
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Mamątowa  

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się mieszkańcy wsi Kalinowiec (gmina Płoniawy-Bramura, powiat 

makowski, województwo mazowieckie) w sprawie pomocy w doprowadzeniu do zaniechania budowy przez 

spółkę (…) Sp. z o.o. gigantycznego składowiska odpadów na terenie zbiornika po byłej cukrowni Krasiniec. 

Mieszkańcy solidnie sprzeciwiają się tego typu inwestycji, protestując nieustannie od kilku lat, niestety – 

bez powodzenia. Prywatny przedsiębiorca w porozumieniu z gminą zamierza wybudować składowisko, igno-

rując wszelkie protesty i interwencje mieszkańców, ponieważ według prawa protestujący nie są stroną 

w postępowaniu administracyjnym. Spółka jedynie poinformowała mieszkańców pisemnie o uruchomieniu 

segregowania odpadów. 

Jak wynika z informacji, również starostwo, a także wojewoda, do których odwoływali się mieszkańcy 

wsi, nie udzielili im pomocy we wspomnianej sprawie. Niebywałe jest to, że pominięto i zignorowano 

w raporcie negatywne oddziaływanie na środowisko i pogorszenie warunków życia mieszkańców wokół 

składowiska, ze względu na m.in. hałas, spaliny, wibracje, zagrożenie w ruchu, a do tego robactwo i gryzo-

nie, które będą miały wpływ na zdrowie mieszkańców. Nawet laik w tej dziedzinie zdaje sobie sprawę, że 

zanieczyszczenia pochodzące ze składowisk odpadów mogą rozprzestrzeniać się na znaczne odległości, po-

wodując zanieczyszczenia, a nawet skażenie podłoża gruntowego w wyniku migracji zanieczyszczeń trans-

portowanych wraz z odciekami oraz poprzez osiadanie pyłów pochodzących ze składowiska transportowa-

nych drogą powietrzną. 

Istotnymi argumentami za zaniechaniem realizacji inwestycji w postaci składowiska odpadów w Kali-

nowcu są m.in. usytuowanie budynków mieszkalnych w odległości 200–250 m od miejsca składowiska, przy-

leganie pól uprawnych bezpośrednio do zbiornika, w którym będą gromadzone odpady, oraz fakt, że w odle-

głości 1 km znajduje się ujęcie wody pitnej dla sporej części mieszkańców wsi. 

Zwracam się zatem z prośbą o zbadanie zgodności z prawem oraz legalności i zasadności decyzji, jaka zo-

stała wydana w sprawie wspomnianej inwestycji. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Mamątow 


