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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie senatorskie Jana Marii Jackowskiego złożone 19 lutego 2021 r. 
na 21. posiedzeniu Senatu, w sprawie odpadów zgromadzonych na placu składowym po dawnej 
cukrowni w Ciechanowie, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 
w przedmiotowej sprawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska (dalej 
WIOŚ) podejmował szereg działań w ramach posiadanych kompetencji.

W związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Ciechanowa z 16 grudnia 2019 r. 
dotyczącym przeprowadzenia kontroli działalności VENTUS Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”, 
w tym m.in. zwożenia odpadów na teren Zakładu Produkcyjnego w Ciechanowie przy ul. 
Fabrycznej 19, zwanego dalej „zakładem”, kontrolujący:

 7, 8 i 9 stycznia 2020 r. w dzień i w nocy przeprowadzili czynności rozpoznawcze 
w zakresie przyjmowania odpadów przez Spółkę na teren zakładu, a obserwacje nie 
potwierdziły przywożenia odpadów na ww. teren;

 16 stycznia 2020 r. próbowali przeprowadzić kontrolę zakładu, jednak Spółka nie 
prowadzi działalności na terenie zakładu.
Od 5 do 14 lutego 2020 r. WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną zakładu. 

Ustalono, że Spółka posiadała decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 5 
lutego 2016 r. zezwalającą na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne.

Podczas oględzin 7 i 11 lutego 2020 r. stwierdzono, że znaczna część odpadów (w ilości 
ok. 11 000 m3) magazynowana była w pryzmach, tj. niezgodnie z warunkami ww. decyzji, tj. 
że  odpady należało magazynować w big-bagach i kontenerach w oznakowanej części placu 
(betonowe boksy). Informacje o przeprowadzonych czynnościach oraz kopia protokołu kontroli 
wraz z dokumentacją fotograficzną, zostały przekazane Komendantowi Powiatowemu Policji 
w Ciechanowie oraz ww. marszałkowi. 
Ponadto WIOŚ cyklicznie obserwował teren zakładu, m.in. 11, 15, 18 i 20 marca, 9 i 10 
kwietnia oraz 4 maja 2020 r.



Natomiast pismem z 7 maja 2020 r. WIOŚ zawiadomił Prokuratora Rejonowego 
w Ciechanowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 183 § 1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny1, polegającego na składowaniu odpadów wbrew 
przepisom w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu 
człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub 
zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym przez Spółkę.   
W oparciu o ustalenia przeprowadzonej kontroli decyzjami z 24 czerwca 2020 r. WIOŚ 
wymierzył Spółce trzy administracyjne kary pieniężne w wysokości:  

- 1 000 000 zł za gospodarowanie odpadami niezgodne z posiadanym zezwoleniem (na 
podstawie art. 194 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach2),

- 5 000 zł za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania 
odpadów zgodnie z przepisami art. 25 ust. 6a  ustawy (na podstawie art. 194 ust. 1 pkt. 
2c ustawy o odpadach);

- 40 000 zł za nieprzeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego do 30 kwietnia za rok 
2018 (na podstawie art. 56 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi3).

Wszystkie wyżej wymienione decyzje są ostateczne, aktualnie prowadzone jest postępowanie 
egzekucyjne.

Podczas oględzin przeprowadzonych 22 lipca 2020 r., przy udziale funkcjonariuszy 
Policji i Straży Pożarnej, pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w 
Warszawie pobrał do badań próbki gleby. Wyniki badań próbek gleby nie wykazały 
przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne 
dla ochrony powierzchni ziemi określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 
września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi4.

Pismem z dnia 28 lipca 2020 r. (w odpowiedzi na pismo WIOŚ z 4 czerwca 2020 r.), 
Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował o niezłożeniu przez Spółkę w terminie 
do 5 marca 2020 r. wniosku o zmianę posiadanej decyzji w związku z nowelizacją ustawy 
o odpadach, wystąpieniu do Spółki o informację o działaniach mających na celu 
zagospodarowanie odpadów zalegających na terenie zakładu oraz podjęciu działań zgodnie 
z posiadanymi kompetencjami w przypadku braku współpracy ze strony Spółki. Decyzją z 23 
grudnia 2020 r. ww. marszałek wygasił z dniem 6 marca 2020 r. decyzję udzielającą Spółce 
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie zakładu oraz zobowiązał ją do 
usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, w ramach 
prowadzonej działalności objętej ww. zezwoleniem w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym  
decyzja stała się ostateczna. Na wniosek pełnomocnika Spółki ww. marszałek decyzją 
z 25 lutego 2021 r. zmienił ww. decyzję ustalając termin usunięcia odpadów i negatywnych 
skutków w środowisku lub szkód w środowisku do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Czynności rozpoznawcze grupy interwencyjnej WIOŚ zostały nasilone na początku 
marca 2021 r., w związku z podejrzeniami niezgodnego z obowiązującymi przepisami 
wywożenia zgromadzonych na terenie zakładu odpadów. Wielokrotne obserwacje 
przeprowadzone w różnych godzinach dnia i nocy, również w dni wolne od pracy, nie 
potwierdziły podejmowania przez Spółkę działań niezgodnych z prawem.

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1395



Opisany wyżej stan faktyczny dowodzi, że w podejmowano szereg działań w celu 
wyeliminowania nieprawidłowości, stosując również sankcje finansowe. Inspekcja Ochrony 
Środowiska informowała o ustaleniach kontroli właściwe organy, w celu podejmowania przez 
nie stosownych działań czy decyzji.

Odnosząc się do wskazanej w treści oświadczenia senatora Jana Marii Jackowskiego 
kwestii występującego w okolicy zakładu obszaru Natura 2000, podkreślam, że z informacji 
uzyskanych od WIOŚ wynika, iż na terenie miasta Ciechanowa nie występują obszary objęte 
tą formą ochrony przyrody.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
1) Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
2) odpowiedzi@senat.gov.pl (elektroniczna wersja odpowiedzi)
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