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WNIOSEK O OPUBLIKOWANIE SPROSTOWANIA

Niniejszym, działając w imieniu spółki Chemeko - System sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania 

Odpadów z siedzibą we Wrocławiu („Spółka"), w oparciu o pełnomocnictwo, którego odpis 
przedkładam w załączeniu, na podstawie art. 3la  ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914 ze zm.; dalej: „PrPras"), wzywam Pana do opublikowania 
sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w materiale prasowym - odcinku 1248 
programu „Superwizjer" przedstawiającym reportaż Macieja Kuciela „Śmieci pod politycznym 

parasolem", który wyemitowano na antenie stacji TVN24 w dniu 10 września 2022 r. o godz. 
20:00 i na antenie stacji TVN w dniu 13 września 2022 r. o godz. 23:45 i który pozostaje 
opublikowany w serwisie internetowym TVN24GO i player.pl. Sprostowanie powinno zostać 
opublikowane na zasadach określonych w art. 32 PrPras i mieć treść następującą:

SPROSTOWANIE
Chemeko -  System sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu 
(„Chemeko -  System" lub „Spółka"), w związku z emisją 1248 odcinka programu „Superwizjer", 

w którym przedstawiono reportaż Macieja Kuciela „Śmieci pod politycznym parasolem", 
oświadcza, że w materiale zostały zawarte nieprawdziwe informacje na temat Chemeko -  System 

i prowadzonej przez nią działalności, które niniejszym prostuje.
1. Nie jest prawdą, że Chemeko -  System składuje na składowiskach odpadów w Rudnej 

Wielkiej odpady medyczne. Na składowiskach w Rudnej Wielkiej deponowane są 
wyłącznie odpady, co do których Spółka dysponuje decyzjami pozwalającymi na ich 
składowanie.
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2 . Nie jest prawdą, że czerwone worki na skarpie składowiska w Rudnej Wielkiej, które 
prezentuje się w materiale prasowym, stanowią worki z odpadami medycznymi. Są to 
fragmenty folii budowlanej, pochodzące ze strumienia zmieszanych odpadów 
budowlanych, którą Spółka ma prawo tam składować.

3. Nie jest prawdą, że Mariusz Keiser ze Stowarzyszenia Piękny Wąsosz odnalazł niedawno 

na terenie posesji cewnik, którego zdjęcie przedstawia w materiale. Identyczne zdjęcie 
zostało opublikowane przez Stowarzyszenie Piękny Wąsosz kilka lat wcześniej, bo w 
2019 r. na profilu Stowarzyszenia w portalu społecznościowym „Facebook".

4 . Nie jest także prawdą, że policja nie podjęła żadnych działań po zgłoszeniu odnalezienia 
opisanego wyżej cewnika. Policja przeprowadziła kontrolę Zakładu w Rudnej Wielkiej, w 
toku której nie stwierdziła, aby na składowisku znajdowały się jakiekolwiek odpady 
medyczne.

5. Nie jest prawdą, że mieszkańcy gminy Wąsosz odnajdują na terenie swoich posesji 
odpady medyczne, które miały wypaść z samochodów ciężarowych opuszczających 
zakład w Rudnej Wielkiej. Nie istnieją żadne wiarygodne dowody na powyższe. Ponadto 
nie jest technicznie możliwe rozwożenie/roznoszenie odpadów na kołach pojazdów 
ciężarowych.

6. Nie jest prawdą, że Chemeko -  System lobbowała zmiany w przepisach prawa 

dotyczących gospodarki odpadami znoszące regionalizację składowania i przetwarzania 
odpadów.

7. Nie jest prawdą, że przepisy prawa znoszące regionalizację składowania i przetwarzania 
odpadów miały wpływ na proces inwestycyjny i funkcjonowanie składowiska „N" 

wybudowanego przez Chemeko - System w Rudnej Wielkiej. W chwili uzyskiwania 
pozwolenia na budowę i pozwolenia zintegrowanego na nowym składowisku nie było 
przewidziane składowanie odpadów, które obejmowała regionalizacja.

8. Nie jest prawdą, że pozwolenie na budowę składowiska „N" w Rudnej Wielkiej zostało 
wydane skutkiem nacisków politycznych. Pozwolenie wydały właściwe organy po 
przeprowadzeniu przepisanej prawem procedury.

