
                            Warszawa,           grudnia 2016 roku 
 
 
                                                                          Naczelny Sąd Administracyjny  

ul. G.Boduena 3/5 
00-011 Warszawa 
za pośrednictwem 

                         Wojewódzkiego 
                Sądu Administracyjnego  

w Warszawie 
ul. Jasna 2/4 
00-013 Warszawa 

 
                                                                                Wnoszący skargę:  
                                                                   Stowarzyszenie „Czyste Radiowo” 
       ul. Arkuszowa 129 

01-934 Warszawa 
 
                                                                                Strona przeciwna:   
       Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
           w m.st. Warszawie  

ul. Obozowa 43 
        01-161 Warszawa  

 
 

ZAŻALENIE 
               
na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 

2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 2971/16 w sprawie wniosku MPO w m.st. Warszawie sp. z o.o. 

o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej: GIOŚ) z 

24 października 2016 r. nr DIiO-420/813/2016. 

 Reprezentując Stowarzyszenie „Czyste Radiowo” zaskarżam w całości postanowienie 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 2971/16.  

 

Na podstawie art. 194 § 1 pkt 2 oraz art. 174 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) postanowieniu temu zarzucam naruszenie 

przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj.: 

- art. 141 § 4 p.p.s.a. tj. przedstawienie stanu sprawy niezgodnie ze stanem faktycznym i 

prawnym, poprzez pominięcie istotnych dla sprawy informacji, w tym - o zagrożeniu dla 
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zdrowia i życia ludzi oraz zanieczyszczeniu środowiska spowodowanym działalnością 

instalacji przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie; 

- art. 61 § 3 p.p.s.a. poprzez jego zastosowanie, pomimo że w sprawie nie wystąpiła żadna 

przesłanka uzasadniająca wstrzymanie wykonania decyzji GIOŚ 

Wnoszę o: 

1) uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, 
 
2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, 

3)  wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. 

UZASADNIENIE 

 

Sąd wydając postanowienie nie przedstawił aktualnego stanu sprawy, w tym – tak 

ważnego faktu jak wydanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji z 28 

listopada 2016 r. o odmowie udzielenia MPO pozwolenia zintegrowanego. Uzasadnianie 

przez sąd, że ponowne uruchomienie instalacji nie pozwoli na zwrot poniesionych wydatków, 

dotyczy stanu, w którym prawdopodobne byłoby jej uruchomienie. Tymczasem, w świetle 

uzasadnienia decyzji marszałka, nie jest to możliwe. Marszałek wskazał m.in., że frakcja 

nadsitowa zawiera pewną ilość odpadów mokrych, znaczną ilość odpadów niepalnych oraz 

odpadów niebezpiecznych. Zwrócił uwagę na bardzo ograniczony pod względem 

technologicznym proces przetwarzania, niezastosowanie nowoczesnych i efektywnych pod 

względem środowiskowym urządzeń segregujących odpady, takich jak separatory 

optopneumatyczne, pneumatyczne, balistyczne, wiroprądowe czy nawet kabin sortowniczych 

umożliwiających efektywną, ręczną segregację odpadów. I dalej, proces technologiczny w 

części mechanicznej instalacji nie jest zgodny z określoną w przepisach prawa hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami. Zastosowana w zakładzie technologia w głównej mierze 

nastawiona jest na „produkcję” odpadów przeznaczonych do termicznego zagospodarowania, 

co stanowi naruszenie art. 17 i 18 ustawy o odpadach. Ograniczony zasób urządzeń 

technicznych uniemożliwia efektywne wydzielenie surowców wtórnych przeznaczonych do 

recyklingu oraz odpadów takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy baterie i 

akumulatory. W wyniku procesu przetwarzania nie są wysegregowane podstawowe odpady 

surowcowe takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe i 
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metale nieżelazne. Jedynym odpadem wydzielanym w toku procesu technologicznego są 

metale żelazne, jednak również w tym przypadku efektywność procesu nie jest wysoka. 

