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I.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Wstęp
WIOŚ przeprowadza kontrole planowe (kompleksowe lub problemowe) oraz pozaplanowe, w tym
interwencyjne. Częstotliwość kontroli planowych jest uzależniona od rozmiarów korzystania ze
środowiska. Podstawą do określenia przez WIOŚ częstotliwości kontroli zakładów jest ocena skali
ryzyka ich negatywnego oddziaływania na środowisko i dokonana na jej podstawie kategoryzacja
zakładów.
W 2021 roku WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, w obszarze powiatu
ciechanowskiego wykonał ogółem 41 kontroli z wyjazdem w teren w tym:
• 12 kontroli planowych, problemowych, sprawdzających przestrzeganie warunków
korzystania ze środowiska określonych w decyzjach administracyjnych i przepisach prawa;
realizację uprzednio wydanych zarządzeń pokontrolnych. Kontrole te obejmowały swoim
zakresem kilka komponentów środowiska;
− 29 kontroli pozaplanowych, w tym:
• 15 interwencyjnych przeprowadzonych w związku ze zgłaszanymi wnioskami
o interwencje,
• 13 kontroli przeprowadzono na wniosek innych organów,
• 1 inwestycyjna przeprowadzona w związku z zakończeniem budowy i zamiarem
przystąpienia do użytkowania zakładu zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko .

Zakłady na terenie powiatu ciechanowskiego kontrolowane w 2021 r., które zgodnie z art.
8a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska zostały wskazane jako zakłady o podstawowym
znaczeniu dla województwa:
1.

Cukrownia Glinojeck Zygmuntowo 38, eksploatowana przez Pfeifer&Langen Polska
S.A. – kontrola pozaplanowa, interwencyjna przeprowadzona w dniach 09.09. 13.12.2021 r.

Spółka posiada decyzje:
• Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 grudnia 2008 r. znak: RSD.7645/8/08 (zmienioną
decyzjami: z dnia 30 lipca 2010 r. znak: RSD.7645/4-5/09, z dnia 16 stycznia 2014 r. znak:
RSD.6222.3.2013, z dnia 4 grudnia 2014 r. znak: RSD.6222.12.2014, z dnia 30 listopada 2015
r. znak: RSD.6222.13.2015, z dnia 29 maja 2017 r. znak: RSD.6222.3.2017, z dnia 16 lipca
2018 r. znak: RSD.6222.3.2018, z dnia 25 października 2019 r. znak: WR.6222.10.2019 i z
dnia 18 sierpnia 2021 r. znak WR-GOŚ.6222.12.2021) udzielającą pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych na terenie Cukrowni ,,Glinojeck”
Zygmuntowo 38, gm. Glinojeck:
1. do produkcji cukru o wydajności średniej 1 500 Mg/dobę,
2. do spalania paliw o łącznej mocy nominalnej (we wprowadzanym paliwie 105,85 MWt),
3. do produkcji wapna o wydajności 230 Mg/dobę,
4. do produkcji paszy z wysłodków buraczanych o wydajności średniej 650 Mg/dobę,
w następującym zakresie:
wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
wytwarzania odpadów,
emisji hałasu do środowiska,
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poboru wód powierzchniowych.
• Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. znak: RSD.6222.11.2015 (zmienioną
decyzjami z dnia 25 czerwca 2018 r, znak: RSD.6222.2.2018 oraz z dnia 13 września 2021 r.
znak: WR-GOŚ.6222.13.2021) udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych zlokalizowanej na działce nr ewid. 167 w
miejscowości Szyjki, gm. Glinojeck należącej do Spółki w zakresie:
- wprowadzania ścieków do ziemi,
- emisji hałasu do środowiska,
- wytwarzania odpadów.
-

