
UCHWAŁA NR XXVII/145/20 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wystąpienia z apelem do Ministra Infrastruktury 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378) oraz  § 26 ust. 1  Statutu Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r.  poz. 4945 
i poz. 6279) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Występuje się z apelem do Ministra Infrastruktury, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kowiesy. 

§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy. 
 
 

Zuzanna Dudziak 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/145/20 

Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

APEL RADY GMINY KOWIESY 

Rada Gminy Kowiesy zwraca się do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury z apelem 
o wsparcie działań dotyczących wyrażenia zgody przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Łodzi na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej DK 70 w miejscowości 
Zawady do parametrów zjazdu publicznego, celem udostępnienia przyległych gruntów pod działalność 
inwestycyjną. Firma Feniks-Recykling Sp. z o.o. w dniu 22 grudnia 2020 r. zwróciła do Rady Gminy Kowiesy 
z prośbą o poparcie podejmowanych przez nią starań na rzecz przeniesienia prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej na teren Gminy Kowiesy. Wskazana spółka, będąca jedną z czołowych polskich firm 
z branży recyklingu produktów spożywczych, prowadzi obecne działalność w oparciu o główny zakład 
przetwórczy zlokalizowany w miejscowości Kaski, gm. Baranów. Ze względu na planowaną budowę na terenie 
Gminy Baranów Centralnego Portu Komunikacyjnego na obszarze tej gminy praktycznie zablokowano 
możliwości powstawania nowych inwestycji, w tym budowy czy rozbudowy istniejących zakładów i firm. 
Wprowadzone w związku z planowaną budową CPK ograniczenia uniemożliwiają firmie Feniks-Recykling Sp. 
z o. o. rozbudowę posiadanego przez siebie zakładu, a tym rozwijanie prowadzonej działalności gospodarczej.  
Dlatego też ww. firma od pawie 2 lat czyni starania w celu przeniesienia prowadzonej przez siebie działalności 
na teren Gminy Kowiesy. Firma zakupiła na terenie Gminy Kowiesy grunt inwestycyjny w miejscowości 
Zawady, gm. Kowiesy (dz. ewid. nr 10/2, obręb Zawady) wraz z wydzieloną wewnętrzną służebnością 
gruntową na potrzeby obsługi komunikacyjnej przedmiotowej działki (dz. ewid. nr 11/8, obręb Zawady). 
Pierwszym krokiem, który umożliwi firmie budowę nowego zakładu na terenie Gminy Kowiesy, jest uzyskanie 
od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi zezwolenia na przebudowę istniejącego 
zjazdu indywidualnego z drogi krajowej DK 70 do parametrów zjazdu publicznego. Firma w sierpniu br. 
wystąpiła ze stosownym wnioskiem do GDDKiA Oddział w Łodzi, jednak ta nie wyraziła zgody na przebudowę 
przedmiotowego zjazdu, argumentując, iż przebudowa zjazdu i uruchomienie działalności gospodarczej na 
wskazanej działce przełoży się na zwiększenie natężenia ruchu na drodze krajowej DK 70, a tym samym 
wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Należy nadmienić, iż w świetle działki ewid. nr 11/8, 
stanowiącej wydzieloną obsługę komunikacyjną, znajduje się obecnie istniejący zjazd indywidualny. 
Jednocześnie Rada Gminy Kowiesy zwraca uwagę, iż zgodnie z pomiarami natężenia ruchu drogowego 
z 2015 roku średniodobowa ilość pojazdów poruszająca się wskazanym odcinkiem drogi krajowej DK-70 
wynosi około 2600. Natężenie ruchu drogowego nie jest na tyle duże, aby budowa zjazdu publicznego 
w miejsce zjazdu indywidualnego, z którego w ciągu doby korzystało będzie około 50 pojazdów, stanowiło 
istotne pogorszenie bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej DK 70. Dlatego też firma pismem z dnia 
9 listopada 2020 r. zwróciła się w formie odwołania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z prośbą o ponowne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku o przebudowę zjazdu. Odwołanie 18 listopada 
2020 r. zostało przekazanie przez GDDKiA Oddział w Łodzi do GDDKiA w Warszawie i obecnie oczekuje na 
ponowne rozpatrzenie. 

Rada Gminy Kowiesy zwraca również uwagę, iż teren, na którym miałaby zostać zrealizowana przedmiotowa 
inwestycja, objęty jest ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą  
nr XIV/81/2008 Rady Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 140, poz. 1381).  Zgodnie 
z zapisami przedmiotowego planu na wskazanej działce umożliwia się realizację obiektów produkcyjnych, 
magazynów, składów i zabudowy usługowej, co wpisuje się w profil działalności powadzonej przez firmę 
Feniks-Recykling Sp. z o.o. 

Jednocześnie Rada Gminy Kowiesy zaznacza, iż lokalna społeczność Gminy Kowiesy, na czele z Radą 
Gminy Kowiesy, miała okazje zapoznać się z profilem działalności firmy Feniks-Recykling Sp. z o. o. zarówno 
w trakcie otwartych prezentacji odbywających się w siedzibie tutejszego urzędu, jak i wyjazdów studyjnych do 
zakładu w Kaskach. Na chwilę obecną mieszkańcy oraz radni nie wnoszą żadnych zastrzeżeń oraz obaw co do 
przeniesienia i uruchomienia przez firmę działalności na terenie Gminy Kowiesy. Dodatkowo należy zauważyć, 
iż Gmina Kowiesy jest gminą sadowniczo-rolniczą, na której terenie praktycznie nie funkcjonują większe 
zakłady produkcyjne czy usługowe. Dlatego zarówno dla tutejszego samorządu, jak i lokalnej społeczności, 
ważne jest przyciągnięcie na teren gminy kapitału inwestycyjnego. Nowe inwestycje przekładają się na wzrost 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF4F66B8-94DC-4D7D-A1C7-0F23BE9272AB. podpisany Strona 1



dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki wpływom z podatków gminy mogą realizować coraz to 
nowe zadania inwestycyjne, które przekładają się na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.  

W związku z powyższym Rada Gminy Kowiesy zwraca się z prośbą o wsparcie tutejszego samorządu w walce 
o rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy, tak bardzo ważne w dobie wszechobecnie panującej pandemii.
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