Proces technologiczny prowadzony w części mechanicznej instalacji niezgodny jest z 

podstawowymi założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowanym w 

oaprciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawę o odpadach oraz o 

założenia Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. Brak urządzeń technologicznych 

umożliwiających wydzielenie odpadów zmieszanych frakcji nadających się do recyklingu i 

przygotowanie do ponownego użycia w istotny sposób ogranicza możliwość spełnienia przez 

instalację wymagań dotyczących poziomów recyklingu określonych w przepisach unijnych, 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 

sprawie odpadów. W dalszej części uzasadnienia marszałek stwierdził, że zastosowana w 

zakładzie technologia mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych jest 

zdecydowanie nieefektywna pod względem środowiskowym. Proces przetwarzania odpadów 

prowadzony jest w sposób iluzoryczny, prowadzący do nieuprawnionej „zmiany kodów 

odpadów”, bez efektu ekologicznego w postaci skutecznego wydzieleni podstawowych 

odpadów surowcowych nadających się do recyklingu, a więc w sposób niezgodny z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami oraz założeniami krajowego systemu gospodarki 

odpadami – i z tego powodu nie może być uznany za spełnijący wymogi wynikające z 

najlepszej dostępnej techniki. W opinii organu, całkowicie niedopuszczalna jest rezygnacja z 

podjęcia jakichkolwiek działań dostosowawczych, kosztem utraty efektów środowiskowych. 

W analizowanym przypadku prowadzący instalację, mimo istniejących możliwości 

technicznych oraz ekonomicznych (możliwość uzyskania dużej dotacji e środków unijnych) a 

także szerokiej dostępności rynkowej nowoczesnych technologii, nie podjął – w 

przeciwieństwie do większości innych zakładów na terenie Mazowsza – żadnych działań 

mających na celu dostosowanie instalacji do wymogów najlepszej dostępnej techniki, bazując 

na technologii nieefektywnej i niespełniającej wymagań. Marszałek zauważa, że przepisy 

prawa nie dopuszczają możliwości odstępstwa od obowiązku spełniania wymagań najlepszej 

dostępnej techniki. 

Nieprzedstawienie w zaskarżonym postanowieniu stanu sprawy zgodnie ze stanem 

faktycznym i prawnym oznacza, że sąd godzi się na kontynuowanie działalności instalacji, jak 

wskazano wyżej, przetwarzającej odpady niezgodnie z wymogami i, co więcej, 

nieposiadającej od półtora roku pozwolenia zintegrowanego, co jest nie do zaakceptowania w 

państwie prawa. Sąd godzi się na funkcjonowanie instalacji odnośnie której Narodowy 

Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny wskazał, że samo występowanie 



 4 

długotrwałej i znaczącej uciążliwości zapachowej jest wystarczającym powodem do podjęcia 

radykalnie skutecznych działań. 

Wydaje się niemożliwe, żeby wydający postanowienie – sędzia Piotr Korzeniowski – nie 

powziął informacji o decyzji marszałka, o której ogłaszały liczne media, i której 

uwzględnienie w postanowieniu nie dawałoby płonnej nadziei, że MPO uzyska decyzję 

pozwalającą mu na prowadzenie instalacji przy ul. Kampinoskiej w Warszawie. 

Nawet ewentualne uchylenie decyzji GIOŚ, o którym mówi MPO, nie będzie miało 

żadnego znaczenia. Jedynie bowiem posiadanie zezwolenia zintegrowanego uprawniałoby 

MPO do prowadzenia działalności w instalacji przy ul. Kampinoskiej.  

Uzasadnienie postanowienia kompletnie nie odpowiada stanowi faktycznemu z dnia 

wydania postanowienia. W świetle wejścia do obrotu prawnego decyzji marszałka całkowicie 

nieuzasadnione jest bowiem powoływanie się na ewentualne ponowne uruchomienie 

instalacji. 

Sąd pominął w zaskarżonym postanowieniu, że sprawa nie dotyczy zwykłej działalności 

gospodarczej lecz przedsiębiorstwa przetwarzającego odpady, którego działalność w instalacji 

przy ul. Kampinoskiej w Warszawie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Zignorował oczywistość, że działalność MPO jako spółki miejskiej nie powinna ograniczać 

się do osiągania zysków, zwłaszcza - kosztem zdrowia mieszkańców. Nie powinno budzić 

wątpliwości, że Spółka świadczy usługi użyteczności publicznej podlegając jednak 

regulacjom prawnym dotyczącym m.in. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.  

Sąd pominął fakt powszechnie znany, że działalność MPO jest źródłem smrodu w 

promieniu ok. 7 kilometrów od instalacji z powodu stosowania prymitywnej technologii, co 

powoduje ciągłe skargi mieszkańców do wszelkich organów i służb.  

