
Mieszkailcy i właściciele działek 

w Kozerach i w Kozerach Nowych 

I IIIIItJ/IIIIIIIIIIIII j I 
PP/11 3 38S2 

2020-{)9-14 
-;:;1~9StwO ~~wla.!.u G_ro~:S_k:_B!10 

Kozery i Kozery Nowe, 8 września 2020 roku 

PETYCJA 

Pan Marek Wieżbicki, 

Starosta Powiatu Grodziskiego 

-5-

L [) \IV PLY N Ę Ł -O 
z .............. ... .. ............................ . 

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 

nieruchomości zgodnego z ich przeznaczeniem oraz o uporządkowanie terenu z odpadów 

Jako mieszkańcy i właściciele działek w Kozerach i w Kozerach Nowych, uprzejmie 

zwracamy się do Pana Starosty Powiatu Grodziskiego oraz do Pana Bumtistrza Grodziska 

Mazowieckiego z prośbą o rozwiązanie problemu odpadów w Kozerach Nowych. 

Od kilkunastu lat, w Kozerach Nowych, działa przedsiębiorstwo, które zajmuje SIę 

działalnością gospodarczą związaną z odpadami. Na przełomie ostatnich lat jedno zorganizowane 

przedsiębiorstwo, działające pod różnymi nazwami, zarejestrowane było na dwie różne osoby. 

Działalność polega na zbieraniu odpadów od przedsiębiorstw oraz od osób ftzycznych. Następnie 

odpady są transportowane do Kozer Nowych (ulica Krajobrazowa oraz ulica Czerwonych Maków), 

gdzie są wyładowywane, sortowane i magazynowane. Część z odpadów jest przysypywana ziemią, 

kolejna część jest zalewana betonem, a jeszcze inna część jest wywożona w nieznanym nam kierunku. 

Odpady degradują środowisko naturalne naszej okolicy, wpływają negatywnie na jakość krajobrazu, a 

tym samym na jakość życia w tej części gminy. 

Na przełomie ostatnich lat instytucje publiczne wielokrotnie zajmowały SIę wskazaną 

działalnością, na którą nigdy nie wydano stosownego zezwolenia tj. warunków zabudowy i 

zezwolenia na zbieranie odpadów. W toku kolejnych postępowań stwierdzono wiele 

nieprawidłowości. Do sankcji można zaliczyć między innymi nakazanie uporządkowania terenu, 

nakazanie natychmiastowego zaprzestania działalności, a także nałożono grzywnę. Podjęte kroki nie 

wpł)-nęły na rozwiązanie problemu związanego z odpadami. Dlatego mamy uzasadnione obawy, że 



wydanie warunków zabudowy (np. dla działki ew. nr 123) oraz zezwolenia na zbieranie odpadów, 

może przyczynić się do dalszej degradacji środowiska i krajobrazu w Kozerach Nowych. Nielegalnie i 

kontrowersyjnie prowadzona działalność już wpływa na pogorszenie jakości życia w naszej okolicy. 

Jest to także działalność, która jest sprzeczna z zasadą dobrego sąsiedztwa. 

Dlatego, biorąc pod uwagę historię działalności przedsiębiorstw związanych z odpadami w 

Kozerach Nowych, uprzejmie zwracamy się z petycją o: 

1. Odmowę wydania warunków zabudowy (wydanie decyzji negatywnej) dla inwestycji polegającej 

na zbieraniu odpadów na działkach w Kozerach Nowych, ze szczególnym uwzględnieniem działki 

ew. nr 123, przy ulicy Czerwonych Maków. 

2. Wydanie negatywnego postanowienia dotyczącego zezwolenia na zbieranie, sortowanie, 

przetwarzanie i magazynowanie odpadów w Kozerach Nowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

działki ew. nr 123, przy ulicy Czerwonych Maków. 

3. Zintensyfikowanie działań mających na celu zapobieżeniu dalszemu degradowaniu środowiska w 

Kozerach Nowych, a także mających na celu powstrzymanie działalności prowadzonej bez 

wymaganych prawem warunków zabudowy i zezwolenia na zbieranie odpadów. 

4. Zintensyflkowanie działań mających na celu doprowadzenie do uporządkowania terenu i 

przywrócenia stanu nieruchomości zgodnego z ich przeznaczeniem na działkach objętych 

prowadzeniem działalności związanej z odpadami w Kozerach Nowych (ulica Krajobrazowa i 

Czerwonych Maków). 

Za pozytywne rozpatrzenie naszej petycji z góry dziękujemy. 

Załącznik: 

1. Lista poparcia petycji. 

Do wiadomości: 

Mieszkańcy i właściciele działek 

w Kozerach i w Kozerach N owych 

1. Mieszkańcy i właściciele działek w Kozerach i Kozerach Nowych 

Osoby do kontaktu (dane kontaktowe w zasobach Starostwa i Urzędu Miejskiego): 