W dniach 9 i 10 września 2021 r. w ramach kontroli interwencyjnej Centralne Laboratorium
Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Warszawie Pracownia w
Ciechanowie (dalej: CLB) wykonało pomiary hałasu emitowanego do środowiska w punkcie
pomiarowym zlokalizowanym na posesji Nowopole 4. Pomiary wykazały przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska w porze nocy określonego w pkt
VII.4. pozwolenia zintegrowanego decyzji z dnia 9 grudnia 2008 r. znak: RSD.7645/8/08 (ze
zmianami) o 11,5 dB.
W związku ze stwierdzonym przekroczeniem ostateczną decyzją z dnia 14 marca 2022 r. znak:
CI-IN.7061.1.2022.BS, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ustalił dla Pfeifer
& Langen Polska S.A., z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań,
1. wielkość stwierdzonego przekroczenia w skali doby, za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu określonego w ww. decyzji Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 grudnia 2008 r. znak:
RSD.7645/8/08 ze zmianami udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
zlokalizowanych na terenie zakładu Cukrownia ,,Glinojeck”, Zygmuntowo 38, gm. Glinojeck o 11,5
dB w porze nocy (w godz. 22:00-6:00),
2. wymiar kary biegnącej za przekroczenie w porze nocy warunków decyzji w wysokości 416,53
zł/dobę (słownie: czterysta szesnaście złotych 53/100),
3. początkowy termin naliczania kary biegnącej od dnia 9 września 2021 roku.
CLB w dniu 15 września 2021 r. wykonało pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji
do produkcji paszy z wysłodków buraczanych oraz w dniach 20 i 22 października 2021 r. pomiary
z instalacji do spalania paliw. Pomiary nie wykazały przekroczeń warunków określonych
w pozwoleniu zintegrowanym decyzji z dnia 9 grudnia 2008 r. znak: RSD.7645/8/08 (ze zmianami).
W wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka nie dotrzymuje pkt VI ppkt 4 pozwolenia w zakresie
wielkości produkcji cukru inwertowanego – wielkość produkcji za rok 2020 wyniosła 14 721 Mg. W
pozwoleniu wskazana wielkość produkcji cukru inwertowanego wynosi 10 000 Mg.
Kontrola wykazała, że Spółka nie wykonywała obowiązku wynikającego z § 8 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji (przed zmianą § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30
października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2286), tj. nie prowadziła pomiarów poziomu hałasu
do środowiska raz na dwa lata z instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych zlokalizowanej
na działce o nr ewid. 167 w m. Szyjki, gm. Glinojeck, należącej do Spółki, objętej decyzją z dnia 29
czerwca 2015 r. znak: RSD.6222.11.2015 (ze zmianami).
Pismem z dnia 31 grudnia 2021 r. znak: CI-IN.7024.199.2021.BS o wynikach przeprowadzonej
kontroli poinformowano Starostę Ciechanowskiego. Pismem z dnia 4 lutego 2022 r. znak: WRGOŚ.6222.2.2022 Starosta Ciechanowski wezwał Spółkę do złożenia wyjaśnień dotyczących
przyczyn nieprzestrzegania warunków decyzji.
Zarządzeniem pokontrolnym z dnia 30 grudnia 2021 r. znak: CI-IN.7024.199.2021.BS MWIOŚ
zobowiązał Spółkę do podjęcia działań w celu ograniczenia do wartości dopuszczalnych poziomu
hałasu przenikającego do środowiska w porze nocy określonych w decyzji Starosty Ciechanowskiego
z dnia 9 grudnia 2008 r. znak: RSD.7645/8/08 ze zmianami udzielającej pozwolenia
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zintegrowanego. Pismem z dnia 26 stycznia 2022 r. Spółka poinformowała o podjętych działaniach
w tym planowanych zamierzeniach inwestycyjnych.
2.

