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Podmiotem wnoszącym niniejszą petycję (w rozumieniu art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach) jest grupa osób fizycznych, 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami 
prawnymi reprezentowana przez Sławomira Góźdź 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Wielce Szanowny Pan Zdzisław Lis 
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno 

 
 

PETYCJA 
W SPRAWIE BUDOWY PSZOK-U PRZY UL. ENERGETYCZNEJ 

 
W Piasecznie przy ulicy Energetycznej ma zostać zbudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Wyrażamy sprzeciw wobec tego przedsięwzięcia. Żądamy wstrzymania działań mających 
na celu utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Energetycznej oraz 
wnosimy o niepodejmowanie takich działań w przyszłości. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych może i powinien powstać w innym miejscu. 
 

UZASADNIENIE 
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej również „PSZOK-iem”) nie może 
powstać we wskazanej wyżej lokalizacji z następujących powodów: 
 

1) PSZOK stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Józefosławia, Julianowa i 
Piaseczna. 
 
W PSZOK-u mają być zbierane: lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć i ołów; 
urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające 
niebezpieczne składniki; baterie i akumulatory; odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe; środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne np. 
herbicydy, insektycydy; opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone; opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest); farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice zawierające substancje niebezpieczne; odpady zielone. 

 
Z jednej strony: Obok planowanej lokalizacji PSZOK znajdują się Józefosław (ok. 8 000 
mieszkańców), Julianów (ok. 1 500 mieszkańców) oraz północna część Piaseczna (co najmniej 
kilka tysięcy osób). Odległość pomiędzy granicą działki nr 18/18 (na której ma zostać wzniesiony 
PSZOK) a granicą najbliżej położonego osiedla mieszkaniowego wynosi zaledwie 34 metry. W 
odległości około 70 metrów znajdują się delikatesy Piotr i Paweł wraz z apteką i innymi punktami 
usługowymi. Nieopodal funkcjonują restauracje, tłumnie odwiedzany ośrodek sportowy Tuan 
Club oraz przedszkole. W pobliżu znajduje się zwarta zabudowa mieszkaniowa, między innymi 
duże osiedla Multi-Hekk, Przy Kamieniu etc. 
 
Z drugiej strony: PSZOK ma sąsiadować ze stacją energetyczną przy ul. Energetycznej 18. W 
miejscu, w którym ma być wybudowany PSZOK, oraz w otaczającej go okolicy występuje wysoki 
poziom wód gruntowych. W pobliżu tego miejsca przepływał kiedyś strumień, który został 
zasypany i dziś płynie jako ciek podziemny również przez działkę, na której ma być 
wybudowany PSZOK. 



 
Konfrontacja tego, co i gdzie ma być zbierane, z tym, że w pobliżu mieszka kilkanaście tysięcy 
ludzi, sprawia, że boimy się o życie i zdrowie nas i naszych bliskich, w szczególności dzieci. Nie 
chcemy, aby w pobliżu naszego miejsca zamieszkania zbierane lub składowane były wskazane 
wyżej odpady niebezpieczne. W tym miejscu należy znaczyć, że PSZOK uważamy nie tylko za 
miejsce zbierania odpadów niebezpiecznych, ale także za miejsce ich czasowego składowania: 
jeśli każdy z mieszkańców Gminy Piaseczno będzie mógł zostawić odpady niebezpieczne w 
PSZOK, to będą one znajdowały się na terenie PSZOK co najmniej przez pewien czas. Jeśli PSZOK 
będzie działał cały czas, to znajdowanie się na jego terenie odpadów niebezpiecznych będzie 
normą – odpady niebezpieczne będą się znajdowały obok domów i mieszkań, w których 
mieszkamy my, nasi bliscy i przyjaciele. Jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo naszych bliskich, w 
szczególności naszych dzieci, to nie może być mowy o jakimkolwiek kompromisie. 
 

Koło miejsca, gdzie powstać ma PSZOK, znajduje się stacja energetyczna. Jej działanie stwarza 
ryzyko, w szczególności ryzyko powstania pożaru (np. na skutek uderzenia pioruna lub 
nieprawidłowości w działaniu stacji). Pod miejscem, w którym ma powstać PSZOK, płynie ciek 
wodny. Boimy się, że substancje niebezpieczne mogą (w wyniku pożaru lub przedostania się do 
wód gruntowych) rozprzestrzenić się na dużym – zamieszkanym przez nas i naszych bliskich – 
obszarze. Do powyższego dodać trzeba, że niektórzy mieszkańcy do dziś mają własne ujęcia 
wody. 
 

2) PSZOK spowoduje obniżenie komfortu życia mieszkańców Józefosławia, Julianowa i Piaseczna. 
 

Teren położony w okolicach miejsca, gdzie powstać ma PSZOK, jest powszechnie (w tym przez 
deweloperów oraz indywidualnych inwestorów) uważany za bardzo atrakcyjny. Stało się tak tylko 
i wyłącznie dzięki osobom, które zdecydowały się tutaj zamieszkać i zainwestować swoje ciężko 
zapracowane pieniądze. Od ponad 20 lat zabudowy mieszkalnej przybywa. Jednocześnie ubywa 
innej zabudowy, w szczególności zabudowy przemysłowej. 
 
