
WÓJT GMINY IZABELIN
Izabelin, dnia 29 sierpnia 201 8r.

SOŚ.602.8.2018.AC

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa

Dotyczy: Opiniowanie projektu PGO WM 2024

W związku z przekazaniem do zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla
województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami niniejszym pismem zgodnie z art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 14 grudnia 20l2r. o odpadach przekazuję uwagi dotyczące:

1) wskazania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich
instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn;

2) planu zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których
modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z
przyczyn ekonomicznych ;

3) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych planowanych do budowy oraz
rozbudowy/modernizacji w regionie zachodnim województwa mazowieckiego
zlokalizowanych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie należących do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. :

* Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Kampinoska 1,
Kompostownia odpadów zielonych w Warszawie, m. st. Warszawa, ul.
Kampinoska l

Od kilku lat nasilają się zgłoszenia mieszkańców Mościsk i Lasek dotyczące uciążliwości w/w
wskazanych instalacji posiadających obecnie, status instalacji RIPOK w aktualnie obowi.ązującym
regionie warszawskim. Jak wynika z informacji zamieszczonej w projekcie dokumentu w części
6.1.2.4.2 są to instalacje wskazane do zamknięcia, jednak podane terminy są odległe - dla
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kompostowni wyznaczony terrnin zamknięcia to 28 kwietnia 2025r. Instalacja do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawy, ul. Kampinoska

1 funkcjonuje nadal mimo, iż nie spełnia wymogów dla RIPOK-u. Jesteśmy przekonani, że nasi

Mieszkańcy wkrótce odetchną, gdyż po d%otrwałym postępowaniu, Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska wyznaczył terrnin wstrzymania działalności w zakresie użytkowania
instalacji na dzień 10 września 20l8r., co zarówno Mieszkańcy, jak i ja osobiście przyjęliśmy bardzo

pozytywnie.

Obecnie eksploatowane instalacje - w tym zwłaszcza kompostownia - powodują w naszej i

Mieszkańców ocenie znaczne uciążliwości zapachowe, odczuwalne prawie codziennie, na coraz

większym obszarze sięgające nawet posesji oddalonych o ponad 6 km od instalacji w Izabelinie C, czy

Truskawiu. Stan obecnego dyskomfortu spowodowanego nasileniem się odorów alarrnowany jest

bowiem nie tylko przez mieszkańców Mościsk, ale wszystkich miejscowości gminy Izabelin.

Perspektywa zamknięcia instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów

zielonych i innych bioodpadów komunalnych dopiero do dnia 28 kwietnia 2025r. bardzo niepokoi

mieszkańców narażonych na codzienne uciążliwości zapachowe, które mogą im towarzys'ryc przez

kolejnych 7 lat (na str. 176 projektu dokumentu wskazano inny terrnin - Modernizacja i

unowocześnienie istniejącej instalacji oraz jej herrnetyzacja lub zamknięcie do 31 grudnia 2025 r.)

Nieprzyjemny zapach jest przyczyną coraz to większej ilości skarg mieszkańców, w tym

wskazywania na różne objawowe problemy zdrowotne u dzieci i dorosłych, dlatego podjęcie

konkretnych działań naprawczych, służących wyeliminowaniu lub w znacznym stopniu ograniczeniu

uciążliwości zapachowych w instalacjach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania

w m. st. Warszawie konieczne jest już dziś, co oznacza, że modernizacja instalacji przetwarzania

odpadów zielonych (kompostowni) w kierunku ograniczenia uciążliwości odorosve3 poprzez

hermetyzację procesu (lub jej zamknięcie w braku możliwości herrnetyzacji tej instalacji) powinna

być dokonana w jak najkrótszym terrninie tj. znacznie wcześniej niż w 2025r.

Jak wynika z inforrnacji zawartych w projekcie PGO WM 2024 w miejscu funkcjonującej

Instalacji MBP w m. st. Warszawa, ul. Kampinoska l ma zostać wybudowana instalacja do

doczyszczania odpadów z selektywnej zbiórki (szkła, papieru oraz metalu i tworzyw sztucznych), w

ramach budowy Centrum recyklingu i edukacji ekologicznej oraz rozbudowana instalacja do

przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. Oczekujemy, że te nowe instalacje nie przyniosą

nowych uciążliwości dla Mieszkańców naszej gminy w postaci nadmiernej emisji hałasu, py'4ósv,

odoru czy innego rodzaju zanieczyszczeń środowiska.

Z uwagi na już istniejące uciążliwości, zwiększenie mocy przerobowych instalacji do

przetwarzania odpadów wielkogabarytowych z 20 000 Mg/rok do 60 000 Mg/rok znacznie spotęguje

występujące obecnie uciążliwości związane z emisją instalacji (hałas, pyły). Wybudowanie instalacji

do recyklingu odpadów oraz instalacji do doczyszczania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów o

planowanej mocy przerobowej 120 000 Mglrok dodatkowo przyczynią się do pogorszenia warunków
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życia i komfortu psychicznego mieszkańców sąsiadujących z instalacjami przy ul. Kampinoskiej 1 w
Warszawie.

Mając na względzie dobro i zdrowie Mieszkańców bezpośrednio dotkniętych problemem
uciążliwości już istniejących instalacji, wyrażam swoje obawy związane z budową nowych, jak
również z rozbudową już istniejących instalacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w
m. st. Warszawie Sp. z o.o. złokalizowanych przy ul. Kampinoskiej w Warszawie w tak bliskim
sąsiedztwie zabudowań oraz wpisania ich do Planu gospodarki odpadami dla województwa
mazowieckiego 2024. Opowiadam się za pe4ną hermetyzacją mających nadal funkcjonować
instalacji w terminie nie dluższym niż do końca 2019 roku bądź za ich likwidacją w przypadku
niemożności eliminacji emisji narażających Mieszkańców gminy Izabelin na konieczność ich
znoszenia (odór, hałas, zapylenie, inne zanieczyszczenia środowiska), które mogą także
wywo?ać problemy zdrowotne.

iq"% AZup M

S}N }m

;' q?r-r=5cKw(mu

ul. 3 Maja 42, 05-080 lzabelin
tel.: (22) 722 80 05, faks: (22) 722 80 06

www.gmina.izabelin.pl, izabelin@izabelin.pl
NIP 1181762339, REGON 013271861

PKO BP SA II O/Warszawa 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034




