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Urząd Marszałkowski Województwa  
Mazowieckiego w Warszawie 

Departament Gospodarki Odpadami,  
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 

 
 

UWAGI DO WPGO 
 
W związku z opracowaniem projektu planu gospodarki odpadami dla województwa          

mazowieckiego jako przedstawiciele mieszkańców Radiowa zgłaszamy swoje uwagi        

do opracowanego dokumentu. 

 

Mimo trwającego wiele lat społecznego konfliktu na tle uciążliwości z          

przetwarzaniem odpadów na Radiowie, WPGO na kolejne lata nie przynosi nadziei           

na jego zakończenie. Z jednej strony wykreśla się uciążliwą instalację MBP firmy            

MPO, jednak wszystko wskazuje na to, że te odpady nadal “zostaną” na Radiowie.             

Bilans sugeruje, że odpady trafią do instalacji firmy Byś. Nie generuje ona obecnie             

takich ilości skarg jak instalacja MPO, jednak obawiamy się, że to tylko z powodu              

ilości przetwarzanych odpadów. Po zwiększeniu strumienia odpadów wzrośnie        

uciążliwość i liczba skarg też wzrośnie. 

 

Wykreślenie instalacji MBP MPO wydaje się pozornie poprawiać sytuację na          

Radiowie, jednak niepokojące są zapisy dotyczące planów dalszego        

zagospodarowania miejsca po MBP. Zakład dooczyszczania w zarządzie MPO to          

jest problem. Spółka swoimi działaniami pokazała, że nie potrafi przetwarzać          

odpadów w sposób nieuciążliwy. Działa bez pozwoleń, każda instalacja MPO budzi           

liczne skargi. Spółka wielkokrotnie publicznie przyznawała że nie wie dlaczego jej           

instalacja jest tak uciążliwa. Wobec takiej niekompetencji obawiamy się, że każda           

kolejna inwestycja będzie równie uciążliwa. Tym bardziej, że z zapisów planu           

mailto:samorzadradiowo@gmail.com


inwestycyjnego do WPGO wynika, że zakład będzie też mógł przyjmować          

zmieszane odpady komunalne, na co się kategorycznie nie zgadzamy. 

 

Równie dużym problemem jest utylizacja odpadów gabarytowych. Odbywa się ona          

na otwartym placu, generuje mnóstwo pyłu. Zwiększenie trzykrotne (jak zapisane w           

WPGO) ilości odpadów gabarytowych jest niedopuszczalne dla mieszkańców. Pył z          

tej instalacji już stanowi dla nas zagrożenie, a co dopiero po znacznym zwiększeniu             

ilości przyjmowanych odpadów gabarytowych. Obecnie w dni, kiedy odpady         

gabarytowe są utylizowane, mieszkańcy skarżą się na uporczywy kaszel i duszności. 

 

Chcemy podkreślić, że dla mieszkańców Radiowa przyjęte w WPGO rozwiązania,          

które dalej skazują ten region Bielan na uciążliwe sąsiedztwo nie są do            

zaakceptowania. Żonglowanie zakładami, które będą przetwarzać zmieszane       

odpady komunalne jest w naszej opinii tylko oddalaniem rozwiązania rzeczywistego          

problemu. Brak jest konkretnych dat dotyczących budowy nowych zakładów, które          

poprawią bilans odpadów dla regionu zachodniego województwa. Społeczność nie         

zgadza się na dalsze funkcjonowanie i rozwijanie działalności MPO na naszym           

terenie. 
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