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W związku z wykryciem nielegalnego składowiska odpadów komunalnych na posesji 
zlokalizowanej przy ulicy 
biegnącej od ulicy Staffa wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy, w kierunku lasu Krogulec 
pytam: 
Kto, kiedy, i na jakiej podstawie urządził sobie na działce, której jestem współwłaścicielem 
nielegalne składowisko odpadów komunalnych? Charakter tych odpadów wskazuje że 
pochodzą one z budowy lub remontów dróg oraz nieczystości powstałych w związku z 
zimowym utrzymaniem dróg. Tego bezprawnego wywozu nieczystości dokonano w okresie 
jesienno zimowym 2010/2011. Jest dla mnie rzeczą bezsporną a wynika to z rodzaju 
wywiezionych tam odpadów, kto był pierwotnym właścicielem tych odpadów i przy jakich 
typach prac mogły one powstać. Bez cienia wątpliwości powstały one w związku z budową i 
modernizacją zgierskich ulic w okresie szczytowania inwestycyjnego zbiegającego się w 
czasie ze szczytowaniem związanym z apogeum ubiegłorocznych wyborów 
samorządowych. Świadczą o tym pozostawione na paletach niewykorzystane przy budowie 
krawężniki, bryły gruzu, bryły asfaltu, destrukt asfaltu, dziesiątki wywrotek ziemi zmieszanej z 
gruzem pochodzącym z płyt chodnikowych, folią, którą producenci wyrobów betonowych 
zabezpieczają swoje wyroby przed wykruszaniem się, 
Ponadto pytam: kto, kiedy i jakie poniesie sankcje za dopuszczenie do tego typu zachowań? 
Kto zlecił, kto wykonywał, prowadził, nadzorował i odbierał tego typu prace? Pytam także, kto 
zezwolił na tą działkę zwozić i składować zwały mieszaniny śniegu i brudu pochodzące z 
zimowego utrzymania ulic czy placów? 
Na koniec pytam kiedy, kto, i w jaki sposób usunie z powierzchni tej działki pozostawione 
tam odpady komunalne i przywróci ja do stanu z przed zajęcia? Pytam także o sposób 
naprawienia współwłaścicielom działki szkody wynikłej z nieuprawnionego zajęcia i 
dysponowania nieswoim gruntem? 
Do zapytania dołączam zbiór 18 zdjęć wykonanych w dn 22-23 lutego w trakcie oględzin 
działki. Z uwagi na charakter naruszenia proszę o pilne rozpoczęcie działań sprawdzających 
i naprawczych oraz o bezzwłoczne i ciągłe informowanie mnie o podejmowanych decyzjach i 
działaniach zmierzających do usunięcia powstałych szkód i ustalenia winnych ich powstania. 
Niniejsze pismo proszę także traktować jako zgłoszenie mające na celu wykrycie i ustalenie 
sprawców naruszenia. 
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