Zakład Przetwórstwa Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, Ujazdówek
gm. Ciechanów, eksploatowana przez CEDROB S.A. – działania w trybie art. 10b
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Stan formalno-prawny instalacji reguluje decyzja Starosty Ciechanowskiego z dnia 04.02.2019 r.
znak:WR.62222.6.2018 pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania lub
odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o
zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w Zakładzie Przetwórstwa
Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego w Ujazdówku na działce nr ew. 199/3 obręb
Ujazdówek, gm. Ciechanów.
W okresie funkcjonowania należącego do CEDROB S.A. Zakładu Przetwórczego Ubocznych
Produktów Pochodzenia Zwierzęcego w Ujazdówku, pomimo zastosowania w Zakładzie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, występowały i nadal występują zarówno okresy mało
efektywnej pracy systemu deodoryzacyjnego jak i awarie urządzeń skutkujące występowaniem
uciążliwości odorowej w m. Ujazdówek i m. Ujazdowo, zgłaszanej wielokrotnie przez mieszkańców
tych miejscowości do WIOŚ w Warszawie.
Ponieważ w obowiązujących przepisach prawa z zakresu ochrony środowiska brak jest regulacji
określających dopuszczalne poziomy substancji zapachowych w powietrzu i metod oceny
zapachowej jakości powietrza, biorąc pod uwagę fakt, że działalność Zakładu jest przedmiotem
powtarzających się, uzasadnionych wniosków o interwencje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska pismem z dnia 31.12.2020 r. znak:CI-IN.7024.257.2020.MO skierował do
Starosty Ciechanowskiego wniosek o nałożenie, zgodnie z art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), obowiązku ograniczenia
oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia Zakładu Przetwórczego Ubocznych Produktów
Pochodzenia Zwierzęcego w Ujazdówku w zakresie emisji odorów na otaczający teren;
Starosta Ciechanowski decyzją z dnia 09.04.2021 r. znak:WR-OŚ.6222.2.2021 zobowiązał CEDROB
S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego
instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, zlokalizowanej w Zakładzie Przetwórczym Ubocznych Produktów
Pochodzenia Zwierzęcego, na działce nr ew. 199/3 obręb Ujazdówek, gm. Ciechanów, w zakresie
emisji związków złowonnych i ich oddziaływania na środowisko.
W pkt III ww. decyzji zobowiązano CEDROB S.A. w Ujazdówku do przedłożenia przeglądu
ekologicznego w terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.
Starosta Ciechanowski decyzją z dnia 05.07.2021 r. znak:WR-GOŚ.6222.2.2021 zmienił pkt III
decyzji z dnia 09.04.2021 r. znak:WR-OŚ.6222.2.2021 zobowiązującej CEDROB S.A., Ujazdówek
2A, 06-400 Ciechanów do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego instalacji do
unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, zlokalizowanej w Zakładzie Przetwórczym Ubocznych Produktów Pochodzenia
Zwierzęcego, na działce nr ew. 199/3 obręb Ujazdówek, gm. Ciechanów, w zakresie emisji
związków złowonnych i ich oddziaływania na środowisko, nadając mu brzmienie „przedłożyć
przegląd ekologiczny w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.”.
Z uwagi na powyższe okoliczności, od stycznia 2021 r. kierowane do WIOŚ w Warszawie przez
mieszkańców m. Ujazdowo i m. Ujazdówek wnioski o interwencje dot. uciążliwości zapachowej
powodowanej przez Zakład Przetwórczy Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego
CEDROB S.A. w Ujazdówku przekazywane są do Starosty Ciechanowskiego w celu uwzględnienia
ich w prowadzonym przez ten organ postępowaniu.
WIOŚ Delegatura w Ciechanowie wielokrotnie w związku ze zgłaszanymi wnioskami przeprowadzał
wizje w terenie mające na celu weryfikację zgłoszeń mieszkańców. Protokoły z przeprowadzonych
wizji również były (są na bieżąco) przekazywane do Starosty.
5

Działający z upoważnienia Starosty Ciechanowskiego Kierownik Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie pismem z dnia 10.06.2022 r. znak:WR-GOŚ.6222.2.2021
poinformował, że pismem z dnia 05.05.2022 r. Starosta Ciechanowski wystąpił do CEDROB S.A.
o wykonanie nowych badań emisji substancji złowonnych pochodzących z instalacji do
unieszkodliwiania
lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych,
zlokalizowanej w Zakładzie Przetwórstwa Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego w
Ujazdówku. Pomiary miały być wykonane w ciągu miesiąca od otrzymania pisma, a sprawozdanie z
badań zakład zobowiązany był przedłożyć w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania od wykonawcy.
3.

System Gazociągów Tranzytowych EuroPolGaz S.A., Tłocznia Gazu w m. Lekowo, gm.
Regimin

