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ZZ AA PP YY TT AA NN II EE   
 

Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji 

o konkretnym stanie faktycznym. Korzystając z nadanych uprawnień radnemu gminy - art. 24 ust. 5 Ustawy 

o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wnoszę zapytania w kilku tematach, które 

są stawiane radnemu i które przekazuję w celu uzyskania odpowiedzi wójtowi gminy Panu Kamilowi 

Groszewskiemu. 

 

Temat 1: Zaśmiecanie terenu byłej targownicy (skrzyżowanie ul. Sportowej z ul. Wiatraczną 

w Staroźrebach) odpadami. 

W „lasku” przy ul. Sportowej w sposób niekontrolowany, wyrasta ciche, lokalne wysypisko śmieci (lub 

względnie składowisko odpadów). Całość trwa już mniej więcej od września 2017, ale w ostatnim czasie 

nastąpiła intensyfikacja zjawiska, przy jednoczesnym wzroście liczby i objętości transportów przywożonych na 

miejsce. Jestem zbulwersowany, słysząc o odpadach "bio" (liście, trawy, gałęzie itd.) wśród których znajdują się 

inne śmieci (butelki pet, papiery, opakowania foliowe). Proszę o szczegółowe wyjaśnienia w temacie oraz 

(w miarę możliwości prawnych i finansowych) o ustawienie tablic wokół: „Zakaz wyrzucania odpadów pod karą 

administracyjną”.  

Jednocześnie kieruję pytania: 

1) Czy gmina dysponuje miejscem - stosownie do tego przeznaczonym - w którym mogłaby 

składować odpady BIO z terenu gminy?  

2) Odbiór od mieszkańców tzw. odpadów zielonych - stan aktualny. 

 

Temat 2: Nieprawidłowa utylizacja odpadów na placu targowym przy ul. Kościelnej w Staroźrebach – 

zapytanie mieszkańców. 

Mieszkańcy odwiedzający radnych na dyżurach i sesjach rady gminy, wskazują na problem śmieci 

powstałych po dniu targowym (poniedziałku) na placu przy ul. Kościelnej w Staroźrebach. Brak koszy na śmieci 

lub punktu zostawienia odpadów wspomaga proceder zaśmiecania terenu - prawdopodobnie przez kupców. 

Większym problemem jednak wydaje się nieprawidłowa ich utylizacja - palenie śmieci w pobliżu placu. 

Takie nie ekologiczne postępowanie jest przestępstwem. Warto zwrócić uwagę na trujący dym i zagrożenie 

pożarowe. Proszę o wnikliwą analizę problemu i jego eliminację. 
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Temat 3: Rozgraniczenie nieruchomości nr ew 124 obręb 0036 Staroźreby. 

Temat złożony i wielowątkowy – znany panu wójtowi z relacji mieszkańców, urzędników i moich. 

Rozgraniczenie nieruchomości i ustalenie jej granic, wydaje się być konieczne, ze względu na dobro 

mieszkańców i dojazd jedyną drogą do posesji w sposób nieskrępowany i dostępny. Informacja z dyżuru 

(27.05.2019) została przekazana panu wójtowi drogą mailową. 

Zwracam się do pana wójta o udzielenie niezbędnej pomocy prawnej i merytorycznej mieszkańcom. 

 

Temat 4: Sprzątanie chodników, krawężników i tz. „rynsztoków” – zapytanie mieszkańców. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 13 września 1996 r. Dz. U z 2018 r. poz. 1454, 

1629, z 2019 poz. 730) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Staroźreby (uchwała nr 

64/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z 22 grudnia 2015 r.) reguluje zasady m. in sprzątania i odśnieżania 

chodników przy posesjach. Kwestią nieuregulowaną, która nurtuje mieszkańców jest sprzątanie np. piasku 

z tzw. rynsztoka - proszę o interpretację prawną zasad w tym zakresie oraz przedstawienie je opinii publicznej. 

Jednocześnie, zwracam się z prośbą do pana wójta o opublikowanie Regulaminu na aktualnych stronach 

BIP Staroźreby. 

  

Temat 5: Wakacyjne toalety publiczne – zapytanie mieszkańców. 

Problem choć wydawać się może błahy lub nawet śmieszny – w istocie każe zadać sobie pytanie 

o godność człowieka i zaspokojenie podstawowych potrzeb jakimi są potrzeby fizjologiczne, leżących u podstaw 

funkcjonowania człowieka. 

Zaniepokojeni mieszkańcy Staroźreb – w tym rodzice, zwracają uwagę na brak przenośnych toalet 

w newralgicznych miejscach na mapie naszej miejscowości. Argumentują to zapewnieniem higieny w miejscach 

publicznych, zwłaszcza takich jak place zabaw przy ul. Modrzewiowej / Brzozowej i ul. Chabrowej. 

Z nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw będą korzystać dzieci, które wakacje spędzą między innymi 

właśnie w tych miejscach, razem ze swoimi opiekunami. Względy epidemiologiczno – sanitarne i kulturowo – 

obyczajowe powodują, że argumentacja społeczeństwa jest raczej bezdyskusyjna.  

Dlatego zwracam się do pana wójta z pytaniem: 

1) Czy gmina Staroźreby w swoim majątku posiada przenośne toalety? 