Teraz ma powstać PSZOK, w którym mają być zbierane także odpady zielone. Skutkiem zbierania 
odpadów zielonych z reguły jest pojawienie się duszącego fetoru. Nie jest to problem 
wydumany, czego dowodzi kazus PSZOK-u funkcjonującego w Bielsku-Białej. 
 
Już teraz sytuacja osób, które rano jadą do pracy i popołudniu z niej wracają, jest bardzo zła. Wie 
to każdy, kto stoi w korkach, które tworzą się przed skrzyżowaniem ul. Geodetów z ul. 
Wilanowską. Lokowanie w tym miejscu instytucji użyteczności publicznej, dostępnej nie tylko 
dla wszystkich mieszkańców Gminy Piaseczno, ale jak to wynika z regulaminu obecnego PSZOK 
również przedsiębiorstw i mieszkańców innych gmin, jest dla nas nie do przyjęcia. Jej skutkiem 
będzie tylko zwiększenie skali paraliżu komunikacyjnego, zwłaszcza w godzinach 
popołudniowych. 
 
Do powyższego dodać trzeba, iż uciążliwością nie-do-usunięcia będzie hałas związany z pracą 
PSZOK-a. Chodzi nam nie tylko o to, co będzie się działo na terenie PSZOK-a (hałas towarzyszący 
zapełnianiu kontenerów), ale także o ciężarówki, które będą wywozić kontenery z odpadami i 
samochody dowożące te odpady.  
 
Podsumowując, dla nas działanie Gminy jest nielojalne: nie koresponduje z rzeczywistym 
zagospodarowaniem obszaru składającego się z Józefosławia, Julianowa i północnego Piaseczna. 
 

3) Niepokoi nas możliwość eskalacji działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. 
 

Jeśli teraz przy ul. Energetycznej powstanie PSZOK, to nieruchomość (na której zostanie on 
wzniesiony) będzie już po wsze czasy wykorzystywana do gospodarowania odpadami. Mamy 
uzasadnione obawy, że w zamieszkałej przez nas okolicy może powstać spalarnia śmieci, miejsce 



trwałego przechowywania odpadów lub inne (jeszcze nie wymyślone przez polityków i 
biurokratów) obiekty i urządzenia, których funkcjonowanie będzie testowane na nas. 
 

4) Spadnie wartość naszych nieruchomości. 
 

Pewne jest, że wartość naszych nieruchomości spadnie o kilka, kilkanaście a może kilkadziesiąt 
procent. Stanie się tak, albowiem będą one identyfikowane jako położone w pobliżu czegoś, co 
w najlepszym przypadku będzie nazywane „sortownią śmieci” (tak właśnie nazywane są PSZOK-i 
w artykułach prasowych i wpisach internetowych). Dla nas to jest poważny problem. Ewentualna 
konieczność dochodzenia odszkodowania w sądzie jest dla nas niemiłą perspektywą, zwłaszcza, 
że nie wszystkich stać na ponoszenie kosztów procesu. 

 
5) Sprawa nie została skonsultowana z mieszkańcami. 

 
Dla większości z nas informacja o planie wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w sąsiedztwie naszych domów i mieszkań jest niemiłym zaskoczeniem. Z powodu 
inwestycji, jakie poczyniliśmy w Julianowie, Józefosławiu oraz północnym Piasecznie, uważamy 
się za gospodarzy tego terenu. Nieskonsultowanie z nami planów dotyczących wybudowania 
PSZOK-u jest dla nas nie do przyjęcia. 
 
Zwracamy uwagę, że już w 2014 roku grupa kilkuset mieszkańców złożyła sprzeciw wobec 
budowy PSZOK w tej lokalizacji, tak więc nie można podnosić argumentu, że nikt z mieszkańców 
nie wyrażał swojej negatywnej opinii wobec wspomnianej inwestycji. Brak reakcji i dalsze 
działania zmierzające do budowy PSZOK wbrew woli mieszkańców uznajemy za złą wolę gminy. 

 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może pozostać tam, gdzie znajduje się obecnie, tj. 
przy ul. Technicznej. Jeśli byłoby to niemożliwe lub nieopłacalne, to Gmina może zbudować PSZOK w 
innym miejscu. Gmina Piaseczno jest bogatą gminą. Stać ją na to żeby (samodzielnie albo we współpracy 
z innymi gminami) zbudować PSZOK tak, aby nie zagrażał on zdrowiu, życiu oraz majątkowym interesom 
mieszkańców. 
 

*** 
 
Biorąc pod uwagę powyższe, żądamy wstrzymania działań mających na celu utworzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Energetycznej oraz wnosimy o niepodejmowanie 
takich działań w przyszłości. 
 

*** 
 
Niniejszą petycję składamy: w interesie publicznym, w naszym własnym interesie (tj. w interesie 
podmiotów składających petycję) oraz w interesie podmiotów trzecich, za ich zgodą. 
 

*** 
 

Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wyrażamy zgodę na 
ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego 
danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję tylko i wyłącznie w następującym zakresie: 
wyrażamy zgodę na ujawnienie imienia i nazwiska osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, 
którą jest Sławomir Góźdź. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
niżej podpisani mieszkańcy Gminy Piaseczno 