– kontrola dokumentacyjna przeprowadzona w dniach 20.04 - 01.12.2021 r.
Tłocznia Ciechanów podlega obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego ze względu na
instalację do spalania paliw o łącznej mocy nominalnej cieplnej źródeł spalania paliwa gazowego
wynoszącej 221,691 MW.
Według kryteriów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów
i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu
do zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 138) Tłocznia Ciechanów jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (ZZR). Teoretycznie ilość gazu o temperaturze 25oC pod ciśnieniem
7,4 MPa znajdująca się na terenie Tłoczni Ciechanów może wynosić około 82 Mg. W warunkach:
przy temperaturze 20oC i pod ciśnieniem 6,9 MPa ilość metanu w instalacji wynosi 72,94 Mg.
Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia 14 czerwca 2005 r. znak: WŚR.III/6640/3/6/05 udzielił
Spółce Akcyjnej System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ z siedzibą w Warszawie
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad
50 MWt zlokalizowanej na terenie Tłoczni Gazu Ciechanów. Zmiany ww pozwolenia nastąpiły:
decyzją z dnia 13 czerwca 2006 r. znak: WŚR.I.KB/6640/34/7/05, decyzją z dnia 31 grudnia 2007
r. znak WŚR.I.KS/6640/76/07 a także decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr
111/PŚ.Z z dnia 30 listopada 2010 r. znak PŚ.V/KS/7600-126/08, Nr 105/13/PŚ.Z z dnia 25 lipca
2013 r. znak: PŚ.V/WŚ/7600-126/08, Nr 149/15/PŚ.Z z dnia 8 czerwca 2015 r., Nr 143/19/PZ.Z
z dnia 21 października 2019 r. Pozwolenie wydane zostało na czas nieoznaczony.
Kontrolą objęto sprawozdania z pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z 3 turbin gazowych
GT10B 25 MW - emitory E8, E9 i E10. Turbiny zasilane są gazem ziemnym. Zakres wykonanych
pomiarów: pył, SO2, NOx-NO2, CO - zgodny z zakresem określonym w pozwoleniu dla instalacji.
Pomiary wykonało laboratorium akredytowane Tesmo Sp. z o.o. - Certyfikat Akredytacji Nr AB
872. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych emisji określonych w decyzji Marszałka
Woj. Mazowieckiego z dnia 14.05.2005 r. znak: WŚR.I.6640/3/6/05 ze zmianami. Układ
przekazanych wyników pomiarów był zgodny z układem określonym w zał. nr 1 rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w
wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz.U.
2020, poz. 2405).
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska.
- kontrola dokumentacyjna przeprowadzona w dniach 14.06 - 30.06.2021 r.
Aktualizacja Programu zapobiegania awariom zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej dla EuRoPol GAZ S.A. Tłoczni Gazu Ciechanów zlokalizowanej w m. Lekowo
gm. Regimin. Dokumentację przedłożono w dniu 31.05.2021 r. przy piśmie z dnia 26.05.2021 r.
Aktualizację PZA opracowaną w maju 2021 r. przyjęto bez uwag.
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4.

Metaltech Cynkownia Sp. z o.o. Zakład w Ciechanowie ul. Niechodzka 13 – kontrola
dokumentacyjna przeprowadzona w dniach 10.12 – 23.12.2020 r.

Cynkownia znajdująca się w Ciechanowie zlokalizowana jest w południowej części miasta na terenie
tzw. ,,Dzielnicy Przemysłowej" przy ul. Mleczarskiej 22, należy do METALTECH Cynkownia
Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Henry Forda I nr 8 09-100 Płońsk Zakład w Ciechanowie. Teren
cynkowni to 1,8045 ha powierzchni, w bezpośrednim otoczeniu nie występuje zabudowa
mieszkaniowa.
Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia 29.01.2007 roku znak: WŚR.I.JB/6640/29/06 udzielił
Metaltech Spółka Jawna w Czosnowie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
nakładania powłok metalicznych, z wsadem ponad 2 tony stali na godzinę, oraz instalacji do
powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych, gdzie całkowita objętość
wanien procesowych przekracza 30 m3 zmieniona decyzjami Marszałka
Województwa
Mazowieckiego z dnia 20.06.2008 r. i z dnia 24.08.2009 r.
Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24.09.2009 r. znak: PŚ.V/KS/7600-158/08
przeniesiono prawa i obowiązki wynikające z ww. decyzji na Spółkę METALTECH Cynkownia
Spółka z o.o. w Płońsku. Marszałek decyzjami z dnia 25.08.2011 r, i z dnia 25.08.2015 r. znak:
PŚ.V/WŚ/7600-158/08 zmienił ww. decyzje. Decyzją z dnia 22.09.2016 r. znak: PZI.7222.37.2016.KS Marszałek zmienił ww. decyzje, pozwoleniem została objęta również instalacja
śrutowania i lakierowania proszkowego. Decyzją z dnia 25 kwietnia 2018 r. znak PZII.7222.3.2018.MD Marszałek zmienił ww. decyzję wyłączając spod pozwolenia instalację
śrutowania i lakierowania, a w związku z planowanym rozpoczęciem eksploatacji drugiej linii
technologicznej rozszerzył instalację do obróbki metali żelaznych – do nakładania powłok
metalicznych z wsadem 10 ton stali surowej na godzinę wraz z powierzchniową obróbką
metali z zastosowaniem procesów chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych
przekracza 30 m3 o drugą dwufunkcyjną linię technologiczną.
Spółka pismami z dnia 10.12.2021 r. przedłożyła wyniki pomiarów emisji gazów i pyłów do
powietrza z wanien procesowych – obróbka powierzchniowa metali i wanien cynkowniczych nr 1 i
2. Pomiary wykonane przez LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA sp. z o.o. sp. k.
Laboratorium Badawcze, ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław (akredytacja nr AB 912).Wyniki
pomiarów wykazały, że dotrzymane są dopuszczalne wielkości emisji. Układ przekazanych wyników
pomiarów zgodny z układem określonym w zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z
eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów
technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz.U. 2020, poz. 2405).
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska.
5.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o.o. - Składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Wola Pawłowska