Warto przytoczyć wskazówki zawarte w postanowieniu Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r. sygn.. akt II OZ 643/16 – 

Zauważyć należy, iż rozpoznanie żądania wstrzymania wykonania aktu lub czynności i 

wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., nie może nastąpić wyłącznie na 

podstawie samego wniosku […] sąd administracyjny powinien w równym stopniu uwzględnić 

materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy i ocenić, czy występują przesłanki, od 

spełnienia których uzależnione zostało udzielenie ochrony tymczasowej. Ocena ta nie może 

abstrahować od potrzeby uwzględnienia poszanowania praw wszystkich uczestników 

postępowania, albowiem niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania 
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trudnych do odwrócenia skutków może zachodzić nie tylko po stronie wnoszącego skargę 

(wnioskodawcy), ale również po stronie innych uczestników postępowania.  

W niniejszej sprawie uciążliwości, jakie powoduje instalacja i jej negatywny wpływ na 

zdrowie mieszkańców zostały przez sąd całkowicie pominięte. 

W postanowieniu bardzo obszernie przedstawiono argumentację MPO, natomiast 

ustalenia przyjęte przez sąd ograniczyły się do ogólników. Sąd nie uzasadnił, w jaki sposób 

spełniono którąkolwiek przesłankę z art. 61 § 3 p.p.s.a.  

 Uzasadnienie sądu jest tak lakoniczne, że poza wyjaśnieniem, co to są trudne do 

odwrócenia skutki, nie wskazał, na czym w niniejszej sprawie miałyby one polegać, podobnie 

- niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Uzasadnienia sądu nie może zastąpić 

argumentacja MPO, którą to sąd obszernie przytoczył, ale jej nie ocenił. W rezultacie, sąd nie 

wykazał spełnienia przesłanek do wstrzymania wykonania decyzji. Stwierdzenie przez sąd, że 

MPO nie będzie miało gdzie magazynować odpadów z terenu Warszawy w ogóle nie jest 

argumentem uzasadniającym zastosowanie tak wyjątkowej instytucji jak wstrzymanie 

wykonania decyzji. Zresztą sąd sam zaprzecza tej argumentacji w kolejnym zdaniu, 

stwierdzając, że wiązać się to będzie z koniecznością przekazania innym podmiotom 

odpadów, które zostały zmagazynowane w instalacji. To jest oczywiste i w żaden sposób sąd 

nie uzasadnia, jak miałoby to powodować trudne do odwrócenia skutki czy też 

niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Sąd nie uwzględnił, że MPO dano w 

decyzji GIOŚ odpowiednio dużo czasu, by bezpiecznie zakończyć działalność instalacji, 

uwzględniając długość procesu  przetwarzania odpadów. Gdyby zgodzić się ze sposobem 

myślenia sędziego Piotra Korzeniowskiego, to żadna wydana przez właściwy organ decyzja 

wstrzymująca użytkowanie instalacji, wydana zresztą na konkretnej podstawie prawnej, nie 

mogłaby być wykonywana, choć oczywistym jest, że musi się wiązać z wykonaniem 

konkretnych działań koniecznych do zakończenia działalności zakładu. MPO miało dość 

czasu, by w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem zakończyć działalność instalacji przy 

ul. Kampinoskiej. Postanowienie sądu nie powinno spełniać roli koła ratunkowego dla 

nieudolnej spółki. Niezrozumiałe jest też, w jaki sposób stwierdzenie w uzasadnieniu 

postanowienia, że przekazanie odpadów jest przedsięwzięciem trudnym pod względem 

technicznym i logistycznym miałoby uzasadniać wystąpienie przesłanek do wstrzymania 

wykonania decyzji GIOŚ. Niepoparte żadnymi argumentami jest twierdzenie, że 

transportowanie odpadów na znaczne odległości wiąże się z ryzykiem zagrożenia 

ekologicznego. Sąd nie wskazał o jakich odległościach mowa, i nie sprecyzował, co kryje się 

pod stwierdzeniem - przedsięwzięcie trudne. Nie wyjaśnił, na czym miałoby polegać 
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zagrożenie ekologiczne przy transportowaniu odpadów, mając zwłaszcza na uwadze, iż sąd 

nie dostrzegł żadnego zagrożenia w działalności instalacji przy ul. Kampinoskiej oraz tego, że 

MPO podlega regulacjom prawnym dotyczącym ochrony środowiska.  

Sąd nie uwzględnił także stanu prawnego. Przypisy prawa przewidują zastąpienie 

niedziałającej RIPOK przez inne podmioty działające na rynku. Przepis art. 35 ust. 4 pkt 2 

ustawy o odpadach przewiduje wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji 

przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich 

instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. 

Instalacja MPO nie jest więc podmiotem niezastąpionym i nie ma żadnego obowiązku 

dalszego funkcjonowania. Mieszkańcy nie powinni dłużej cierpieć z powodu działalności 

instalacji przy ul. Kampinoskiej.  

