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KANCELARIA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BIURO INTERWENCYJNEJ 
POMOCY PRAWNEJ I LISTÓW 

Nr BIPL.0600.2377.2023.KM Warszawa, j0 marca 2023 roku 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
przesyła do rozpatrzenia w ramach posiadanych kompetencji, petycję  ł

ś zgłaszającego uwagi i propozycje do przepisów ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostumianiu ir!formagi o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska orazo ocenach oddzia?ywania na środowisko. 
Do petycji zostały także załączone listy podpisów mieszkańców gminy Pakość, sprzeciwiających 
się  utylizacji odpadów metodą  R10 na polach we Wsi Radiowo, Ludwiniec, Jankowo i Giebnia oraz 
powstaniu kompostowni na terenie dawnej oczyszczalni ścieków Fabryki „Linum". W załączeniu 
jedna taka karta z podpisami. 
Będziemy wdzięczni za poinformowanie Zainteresowanego oraz Kancelarii Prezydenta RP 
o zajętym stanowisku. 
O niniejszym wystąpieniu został  powiadomiony odrębnym pismem. 

Zał. 2 (petycja z 21 lutego br.+karta z podpisami) 
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PETYCJA DOTYCZĄCA KONIECZNOŚCI ROZSZERZENIA PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ  STAĆ  SIĘ  

STRONĄ  POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH ORAZ FORM PUBLIKACJI INFORMACJI O TOCZĄCYCH SIĘ  

POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W PRZYPADKU PRZEDSIĘWZIĘĆ  MOGĄCYCH 

ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ  NA ŚRODOWISKO 

Pakość, dnia 21 lutego 2023r. 

Reprezentując grono ponad 2000 mieszkańców gminy Pakość, zwracam się  do Pana 

Prezydenta z prośbą  o wystąpienie z inicjatywą  ustawodawczą  zmierzającą  do wprowadzenia 

nowelizacji do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. Nasz szczególny przypadek wskazuje, iż  wadliwe określenie właściwej ilości 

stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

oraz forma, w której podaje się  do publicznej wiadomości informacje o planowanych 

zamierzeniach inwestycyjnych, rodzi wiele możliwości do nadużyć, których ofiarami może być  

następnie wiele osób. 



Tysiące mieszkańców Gminy Pakość  oraz sąsiadujących z nami gmin obawiają  się  

rosnącego zagrożenia, które wynika z faktu planowania na naszym terenie kilku przedsięwzięć  

z zakresu zagospodarowania odpadów, których wielkość, rozmieszczenie oraz charakter nie 

pozostaną  bez wpływu na zdrowie mieszkańców oraz stan ś rodowiska naturalnego. 

W ostatnich miesiącach toczymy walkę  o niewydanie przez Starostę  Inowrocławskiego 

pozytywnej decyzji administracyjnej na utylizację  odpadów na obszarze ponad 190 ha przy 

wykorzystaniu metody odzysku R10, czyli rozprowadzania odpadów na powierzchni pól celem 

rzekomego użyźniania gleb. Ponadto w ostatnim czasie opinia publiczna dowiedziała się  

o kolejnym zamierzeniu inwestycyjnym, które mocno nas bulwersuje, a mianowicie o planach 

budowy otwartej kompostowni o mocy przetwórczej do 25 000 ton rocznie — właściwie 

w centrum naszego miasta. W obu przypadkach informację  o planowanych przedsięwzięciach 

pozyskano w „przeddzień" wydania pozytywnej decyzji administracyjnej i tylko determinacja 

naszych mieszkańców wstrzymała pozytywne dla inwestorów zakończenie tych postępowań. 

Wnikliwa analiza zawartych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danych oraz 

przeprowadzone rozpoznanie działań  podjętych przez tutejszy Urząd pozwoliło na odkrycie 

faktu, iż  Urząd Miejski prawidłowo procedował  wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, ale w opinii skarżących mieszkańców nie poinformował  stron 

postępowania w prawidłowy sposób ani o lokalizacji, ani o wielkości 

i charakterze przedmiotowej inwestycji. Przez prawie rok o tym przedsięwzięciu nie 

poinformowano również  Rady Miejskiej. Nie ma najmniejszych wątpliwości, 

że kompostownia ta wpłynie na stan środowiska i komfort życia mieszkańców naszej Gminy. 

