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Grodzisk Mazowiecki, 1~1 0.2020r. 

koordynator petycji z dnia 8.09.2020r. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j . 

OZ.U. z 2018 r. poz. 870), w odpowiedzi na petycję "o odmowę wydania warunków 

zabudowy na inwestycję polegającą na zbieraniu odpadów, o odmowę wydania 

zezwolenia na zbieranie odpadów, o zintensyfikowanie działań mających na celu 

zapobieżeniu dalszemu degradowaniu środowiska naturalnego, o przywrócenie 

stanu n ieruchomości zgodnego z ich przeznaczeniem oraz o uporządkowanie terenu 

z odpadów", która wpłynęła do tut. organu dnia 14.09.2020r., dotyczącą 

nieruchomości w Kozerach Nowych, przy ul. Krajobrazowej i ul. Czerwonych Maków, 

informuję, iż petycja zostaje rozpatrzona przez tut. organ w części dotyczącej punktu 

2 wyszczególnionego na stronie drugiej petycji (rozumianego zgodnie z tytułem 

petycji jako prośba o odmowę wydania zezwolenia na zbieranie odpadów) w 

następujący sposób: petycja nie zostaje uwzględniona. 

Nieuwzględnienie petycji wynika z faktu , iż zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. OZ.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), zezwolenie 

na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wnioski 

dotyczące wydania zezwoleń na zbieranie odpadów na działce nr 123, obręb Kozery 

Nowe, gm. Grodzisk Mazowiecki, wyszczególnionej w petycj i, zostały złożone przez 

pana Norberta Kajszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi 

porządkowe NORBUO Norbert Kajszczak, ul. Czerwonych Maków 6, Kozery Nowe, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki oraz przez pana Ernesta Kajszczaka, prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Ernest Kajszczak, ul. Czerwonych Maków 6, 

Kozery Nowe, 05-825 Grodzisk Mazowiecki odpowiednio w dniach: 19.07.2019r. 

oraz 24.01 .2020r. Oba postępowania są jednak w chwili obecnej zawieszone, a więc 

nie mogą zostać zakończone wydaniem żadnej decyzji administracyjnej . Kopia 

petycji zostanie dołączona do akt obu postępowań. Jednocześnie informuję , że do 

tut. organu nie wpłynął żaden wn iosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie 



odpadów na ww. nieruchomości, a samo sortowanie lub magazynowanie odpadów 

nie może być przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia administracyjnego. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 870) , petycja została przekazana w części obejmującej punkty 1, 

3 i 4 wyszczególnione na stronie drugiej petycji do Burmistrza Grodziska 

Mazowieckiego, w celu rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 26 

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j . Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze 

zm.) oraz art. 59 ust. 3 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.). 

Informuję również , iż kopia petycji została dodatkowo skierowana do 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 

Delegatura w Płocku, celem służbowego wykorzystania zgodnie z kompetencjami 

wynikającymi m.in. z art. 194 ust. 4 i art. 196 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). 

Zgodnie z ari. 13 ust. 2 ww. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

"Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. " 
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