9 . Nie jest prawdą, że pozwolenie na budowę składowiska „N" w Rudnej Wielkiej zostało 
wydane w sprzeczności z Wojewódzkim Programem Gospodarowania Odpadami dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 - 2022. Dokonana w materiale ocena 
prawidłowości decyzji przez Marcina Chełkowskiego jest nierzetelna, a jej wynik błędny. 
Budowa składowiska „N", wbrew twierdzeniom Marcina Chełkowskiego, była 

przewidziana w powyższym Programie, a pozwolenie na budowę zostało wydane zgodnie 
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

10. Nie jest prawdą, że w 2021 r. na składowisko w Rudnej Wielkiej z terenów innych niż 
województwo dolnośląskie zostało przywiezionych 135.323 ton odpadów. W 2021 r. na 
obu składowiskach w Rudnej Wielkiej przetworzono 111.941 ton odpadów, podczas gdy 
zezwolenia posiadane przez Spółkę dopuszczają składowanie w łącznej ilości 280.000 
ton odpadów.

11. Nie jest prawdą, że odpady w Rudnej Wielkiej są przyjmowane bez jakiejkolwiek kontroli. 

Przyjęcie odpadów każdorazowo poprzedza odpowiednia procedura wewnętrzna: ocena 
wizualna odpadów i weryfikacja ich zgodności z deklarowanymi we właściwych 
dokumentach, w tym w Karcie Przekazania Odpadów.

12 . Nie jest prawdą, że składowisko odpadów w Rudnej Wielkiej buduje PiS. Inwestorem 
zakładu w Rudnej Wielkiej jest Chemeko -  System, a doszukiwanie się w tym zakresie 

konotacji politycznych nie bazuje na faktach.
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13. Nie jest prawdą, że Chemeko -  System prowadzi działalność pod protekcją osób 
zajmujących wysokie stanowiska publiczne.

14. Nie jest prawdą, że Chemeko -  System odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytania 
przesłane przez redakcję, uznając je za tendencyjne. To Spółka poprosiła redakcję o 
przesłanie precyzyjnych pytań, po których otrzymaniu odmówiła odpowiedzi z uwagi na 
ich stronniczy, a nie tendencyjny charakter, żądając przedstawienia w materiale 
przekazanego do redakcji pisemnego oświadczenia Spółki w tym przedmiocie. 
Oświadczenie Chemeko -  System nie zostało przedstawione w reportażu Macieja Kuciela.

Paweł Pogodziński

Prezes Zarządu Chemeko - System sp. z o. o.
Zakład Zagospodarowania Odpadami z siedzibą we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Chmaj 
radca prawny

Załącznik: pełnomocnictwo.
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C h m a j  i Pa r t n e r z y

Wrocław, dnia 19 września 2022 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany Paweł Pogodziński -  Prezes Zarządu, działający w imieniu i na rzecz 

spółki Chemeko -  System sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą 

we Wrocławiu (54 -519), ul. Jerzmanowska nr 6A, której dokumentacja przechowywana 

jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -  Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego i która pozostaje wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014645, REGON 932070230, NIP 8971612750 

(„Spółka"), uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, niniejszym upoważniam:

prof. dr hab. Marka Chmaja, radcę prawnego

Annę Curkowicz, radcę prawnego

każdego z powyższych z osobna, do samodzielnego podejmowania w imieniu i na rzecz 

Spółki wszelkich przewidzianych prawem działań mających na celu uzyskanie ochrony 

dla dóbr osobistych Spółki, do których naruszenia doszło przez opublikowanie materiału 

prasowego -  odcinka 1248 programu „Superwizjer" przedstawiającego reportaż Macieja 

Kuciela „Śmieci pod politycznym parasolem", który wyemitowano na antenie stacji 

TVN24 w dniu 10 września 2022 r. o godz. 20:00 i na antenie stacji TVN w dniu 13 

września 2022 r. o godz. 23:45.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do zastępstwa wobec osób trzecich, 

prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, w tym organów administracji samorządowej i rządowej, we wszelkich 

postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi, we 

wszelkich postępowaniach incydentalnych oraz we wszelkich sprawach związanych i 

wynikłych w związku z wyżej ww. sprawą. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również 

umocowanie pełnomocnika do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w ww. 

sprawie, wedle jego uznania oraz do zastępowania Mocodawcy w postępowaniach 

incydentalnych (pomocniczych) związanych z ww. sprawą.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych, 

również w zakresie materialnoprawnym niniejszego pełnomocnictwa.
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