Nie można mieć  wątpliwości, iż  inicjatywa Pana Prezydenta w tej kwestii, o którą  usilnie 

zabiegamy, nie pozostanie bez wpływu na życie naszej zbiorowości oraz wartości 

wymagających szczególnej ochrony w imię  dobra wspólnego. Zgoda organów administracji 

publicznej na realizację  obu zamierzeń  inwestycyjnych sprawi, iż  mieszkańcy Gminy Pakość  

zostaną  właściwie z każdego kierunku otoczeni setkami tysięcy ton odpadów, które będą  

„zgodnie z prawem" przetwarzane na setkach hektarów pól uprawnych albo działkach 

w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, którego dziedzictwem kulturowym jest Park Kulturowy 

Kalwaria Pakoska tj. zespół  25 barokowych kaplic rozmieszczonych na obszarze wielu 

hektarów wraz z cenną  przyrodą, tj. alejami dębowymi, akacjowymi, na których znajdują  się  

pomniki przyrody. W odległości nie większej niż  1000m od planowanej otwartej kompostowni 
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znajduje się  historyczne centrum naszego miasteczka oraz tereny kilku wsi 

o łącznej liczbie mieszkańców wynoszącej 6000 osób. Doświadczenie płynące z realizacji 

wszystkich inwestycji tego typu w Polsce, tj. oczyszczalni ścieków, kompostowni, zakładów 

utylizacji i zagospodarowania odpadów, czy ferm zwierząt futerkowych pokazuje, że 

negatywnego oddziaływania na środowisko nie da się  zamknąć  w obrębie granic tych działek. 

Przykre zapachy, zwłaszcza w sezonie letnim, hałas pracujących urządzeń  mieszających pryzmy 

kompostowe, czy samochodów ciężarowych dowożących odpady na pola i na teren 

kompostowni trwale skażą  ś rodowisko naturalne oraz będą  mieć  wpływ na zdrowie wszystkich 

mieszkańców gminy. Docelowo spadnie wartość  nieruchomości, a historyczne, religijne oraz 

środowiskowe walory naszej miejscowości zostaną  trwale zniszczone. 

Nasz przykład powinien być  wykorzystany do wprowadzenia takiej zmiany w Ustawie 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, aby 

Stroną  w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco wpływać  na środowisko mogły być  oprócz 

właścicieli działek leżących w odległości 100m od granicy dziatek, na których planowane jest 

przedsięwzięcie oraz stowarzyszeń  ekologicznych, które zgłoszą  chęć  udziału w tym 

postępowaniu, również  Komitety Obywatelskie tworzone w tych dotyczących ich 

bezpośrednio kwestiach. Nasz przykład pokazuje, że informacja o planowanych 

przedsięwzięciach nie dotarła tradycyjnymi szlakami komunikacji ani do ogółu mieszkańców, 

ani stowarzyszeń  ekologicznych. Mieszkańcy wsi, w sąsiedztwie, których rozsypywane mają  

być  odpady, nie są  nawet stroną  postępowania administracyjnego, a proces który będzie 

prowadzony na 190 hektarach ani nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, ani nie będzie kontrolowany przez WIOŚ  w związku z tym, że nie będzie 

prowadzony w specjalnej instalacji. Konieczne jest wprowadzenie do ww. ustawy obowiązku 

informowania mieszkańców gminy o planowanych inwestycjach mogących zawsze znacząco 

oddziaływać  na środowisko, na innych platformach niż  BIP oraz tablica ogłoszeń. Wydaje się  

konieczne wprowadzenie obowiązku informowania mieszkańców również  poprzez oficjalną  

stronę  poszczególnych Urzędów, strony na portalach społecznościowych, czy poprzez lokalne 

media. 



Szanowny Panie Prezydencie, mamy świadomość, iż  nasz przypadek nie zostanie objęty 

rozwiązaniami prawnymi, o których wprowadzenie postulujemy. Jednakże prosimy Pana oraz 

Pana kancelarię  o zwrócenie uwagi na problem, z którym się  do Pana zwracamy. Decyzje 

dotyczące realizacji przedmiotowych inwestycji w Gminie Pakość  miały być  podjęte 

w pierwszym kwartale 2023 roku. Wierzymy jednak, że solidarny protest ponad 2000 

mieszkańców naszej Gminy, którzy popierają  postulaty zawarte w tej petycji, wywrze właściwy 

wpływ na Burmistrza Pakości oraz Starostę  Inowrocławskiego, którzy (o ile inwestorzy nie 

wycofają  się  z zamiarów realizacji tych inwestycji) sami wydadzą  negatywne decyzje w sprawie 

realizacji tych inwestycji. 

Z poważaniem 
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MIESZKAŃCY GMINY PAKOŚĆ  STANOWCZO NIE ZGADZAJĄ  SIĘ  
NA UTYLIZACJĘ  ODPADÓW METODĄ  R10  NA POLACH WE 

WSI RADŁOWO, LUDWINIEC, JANKOWO I GIEBNIA ORAZ NA 
KOMPOSTOWNIĘ  W CENTRUM MIASTA  NA TERENIE 

DAWNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW FABRYKI „LINUM" W ILOŚCI 
DO 25000 TON ROCZNIE. 

NIE DLA ODPADÓW W GMINIE PAKOŚĆ   

Nie pozwolimy na zatruwanie naszego ś rodowiska wokół, 
naszych wód i naszego powietrza!!! 


