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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. wnoszę zapytanie do Wójta Gminy dot. zaśmiecania terenu byłej 

targownicy (skrzyżowanie ul. Sportowej z ul. Wiatraczną w Staroźrebach) odpadami. 

Szanowny Panie Wójcie, 

Zapytaniem nr 10/4z/2019.ŁK z dnia 10 lipca 2019 zwracałem uwagę, że w „lasku” przy ul. Sportowej 

w sposób niekontrolowany, wyrasta ciche, lokalne wysypisko śmieci (lub względnie składowisko odpadów). 

Przypomnę, że proceder 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). 

W odpowiedzi na zapytanie nr OO.0003.11.2019 z dnia 24 lipca 2019 czytam: „Butelki, niedopałki, 

papiery, opakowania foliowe wyrzucane są tam nielegalnie. Gałęzie pochodzące przede wszystkim z usuwania 

krzewów i zarośli, jak również z oczyszczania pasów drogowych czy też podcinania drzew zostały tam 

tymczasowo umieszczone przez Zakład Gospodarczy. W najbliższym czasie gałęzie zostaną w odpowiedni 

sposób zutylizowane bądź wykorzystane.” 

Po pół roku od mojego pisemnego zapytania, nie nastąpił żaden ruch ze strony Urzędu Gminy w celu 

poprawy sytuacji. Nieogrodzony, ogólnodostępny i już zaśmiecony teren staje się nocami punktem wyrzucania 

nowych zanieczyszczeń takich jak np. eternit, butelki, gruz budowlany.  

 

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o : 

a) Niezwłoczną utylizację wszystkich odpadów z terenu działek należących do Gminy Staroźreby 

w pobliżu opisywanego miejsca; 

b) Zabezpieczenie terenu przed wjazdem osób postronnych; 

c) Posadowinie tablic informacyjnych „Zakaz wyrzucania odpadów pod karą administracyjną” w liczbie 

co najmniej 4 sztuk (od strony ul. Wiatracznej i ul. Sportowej); 

d) Odniesienie się na piśmie do powyższych punktów. 

 

   Z wyrazami szacunku 

 

 


