
 
 

Apel Rady Gminy Nadarzyn Nr XLIX.1.2018 
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

do Zarządu Województwa Mazowieckiego  
w przedmiocie usunięcia obiektu Przedsiębiorstwa Usługowego 

Hetman Sp. z o.o. przy ul. Turystycznej 38 w Nadarzynie   
z zapisów projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa 

mazowieckiego 2024 
 
 

Na podstawie § 22 ust. 2 lit. c Statutu Gminy Nadarzyn, Rada Gminy przyjmuje apel 
następującej treści: 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn.zm.), 
Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadomił o opracowaniu projektu Planu gospodarki 
odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami: Planem inwestycyjnym dla 
województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa 
mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa 
mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla 
województwa mazowieckiego 2024. Termin na wniesienie uwag do projektu wyznaczono do dnia  
29 sierpnia 2018 r. 

Korzystając w możliwości zabrania głosu, Rada Gminy Nadarzyn, wyraża negatywne 
stanowisko dotyczące lokalizacji i działalności instalacji  RIPOK należącej do P.U. Hetman  Sp. z o. 
o. w Nadarzynie w wojewódzkim dokumencie planistycznym o charakterze strategicznym. 
 Rada Gminy wyraża zaniepokojenie ponawiającymi się przypadkami uciążliwego 
oddziaływania sortowni odpadów komunalnych w/w firmy. Obserwujemy od dłuższego czasu 
przypadki wyczuwania nieprzyjemnych odorów pochodzących z sortowni, nawet w promieniu kilku 
kilometrów. Świadczyć to może o nieprzestrzeganiu przez zakład reżimu technologicznego w trakcie 
przyjmowania, przetwarzania lub transportu odpadów. Naruszany jest komfort życia mieszkańców 
Nadarzyna i najbliższych okolic. 
 Rada Gminy, ze względu na niefortunną i kontrowersyjną społecznie lokalizację RIPOK  
w Nadarzynie, opowiada się za likwidacją lub znaczącym ograniczeniem działalności 
Przedsiębiorstwa Usługowego Hetman Sp. z o.o., co najwyżej do skali potrzeb naszej Gminy. 
Sprzeciwiamy się, aby do Nadarzyna trafiały odpady z całego Województwa, w tym z Warszawy, co 
zostało przewidziane w upublicznionym projekcie.  
 Wobec powyższego, w przewidzianym terminie wnosimy do Zarządu Województwa 
Mazowieckiego o definitywne usunięcie z projektu Planu gospodarki odpadami obiektu przy  
ul. Turystycznej 38 w Nadarzynie, co będzie korzystne z punktu widzenia interesów regionu i jego 
mieszkańców.   
  Apel podlega niezwłocznemu przekazaniu pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa oraz drogą elektroniczną na adres poczty: 
wpgo@mazovia.pl 
 
  
 
 

 


