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Petycja w sprawie sprzeciwu mieszkańców Sołectwa Gręzów 

wobec przeznaczenia terenów w obrębie Sołectwa na obszary górnicze.

Mieszkańcy wsi Gręzów gmina Kotuń zwracają się z prośbą o uwzględnienie naszego sprzeciwu w 
sprawie przeznaczenia terenów wsi położonych na Siedlecko-Węgrowskim obszarze chronionego 
krajobrazu pod żwirownie.

Uważamy, że mamy prawo decydować o środowisku, w którym mieszkamy, zwłaszcza o jego 
terenach chroniony. Wiemy z doświadczenia (mamy kilka żwirowni na terenie wsi), że pozwolenie na 
wydobycie kopalin będzie miało negatywny wpływ na środowisko i naszą egzystencję, a także na 
walory architektoniczne i krajobrazowe. Tereny te są wiejskim krajobrazem priorytetowym, cennym 
dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze i jako takie wymagają zachowania.

Na terenie wsi jest kilkanaście dziur po wyeksploatowanych żwirowniach. Jedna z nich 
rekultywowana kilka lat temu do tej pory zatruwa powietrze. Nasza aktywność życiowa uzależniona 
jest od smrodu, pyłu, hałasu i zdewastowanych terenów. Nie wyobrażamy sobie funkcjonowania 
kolejnych, wielohektarowych żwirowni dlatego nie wyrażamy zgody na utworzenie następnych 
obszarów górniczych na terenie wsi Gręzów. Może za kilkanaście lat jak obecne żwirownie będą 
zrekultywowane. Mieszkamy tu od wielu pokoleń, zanim stwierdzono złoża żwiru.
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Kierujemy pismo do Państwa ponieważ nie mieliśmy możliwości wniesienia uwag do projektu 
zmian miejscowego planu zagospodarowania. Wójt nie ogłosił informacji o podjęciu uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania projektu zmian planu. Nie zorganizował także dyskusji publicznej nad 
proponowanymi w projekcie rozwiązaniami.

Liczymy, że nasze potrzeby i oczekiwania odnośnie zagospodarowania przestrzennego tych 
terenów spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją.

Mieszkańcy wsi Gręzów

Załącznik:

1. Podpisy mieszkańców wsi Gręzów

Otrzymują:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

3. Wójt Gminy Kotuń

4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Siedlcach

5. Zarząd Województwa Mazowieckiego

6. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

7. Wojewoda Mazowiecki Pan Konstanty Radziwiłł

8. Ministerstwo Klimatu i Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

9. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

10. Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link
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Dzień dobry,

2021 roku wysłaliśmy do Państwa drogą e-mailową petycję mieszkańców wsi 
prawie sprzeciwu wobec przeznaczenia terenów wsi na obszary górnicze.

dnia 20.04,
Gręzów w s
Petycja zawierała niezupełną informację odnośnie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach.

Dzisiaj przesyłamy uzupełnioną petycję. 
Przepraszamy za niedogodność

Z poważan em

Starostwo Powiatuwe w Siedlcach

-04-22 09:23Data wpiy wu:2021

Przylał:Monika Lewczuk 
Wydział OrganizaoyJny 
Za łącznik6w:0

Gręzów, dn. 16.04.2021r.
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Petycja w sprawie sprzeciwu mieszkańców Sołectwa Gręzów 

wobec przeznaczenia terenów w obrębie wsi na obszary górnicze.

Mieszkańcy wsi Gręzów gmina Kotuń zwracają się z prośbą o uwzględnienie naszego 
sprzeciwu w sprawie przeznaczenia terenów wsi położonych na Siedlecko-Węgrowskim 
obszarze chronionego krajobrazu pod żwirownie.

Uważamy, że mamy prawo decydować o środowisku, w którym mieszkamy, zwłaszcza o 
jego terenach chroniony. Wiemy z doświadczenia (mamy kilka żwirowni na terenie wsi), że 
pozwolenie na wydobycie kopalin będzie miało negatywny wpływ na środowisko i naszą 
egzystencję, a także na walory architektoniczne i krajobrazowe. Tereny te są 
wiejskim krajobrazem priorytetowym, cennym dla społeczeństwa ze względu na swoje 
wartości przyrodnicze i jako takie wymagają zachowania.

Na terenie wsi jest kilkanaście dziur po wyeksploatowanych żwirowniach. Jedna z nich 
rekultywowana kilka lat temu do tej pory zatruwa powietrze. Nasza aktywność życiowa 
uzależniona jest od smrodu, pyłu, hałasu i zdewastowanych terenów. Nie wyobrażamy sobie 
funkcjonowania kolejnych, wielohektarowych żwirowni dlatego nie wyrażamy zgody na 
utworzenie następnych obszarów górniczych na terenie wsi Gręzów. Może za kilkanaście lat 
jak obecne żwirownie będą zrekultywowane. Mieszkamy tu od wielu pokoleń, zanim 
stwierdzono złoża żwiru.

Kierujemy pismo do Państwa ponieważ nie mieliśmy możliwości wniesienia uwag do 
projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania. Wójt nie ogłosił informacji o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu zmian planu. Nie zorganizował także 
dyskusji publicznej nad proponowanymi w projekcie rozwiązaniami. v

X
Liczymy, że nasze potrzeby i oczekiwania odnośnie zagospodarowania przestrzennego tych 
terenów spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją.

Załącznik:

1. Podpisy mieszkańców wsi Gręzów

Otrzymują:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

3. Wójt Gminy Kotuń
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