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Interpelacja 

W związku z kolejnymi licznymi doniesieniami o nielegalnym wywożeniu śmieci 
do lasów, m.in. Chełmy, tereny przy Bzurze i innych miejsc zwracam się z prośbą o pilne 
wyposażenie Straży Miejskiej w Zgierzu w fotopułapki. Proszę także o nawiązanie 
współpracy w tym temacie z Lasami Państwowymi, PKP PLK SA i Policją w sprawie 
współpracy przy wyłapywaniu osób zaśmiecających nasze miasto. 

Tereny przykolejowe oraz Lasy są w dziwny sposób przyciągające osoby pragnące 
wywozić stare telewizory, stryropiany, meble, opony i inne odpady mimo możliwości ich 
wyrzucenia w sposób legalny. 

Współpraca przy montażu fotopułapek i koordynacja tych działań pomiędzy 
wspomnianymi podmiotami może przynieść efekt odstrszający dla tego procederu, a 
przy skuteczności tych narzędzi nie tylko dodatkowe wpływy z mandatów dzięki którym 
zakup urządzeń się zwróci, ale także zwrot kosztów uprzątnięcia terenów publicznych. 

Proszę także o rozważenie montażu koszy przyulicznych w okolicach ul. Uroczej, 
być może część osób, która tam wyrzuca śmieci zdecyduje się na ich wyrzucenie do 
koszy, których obecnie brak i chociaż w ten sposób ograniczymy zaśmiecanie lasu. 

Proponuję także dodatkową kampanię informacyjną, np. dołączaną do 
korespondencji urzędowej co do zasad odbioru odpadów w PSZOKach. 
A także wprowadzenie jednego dnia w te wakacje gdzie każdy będzie mógł przywieźć i 
zostawić w PSZO K swoje odpady wielkogabarytowe bez zbędnych formalności (na 
próbę). 
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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 8 lipca 2019 r. dotyczącą nielegalnego 

wywożenia śmieci do lasów, m.in. Chełmy, na tereny przy Bzurze i inne miejsca uprzejmie 

informuję, że Straż Miejska w Zgierzu posiada na wyposażeniu sprzęt w postaci foto-pułapki, 

który jest wykorzystywany w działaniach ustalających sprawców nielegalnego wywożenia 

odpadów (w tym zakresie Straż Miejska w Zgierzu współpracuje również z Nadleśnictwem 

Grotniki w Zgierzu). Urządzenie to posiada ograniczenia techniczne uniemożliwiające jego 

stosowanie w miejscach gdzie są wyrzucane odpady, dlatego należy przyjąć, że foto-pułapka 

może bardziej oddziaływać prewencyjnie, niż stanowić skuteczne narzędzie do walki 

z osobami zaśmiecającymi nasze miasto. Jednocześnie informuję, że na bieżąco 

podejmowane są działania mające na celu uprzątanie zlokalizowanych dzikich wysypisk 

z terenów należących do Gminy Miasto Zgierz. Każde napotkane wysypisko jest sprawdzane 

pod kątem zebrania dowodów pomocnych w ustaleniu sprawcy. O występowaniu dzikich 

wysypisk lub zaśmieceniu terenu powiadamiani są właściciele zanieczyszczonych terenów, 

odpowiedzialni za ich utrzymanie, w tym m.in. zarządcy terenów kolejowych. 

W kwestii montażu koszy ulicznych w pasie drogowym ul. Uroczej informuję, 

że obecna ilość i rozmieszczanie koszy w miejscach publicznych kształtowane jest z punktu 

widzenia racjonalnych potrzeb, w ramach środków budżetowych przyznawanych na ten cel. 

Kosze uliczne w naszej gminie zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych (przede wszystkim w okolicy skrzyżowań, dojść do miejsc użyteczności 

publicznej itp.) w ilości adekwatnej do natężenia ruchu. Z obserwacji wynika, iż np. wzdłuż 

ul. Wyspiańskiego, która przebiega przez las chełmski, nie występują śmieci, które można 

określać jako turystyczne. Najczęściej w takich miejscach porzucone są śmieci takie jak: gruz, 

pralki, kanapy, okna, drzwi lub dachówki. W związku z powyższym na chwile obecną 

ustawienie koszy ulicznych w ww. lokalizacji nie jest uzasadnione. 

W związku z Pana propozycją dotyczącą kampanii informacyjnej o zasadach odbioru 

odpadów w PSZOK poprzez dołączenie materiałów do korespondencji urzędowej informuję, 

że tutejszy Urząd podejmował już takie działania w innych aspektach. Powyższa uwaga 

będzie wykorzystana również w zakresie rozpropagowania informacji o zasadach działania 

PSZOK dla mieszkańców naszego miasta. Należy tu mieć na uwadze, że procedowana 

nowelizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada 

wdrożenie zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i wiążącą 

się z tym konieczność zawiadomienia mieszkańców o wprowadzanych zmianach. 



Ta zależność będzie mogła być również wykorzystana do przekazania informacji 

o możliwości i zasadach oddawania odpadów przez mieszkańców gminy do PSZOK. Ponadto 

informuję, że obecnie Gmina Miasto Zgierz realizuje zadanie pn. „Segregacja odpadów 

w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza", dofinansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach 

zadania zostały przygotowane ulotki dotyczące zasad segregacji odpadów, zawierające 

również informacje o PSZOK. Ulotki są wydawane podczas wydarzeń miejskich, na których 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi prowadzi 

edukacyjne konkursy o segregacji odpadów oraz akcje zbierania odpadów. Dodatkowo 

w ramach realizowanego zadania planowane jest przeprowadzenie w terenie akcji 

informacyjnej o zasadach prawidłowej segregacji odpadów pn. „Osiedlowe szkółki 

segregacji", w ramach których będzie rozprowadzona pozostała część ulotek. Informacja 

0 PSZOK wraz z regulaminem dostępna jest na stronie www.ekologicznyzgierz.pl, 

www.miasto.zgierz.pl oraz w BIP Urzędu Miasta Zgierza. PSZOK czynny jest 6 dni w tygodniu 

1 każdy mieszkaniec za okazaniem dowolnego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie 

na terenie miasta Zgierz lub ostatniego dowodu wpłaty dokonanej na konto Gminy Miasto 

Zgierz za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może oddać odpady w formie i ilościach 

zgodnych z przyjętymi przez Radę Miasta Zgierza zasadami. Powyższe wypełnia delegację 

art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, zgodnie z którym gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. 

Ponadto podmiot prowadzący PSZOK, zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasto Zgierz 

i przepisami prawa, w tym uchwałą nr XLII/546/17 Rada Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 

2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy 

Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, ma obowiązek 

przyjmować odpady od mieszkańców miasta Zgierza, którzy mogą dodatkowo dostarczać 

tam odpady w ramach ponoszonej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

z uwzględnieniem obowiązujących norm obejmujących również limity w zakresie 

dostarczanych do PSZOK zużytych opon i odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zatem nie 

jest możliwe, przyjmowanie odpadów od każdej osoby, która zgłosi się do PSZOK bez 

weryfikacji czy jest mieszkańcem miasta Zgierza i oddaje odpady pochodzące 

z nieruchomości zamieszkałej. 
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