyjaśniał, że na skutek przykrycia pryzm membraną 

ograniczona miała zostać emisja związków odorotwórczych o ok. 95-97%. Powietrze z 

wnętrza hali wyładunku i segregacji miało być ujmowane za pomocą wentylacji z 

podciśnieniem. W ramach inwestycji zaplanowano oczyszczanie powietrza procesowego 

powstającego w biostabilizatorach i hali produkcyjnej z substancji odorotwórczych na 

biofiltrze. Każdy z czterech biostabilizatorów miał posiadać swój biofiltr, na którym 

powietrze procesowe poddawane miało być oczyszczaniu ze skutecznością 

dezodoryzacji na poziomie ok 90%. Ponadto wentylacja wyposażona miała być w 

urządzenia odpylające powietrze procesowe.  

Odczuwalny na co dzień odór (w zależności od kierunku wiatru) wskazuje, że 

zastosowanie ww. zabezpieczeń, filtrów itp. w ogóle nie ma miejsca. Nie możemy jednak 

przedstawić na to dowodów, nie mamy bowiem wstępu do zakładu. Mamy ogromne 

kłopoty w dostępie do informacji publicznej. Organy zasłaniają się tajemnicą 

przedsiębiorstwa.  

Gdyby prokurator przystąpił do prowadzonego postępowania, miałby możliwość 

wglądu do całych akt i pełnej kontroli, czy postępowanie jest prowadzone zgodnie z 

prawem i w efekcie, czy ewentualne zezwolenie zintegrowane zagwarantuje, że  MPO 

nie będzie naruszać przepisu art. 16 ustawy o odpadach, który stanowi, że gospodarkę 

odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 
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środowiska, a gospodarka odpadami nie może powodować uciążliwości przez hałas lub 

zapach.  

Bardzo proszę o potraktowanie sprawy jako pilą ponieważ Urząd Marszałkowski 

może w każdej chwili wydać pozwolenie zintegrowane Spółce MPO. 

 

 Jednocześnie, wnosimy o sprawdzenie, czy prokurator Prokuratury Rejonowej w 

Pruszkowie - Piotr Romaniuk słusznie postanowił o umorzeniu śledztwa (postanowienie 

z 29 XII 2014 r., sygn.. akt 2 Ds. 584/14/V) w sprawie przekroczenia uprawnień przez 

Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka poprzez zawarcie umowy z MPO w 

Warszawie na bieżącą eksploatację składowiska odpadów położonego we wsi Klaudyn, 

co było sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Należy wyjaśnić, że Wójt Gminy Stare Babice – Krzysztof Turek zawarł z MPO 

umowę z 12 kwietnia 2013 r. (z aneksem z 30 grudnia 2013 r.). W § 3 tej umowy 

zezwolono MPO na bieżącą eksploatację składowiska, pomimo że plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość jedynie rekultywacji 

składowiska. W rezultacie, MPO posiada tytuł prawny do składowiska, co pozwoliło 

spółce na uzyskiwanie kolejnych decyzji.  

 

        Z wyrazami szacunku, 