- kontrola pozaplanowa, na wniosek przeprowadzona w dniach – 14.01. – 17.02.2021 r.
Pismem z dnia 16.12.2020 r. znak:PZ-OP-II.7241.52.2020.GG, na podstawie art. 146 ust. 5 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.), Marszałek
Województwa Mazowieckiego wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Wola Pawłowska, gm. Ciechanów, w związku z
prowadzonym postępowaniem w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie kwatery A tego
składowiska.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie prowadzi odzysk i
unieszkodliwianie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.
Wola Pawłowska gm. Ciechanów pow. ciechanowski na podstawie nw. decyzji:
• Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.12.2007 r. znak: WŚR.I.JB/6640/8/07 udzielającej
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie pozwolenia zintegrowanego
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dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej (zmienionej
decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 30/10/PŚ.Z z dnia 22.04.2010 r. znak:
PŚ.V/UR/7600-191/08, Nr 4/13/PŚ.Z z dnia 03.01.2013 r. znak: PŚ.V/EE/7600-191/08, Nr
140/14/PŚ.Z z dnia 14.11.2014 r. znak: PŚ.V/MR/7600-191/08 i Nr 5/21/PZ.Z z dnia
21.01.2021 r. znak: PZ-OP-II.7222.134.2019.AB),
• Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 44/15/PŚ.O z dnia 31.03.2015 r.
znak:PŚ.IV.7241.10.2015.KK zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Wola Pawłowska gm. Ciechanów.
Kwatera A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Wola Pawłowska była
eksploatowana ponad 26 lat (1994-2020).
Zgodnie z posiadaną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
dokumentacją kwatera A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Wola
Pawłowska posiada:
• powierzchnię 3,5 ha,
• pojemność 324 596 m3,
Pojemność składowania kwatery A składowiska odpadów została wyczerpana w II półroczu
2020 r.
W oparciu o ustalenia kontroli stwierdzono naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego z
dnia 15.05.2020 r. znak:WA.RUZ.4210.51.2020.PS na szczególne korzystanie z wód obejmującego
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków
przemysłowych. Skierowano w tej sprawie wystąpienie do Dyrektora RZGW w Warszawie.
W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia warunków decyzji pozwolenie zintegrowane.
- kontrola pozaplanowa, inwestycyjna przeprowadzona w dniach – 25.02. – 14.04.2021 r.
Pismem z dnia 17.02.2021 r. znak: Ldz..KOŚ/53/2021 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie zawiadomił o planowanym terminie oddania do
użytkowania nowo zbudowanej kwatery B składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej.
W skład składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Wola Pawłowska
wchodzą:
• kwatera zrealizowana na podstawie decyzji o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i
pozwoleniu na budowę Kierownika Urzędu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 24.03.1993
r. znak:UAN/7350-9/93 i UAN.7351-77/93 (eksploatowana od czerwca 1994 r.);
• kwatera B zrealizowana na podstawie decyzji Nr 268/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia
19.05.2016 r. znak:AB.6740.94.2016 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej
pozwolenia na budowę zmienionej decyzją Nr 86/2019 Starosty Ciechanowskiego z dnia
14.02.2019 r. znak:AB.6740.772.2018 zmieniającą decyzję Nr 268/2016 Starosty
Ciechanowskiego z dnia 19.05.2016 r. znak:AB.6740.94.2016 zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę).
Kwaterę B składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Wola Pawłowska wraz
z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi zrealizowano na działkach nr ew.: 85/1, 83,
143, 102/2, 129/3 i 127/4, obręb ew. 0041 – Wola Pawłowska gmina Ciechanów.
Parametry kwatery B:
– pojemność – 390 000 m3,
– powierzchnia całkowita katery B – 2,8 ha.
Inwestycja obejmowała budowę kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
- kwatery B składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Wola Pawłowska wraz
z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi, tym m.in. pompownią odcieków,
pompownią wód opadowych, zbiornikiem wód opadowych i pompownią wód opadowych do celów
podlewania zieleni.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
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6.

