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Kancelaria Chmaj i Partnerzy reprezentująca Chemeko-System Sp. z o. o. 

 

 

W nawiązaniu do oświadczenia Zarządu Spółki Chemeko-System Sp. z o. o. opublikowanego w dniu 

12.09.2022 roku informujemy, iż Kancelaria Chmaj i Partnerzy w imieniu Chemeko-System Sp. z o.o. 

obecnie domaga się sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w materiale „Śmieci pod 

politycznym parasolem” wyemitowanym w magazynie Superwizjer 10.09.2022 r. na antenie TVN24 i 

13.09.2022 na antenie TVN. Kancelaria wzywa nadawcę oraz osoby dopuszczające się naruszania 

dóbr osobistych Spółki do zaprzestania naruszania dobrego imienia Chemeko-System Sp. z o.o. 

 

W przypadku niezastosowania się do w/w wezwania Kancelaria Chmaj i Partnerzy w imieniu 

Chemeko-System Sp. z o.o. podejmie przewidziane prawem kroki w celu uzyskania ochrony dla 

przysługujących spółce dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszeń.  

 

Chemeko-System zaprzecza informacjom zawartym w materiale „Śmieci pod politycznym parasolem” 

wyemitowanym na antenie TVN24 i TVN, że na składowiskach odpadów w Rudnej Wielkiej 

deponowane są odpady pochodzące z zagranicy oraz odpady medyczne.  

 

Jednocześnie autor materiału dopuścił się manipulacji zestawiając obok siebie incydentalne zdjęcia 

składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej sprzed trzech lat ze sfilmowanymi w ostatnim czasie 

fragmentami czerwonej folii budowlanej, sugerując, że Chemeko-System wbrew prawu składuje na 

składowisku odpady medyczne.  

 

Wszystkie odpady deponowane na składowiskach odpadów w Rudnej Wielkiej są zgodne z 

posiadanymi uprawnieniami oraz ewidencjonowane w systemie BDO, do którego bieżący dostęp 

posiadają organy kontrolne. Spółka, jak sugeruje się w materiale, nie ukrywa na składowiskach 

odpadów, co do zagospodarowania których nie ma uprawnień. 

 

Nieprawdą jest, że Chemeko-System unikało kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 

w związku z relacjami rodzinnym inspektora i jednego z pracowników firmy. Składowiska w Rudnej 

Wielkiej są kontrolowane na bieżąco, podlegały też wielokrotnym kontrolom zarówno planowym jak i 

interwencyjnym.  

 

Spółka Chemeko-System zaprzecza także, że lobbowała u kogokolwiek, w jakikolwiek sposób w 

sprawie zmian w przepisach skutkujących zniesieniem regionów gospodarki odpadami.  

Pan Patryk Wild wprowadza opinię publiczną w błąd. To nie spółce Chemeko-System zależało na 

zmianie przepisów w sprawie zniesienia regionalizacji. Zwolennikiem i propagatorem tego 

rozwiązania był już w 2018 r. m. in. pan Patryk Wild, co potwierdzają protokoły z posiedzeń Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

Nowelizacja ustawy o odpadach w tym zakresie nie miała żadnego wpływu na sytuację firmy w 

momencie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Nowe składowisko przed budową było wpisane do 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2022. Spółka eksploatuje składowiska 

odpadów w Rudnej Wielkiej zgodnie z posiadanymi decyzjami, wydanymi w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 