2) Czy samorząd może rozważyć wynajem (wiele konkurencyjnych firm na rynku) lub rozważyć kupno na 

własność toalet na potrzeby społeczeństwa – w okresie wakacyjnym – w związku z problemem opisanym 

powyżej? Zakupione toalety mogłyby posłużyć w przyszłości do obsługi imprez masowych realizowanych 

przez lokalną społeczność i przez gminę. 

 

Temat 6: Warunki hydrologiczne w miejscowości Staroźreby. -zagrożenie powodzią. 

Wszyscy mamy w pamięci podtopienia miejscowości w roku 2010 i 2011. Pamiątką po tamtych 

wydarzeniach jest prowizoryczny wał przeciwpowodziowy usypany na poboczu ul. Chopina, w pasie drogi 

powiatowej. Prywatnie uważam, że decyzja podjęta przez wójta Józefa Stradomskiego była słuszna, 

a odpowiedzią na interpelację (szczegóły poniżej) byłem usatysfakcjonowany. Nie mniej, mieszkańcy składają 

zapytania dotyczące zasadności istnienia tego „wału”, który na przestrzeni lat zarósł trawą i chwastami. 

Ponadto, wał może powodować zagrożenie w ruchu, zważywszy na brak oświetlenia ulicznego oraz braku 

oznakowania pionowego - znak A-12b i znak A-12c. 

Sprawę poruszałem już w interpelacji z 17.02.2018 r., na którą otrzymałem odpowiedź RK.7210.21.2018 

– „Prowizoryczny przeciwpowodziowy wał pozostał po wybudowaniu kolektora odwadniającego jako dodatkowe 
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zabezpieczenie przed napływem wód z pola.” Dalej w odpowiedzi na pytanie o zasuwę otrzymałem odpowiedź: 

„Zasuwa pod ul. Chopina jest konserwowana przez pracowników zakładu gospodarczego, natomiast w okresie 

intensywnych, nagłych opadów deszczu roztopów itd. monitorowany jest poziom przepływu wód przez 

powyższy przepust do rowu a następnie kolektora odwadniającego. Wybudowana kanalizacja deszczowa 

w m. Staroźreby dostosowana jest do zebrania wody deszczowej, roztopowej z utwardzonych ulic”. 

Zwracam się z zapytaniem: 

1) o obecny pogląd wójta lub urzędu na tę sprawę (zrewidowanie stanowiska poprzednika lub 

podtrzymanie zasadności istnienia wału) 

2) o utrzymanie wału w dobrym stanie technicznym i wizualnym (np. wykoszenie, odchwaszczenie) 

3) Czy istnienie wału generuje jakieś koszty na rzecz powiatu płockiego z powodu opłaty za zajęcie 

pasa drogowego ul. Chopina (stanowiącej drogę powiatową). 

 

Temat 7: Oznakowanie pionowe i poziome w ul. Wiatracznej w Staroźrebach. 

Przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach znajduje się lokalny stadion sportowy oraz boisko Orlik. 

Odwiedzający stadion mieszkańcy gminy przyjeżdżają samochodami, parkując na poboczu tej ulicy, 

uniemożliwiając przejezdność samochodów, ciągników, maszyn rolniczych a nawet służb (straż pożarna, 

pogotowie ratunkowe, policja) w kierunku ul. Kościelnej lub w kierunku na Bromierz. 

W przypadku zwężonej przez zaparkowane samochody jezdni łatwiej również o potrącenie pieszych – 

zaznaczę, że brak chodnika prowadzącego do tak istotnego obiektu użyteczności publicznej, zwłaszcza przez 

dzieci i młodzież (brak chodnika), może powodować takie właśnie zagrożenia.  

Interpelacją z dnia 19.09.2017 r. zwracałem się z prośbą do ówczesnego wójta gminy o zastosowanie 

znaków B-36 – „zakaz zatrzymywania” się wraz z znakiem A-30 "uwaga" z tabliczką T-3 "piesi". Odpowiedź 

RK.7210.57.2017 z dnia 04.10.2017 r. była pozytywna i informowała: "Ul. Wiatraczna przy stadionie sportowym 

- zostanie wprowadzony organizacją znak B-36 "zakaz zatrzymywania się", znak ostrzegawczy A-30 z tabliczką 

"uwaga piesi" (...)." Moja ówczesna interpelacja nie została wykonana w tym zakresie, choć inne wnioski m.in 

przejście dla pieszych przy OSP w Staroźrebach i lustra na skrzyżowaniach dróg gminnych - tak. 

Zwracam się z prośbą do pana wójta o zmianę organizacji ruchu, poprzez posadowienie znaków: 

1) B-36 – "zakaz zatrzymywania się" wraz z znakiem A-30 "Uwaga!" z tabliczką T-3 "Piesi" w pasie 

drogi gminnej – ul. Wiatracznej, na wysokości boiska sportowego LKS Świt Staroźreby, po dwóch 

stronach jezdni.  

2) A-17 - "dzieci". Znak malowany (znak poziomy) razem z znakiem B-33 "ograniczenie prędkości 

do 50 km/h". 

3) D-18 - "parking" - ze wskazaniem miejsca bezpiecznego dla pozostawienia samochodu. 

 

Z wyrazami szacunku 

 


