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Mieszkańcy wsi: 

Ujazdówek, Ujazdowo, Pęchcin, 

Rutki Marszewice i okoliczne wsie 

Minister Klimatu i Środowiska 

Chcemy zabrać  głos w imieniu mieszkańców Sołectw Ujazdówek, Ujazdowo, Pęchcin oraz 

Rutki Marszewice i innych okolicznych wsi w sprawie projektu budowy Biometanowni na 

terenie wsi Ujazdówek gmina Ciechanów. 

W proponowanej wersji plan budowy biometanowni wywołał  negatywne opinie 

Mieszkańców. Zapis w studium gminy umożliwia i dopuszcza realizację  inwestycji 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko na terenach w centrum wsi 

Ujazdówek. 

Wystarczy zgoda Pana Wójta, a warszawskie spółki wybudują  biometanownię, w której 

głównym substratem do produkcji gazu, będą  także odpady poubojowe (prawdopodobnie 
odbierane z firm współpracujących z zakładem funkcjonującym w pobliżu), a może i z 

zakładów sąsiadujących z Gminą  Ciechanów. Jednym słowem coś  gorszego niż  „BAKUTIL" 

gdzie przetwarza się  padłe zwierzęta i odpady z nich. Jeden wielki i ciągły smród, robactwo, 

hałas mieszadeł  i wentylatorów, skażenie powietrza niebezpiecznymi pyłami, zagrożenie 

wybuchem gazu. 

Na terenie wsi Ujazdówek już  znajduje się  firma "Cedrob" zajmująca powierzchnię  około 

20 ha (firma zgłosiła zamiar rozbudowy o nową  halę  i parkingi), Zakład Przetwórczy 
Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego Cedrob (z zakładu wydobywa się  odór 

palonego pierza, padliny i tłuszczy), tartak, firma Radmar, firma transportowa. 
W sąsiedniej wsi Gumowo w odległość  około 1 km znajduje się  Mieszalnia pasz "Cedrob" 
( hałas i pył  w odległości kilku km od paszarni) i turbina wiatrowa o mocy 2 MV. We wsi 

sąsiedniej Ujazdowo została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na 

budowę  farmy fotowoltaicznej o mocy 1MV. Jesteśmy w polu oddziaływania turbiny 
wiatrowej o mocy 2MV zlokalizowanej w Kownatach Zędowych. 

Już  mamy odór, hałas i pył  z firmy "Cedrob" i nikt nie potrafi nam pomóc (VVIOŚ  
wielokrotnie interweniował). Jest to bulwersująca sytuacja, gdzie w małej miejscowości 

„wpycha się" tyle przemysłu, i jego rozbudowie nie ma końca. Biometanownia dopełni czary 

goryczy mieszkańcom w Ujazdówku, Ujazdowie i najbliższej okolicy. 



 

Dlatego jako mieszkańcy wnosimy o interwencję  Pana Ministra w tej sprawie tj. budowie 

Biometanowni na terenie wsi Ujazdówek . Stawka jest zbyt wysoka, chodzi o nasze zdrowie i 

godne warunki zamieszkania. 

Reprezentanci mieszkańców w/w wsi 

s'clar o S 

Kry Kolank ewicz 

kl Mar3z8w» 

m tewicz 

SOŁTYS 
Wsi Rykaczew9

14 le..„i--- 
Bożena Przybyłows0 

Adres do korespondencji:  

Otrzymują: 

Pan Michał  Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 
Warszawa. 

Pan Jan Maria Jackowski Senator RP, Biuro Senatorskie Jana Marii Jackowskiego 06-
400 Ciechanów, ul. Adama Mickiewicza 3. 

Pan Adam Struzik — Marszałek Województwa Mazowieckiego , Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. 

Pani Joanna Potocka-Rak Starosta Ciechanowski, Starostwo Powiatowe, ul. 17 
stycznia 7, 06-400 Ciechanów 

Pan Sławomir Morawski Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego, 
Starostwo Powiatowe ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów. 

 