Sąd nie wskazał, jakie faktyczne i prawne następstwa, które miałyby się wiązać z 

wykonaniem decyzji, wziął pod uwagę wydając postanowienie. Nie wskazał żadnych, prócz 

jakichś zdawkowych uwag. Nie jest uzasadnieniem powołanie się na umowy wiążące spółkę 

do 31 lipca 2017 r. Sąd nie wskazał przy tym jakie to są umowy, z kim zawarte, w jakim 

zakresie, jakie przewidują kary itd. Poprzestał na ogólnikach, jak – obowiązek wypłaty 

odszkodowań (nie wiemy w jakiej wysokości), możliwość naliczenia kar umownych (może 

czy doprowadzi? jaka wysokość kary?). Także argument o ewentualnym zatrzymaniu 

skomplikowanej technologicznie instalacji w świetle wskazania przez marszałka jaką to 

„skomplikowaną technologicznie” instalacją jest instalacja MPO, nie ma żadnego 

uzasadnienia. 

Żaden odpowiedzialny podmiot gospodarczy nie zawiera umów, nie mając pozwolenia 

zintegrowanego, ani nawet pewności, że je uzyska. Zawarcie takiej umowy i narażanie się na 

ewentualne kary, świadczy albo o braku kwalifikacji do prowadzenia działalności 

gospodarczej albo o zwykłej arogancji. Każdy prowadzący działalność gospodarczą podmiot 

ponosi ryzyko, a podejmując nieodpowiedzialne działania i decyzje musi mieć świadomość 

tego, że ryzyko wzrasta. Fakt zawarcia umów na czas, na który MPO nie posiada zezwolenia 

zintegrowanego, świadczyć może o świadomym narażeniu spółki na straty, ale to już sprawa 

audytu i ewentualnie organów ścigania. Sąd nie przedstawił też bardzo istotnej informacji, tj. 

na jakim etapie w dniu wydania postanowienia było wykonywanie przez MPO decyzji GIOŚ. 

Wydaje się, że powinno być na etapie końcowym, choć nie można wykluczyć zignorowania 

przez MPO tej decyzji. 
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Postanowienie nie określa, do kiedy wstrzymuje wykonanie decyzji, tym samym MPO 

nie musiałoby nigdy uzyskiwać jakiegokolwiek pozwolenia. Mało tego, podstawą 

wstrzymania wykonania decyzji są ewentualne straty, jakie MPO miałoby ponieść w związku 

ze wstrzymaniem eksploatacji, tak jakby decyzja a głównie data była zaskoczeniem, przy 

czym, w decyzji wstrzymującej uwzględniono okres bezpiecznego wstrzymania, czyli czas na 

przygotowanie się do poniesienia konsekwencji swojej niekompetencji. 

Zważywszy na jednostronność uzasadnienia i całkowite pominięcie uwzględnienia stanu 

środowiska, w tym – zagrożenia zdrowia i życia ludzi, wniosek o wstrzymanie wykonania 

zaskarżonego postanowienia jest w pełni uzasadniony. W przeciwnym razie, tysiące ludzi, 

których podtruwa instalacja MPO, będą w dalszym ciągu narażone na pogarszanie zdrowia a 

nawet zagrożenie życia. 

Mając na uwadze skalę nieprawidłowości, które wskazał w swej decyzji marszałek, 

prawdopodobieństwo uchylenia decyzji marszałka przez Ministra Środowiska jest znikome. 

Natomiast wszelkie próby przedłużania działalności MPO przy ul. Kampinoskiej wydłużą 

jedynie gehennę ludzi narażonych na oddziaływanie wyziewów z instalacji. Dalsze 

powodowanie zagrożenia zdrowia i życia ludzi trującymi oparami będzie mieć rzeczywiście 

trudne do odwrócenia skutki i narazi MPO na rzeczywiste odszkodowania. 

Wstrzymanie użytkowania instalacji jest rezultatem stosowania przepisów prawa przez 

organ administracji publicznej. Faktu stosowania przez organ przepisów regulujących kwestię 

przetwarzania odpadów czy ochrony środowiska w stosunku do MPO, które łamie przepisy, 

nie można utożsamiać z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody czy 

spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jeżeli zaniedbania MPO doprowadziły do 

wydania decyzji wstrzymującej działalność, to podnoszenie argumentu szkody jest 

absurdalne.  

Z tych względów wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie 

sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego 

rozpoznania. 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
- odpis zażalenia, 
- dowód uiszczenia wpisu stałego od zażalenia, 
- kopia decyzji marszałka o odmowie udzielenia pozwolenia zintegrowanego. 
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