Gospodarstwo Rolne Jegliński Sp. z o.o. Kondrajec Pański gm. Glinojeck - kontrola
planowa przeprowadzona w dniach 09.12 do 27.12.2021 r.

Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2019 r., Nr 178/19/PZ.Z znak:
PZ-OP-II.7222.86.2019.MP ujednolicono tekst pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją
Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2005 r., znak: WŚR.I.6640/23/6/05, zmienioną decyzjami
Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r., znak: WŚR.I.KB.6640/60/06, z dnia 16
października 2007 r., znak: WŚR.I.KB.6640/60/06, Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr
38/11/PŚ.Z z dnia 14 kwietnia 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-124/08; Nr 92/15/PS.Z z dnia 20
kwietnia 2015 r., znak: PŚ.V/MR/7600-124/08, w następujący sposób:
Udziela się pozwolenia zintegrowanego Gospodarstwu Rolnemu Jegliński sp. z o.o., Kondrajec
Pański 33, 06-450 Glinojeck, (REGON: 130964591, NIP: 5661873710), na prowadzenie instalacji
do chowu trzody chlewnej o maksymalnej liczbie stanowisk dla macior 4530 (1585,5 DJP)
zlokalizowanej w miejscowości Kondrajec Pański 33, gm. Glinojeck, na działkach o nr ewid. 169/54
i 169/56.
W ww. instalacji prowadzony jest chów i hodowla trzody chlewnej (produkcja prosiąt) o łącznej
liczbie stanowisk:
• 4 530 stanowisk dla macior, w tym:
1 412 stanowisk dla loszek (hodowlane i prośne)
3118 stanowisk dla loch (prośne, karmiące, i po odsadzeniu)
• 8 stanowisk dla knurów,
• 588 stanowisk dla warchlaków.
W skład instalacji wchodzi:
• Dziesięć obiektów inwentarskich do bezściółkowego, rusztowego chowu i hodowli trzody
chlewnej, (wyposażonych w automatyczny system podawania paszy, automatyczny system
pojenia, system odbioru gnojowicy, system wentylacji, system ogrzewania), w tym 9 budynków
ze stanowiskami dla macior i 1 budynek (przybudówka) ze stanowiskami dla knurów.
• Jeden budynek inwentarski przeznaczony do tymczasowego chowu warchlaków w systemie
ściółkowym.
• Dziesięć stalowych zbiorników na gnojowicę, w tym dziewięć o pojemności po 500 m3
i jeden o pojemności 1000 m3 oraz wykonany w 2011 r. przenośny zbiornik na gnojowicę EcoBag o poj. 3 000 m3 .
• Trzydzieści zbiorników (silosów) na paszę o pojemności 18 m3 (ok.10 Mg) każdy.
• Przepompownia.
• Budynki magazynowe, w tym magazyn sztuk padłych.
Chów trzody prowadzony jest w systemie „całe pomieszczenie pełne - całe pomieszczenie puste”.
Zwierzęta na fermie utrzymywane są w kojcach grupowych i indywidualnych o powierzchni
dostosowanej do rodzaju inwentarza oraz etapu procesu hodowlanego.
W obiektach dla macior i knurów stosowany jest rusztowy, bezściółkowy (gnojowicowy) system
utrzymania trzody. Pod rusztami znajdują się kanały gnojowicowe odprowadzające gnojowicę do
szczelnych zbiorników.
Gnojowica w ilości 19 400 m3 zagospodarowana została na powierzchni 365,86 ha, na gruntach
własnych lub na gruntach do której właściciel GR posiada tytuł prawny
Ferma zgodnie z ustawą Prawo wodne znajduje się na obszarze wrażliwym na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ
azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Gospodarstwo posiada opracowane i
pozytywnie zaopiniowane plany nawożenia na 2021 r. Plany są pozytywnie zaopiniowane przez
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji
administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.
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Ponadto informuję, że w 2021 r. nie były objęte kontrolą wymienione w piśmie z dnia
5 września 2022 r. obiekty o podstawowym znaczeniu dla województwa tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ubojnia Drobiu nr 1, 2 i 3 oraz oczyszczalnia ścieków w miejscowości Ujazdówek, gm.
Ciechanów, eksploatowana przez CEDROB S.A.
Wytwórnia Pasz w Gumowie, gm. Ciechanów, eksploatowana przez CEDROB S.A
Ciepłownia Centralna, ul. Tysiąclecia 18, Ciechanów, eksploatowana przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
SOFIDEL POLAND Sp. z o.o. ul. Mleczarska 31 w Ciechanowie
Oczyszczalnia ścieków w m. Ciechanów, eksploatowana przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.
Drukarnia Bauer przy ul. Niechodzkiej 25 w Ciechanowie Bauer Print Ciechanów Sp. z o.o.
Sp. K.,
Ferma Drobiu w m. Kownaty Borowe, gm. Ojrzeń, eksploatowana przez KAGO
Goździkowski Sp. J. (obecnie AIKAT Spółka z o.o.), ul. Raciążska 60, 06-540 Radzanów

II. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych w 2021 r. kontroli stwierdzono, że podobnie jak w latach ubiegłych
zakłady, które dotychczas nie były kontrolowane przez MWIOŚ, nie są przygotowane do realizacji
obowiązków wynikających ze stale zmienianych przepisów z zakresu ochrony środowiska. W wielu
przypadkach zdarzało się, że w trakcie kontroli przedsiębiorca, kierownik jednostki organizacyjnej
lub osoba fizyczna po raz pierwszy uzyskali informacje o ustawowych obowiązkach.
W 2021 r. na terenie powiatu ciechanowskiego główną przyczyną wniosków o interwencję było
powstawanie lokalnych uciążliwości i zagrożeń dla środowiska. Na terenie gmin, na których
intensywnie rozwija się chów drobiu obserwuje się wzrastającą liczbę zgłaszanych uciążliwości
powodowane eksploatacją ferm oraz rolniczym wykorzystaniem lub magazynowaniem nawozów
naturalnych (obornika lub pomiotu). Brak tzw. „ustawy odorowej” znacznie utrudnia rozpatrywanie
wniosków o interwencję w tym zakresie.
Przyczyną powtarzających się wniosków o interwencję była również uciążliwość odorowa Zakładu
Przetwórczego Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego CEDROB S.A. w Ujazdówku.
W przypadku niektórych spraw, dodatkowym motywem inicjującym wnioski były spory sąsiedzkie.
Jak wykazały wyniki przeprowadzonych kontroli większość zgłoszeń była uzasadniona. Lokalne
uciążliwości wywoływane były działalnością, sąsiadujących z posesjami składających wnioski,
podmiotów naruszających warunki korzystania ze środowiska.
Nadmieniam, że zgodnie wykorzystywanym przez WIOŚ Informatycznym Systemem Kontroli
rozróżnia się 5 kategorii zakładów, którym przypisuje się odpowiednią częstotliwość przeprowadzania
kontroli:
• zakłady I kategorii - co roku,
• zakłady II kategorii - nie rzadziej niż raz na 3 lata,
• zakłady III kategorii - co 4 lata,
• zakłady IV kategorii - co 5 lat lub rzadziej,
• zakłady V kategorii - nie muszą być ujmowane w planach kontroli.
Przyporządkowania zakładów do poszczególnych kategorii dokonuje system elektroniczny
automatycznie po wykonaniu podsumowania oceny ryzyka po każdej kontroli.
Wskazane w Państwa piśmie z dnia 3 września 2022 r. zakłady o podstawowym znaczeniu dla
województwa są zaliczane do kategorii II i dlatego są planowe do kontroli raz na 3 lata. W przypadku
wniosków o interwencje przeprowadzane są kontrole pozaplanowe.
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