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Szanowny Panie Radny 

W dopowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 30 października 2012 
roku, dotyczącą zorganizowania kontroli przydomowych instalacji grzewczych 
budynków pod kątem spalania odpadów komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości, na wzór działań Straży Miejskiej w Radomiu, uprzejmie informuję, 
że Straż Miejska w Zgierzu od wielu lat prowadzi kontrolę nielegalnego wypalania 
śmieci na terenie miasta Zgierza. 

Tylko od 01 stycznia 2012 roku Straż Miejska w Zgierzu odnotowała 181 
interwencji dotyczących wypalania odpadów komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości, w tym w instalacjach grzewczych budynków. 

Za popełnienie wykroczeń określonych w art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) i w art. 10 ust. 2a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391), za nielegalne wypalanie odpadów komunalnych Straż 
Miejska w Zgierzu nałożyła na sprawców 12 grzywien w drodze mandatów karnych, 
64 sprawców pouczono, jedną sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Zgierzu, 
85 interwencji uznano jako niepotwierdzone, w 10 przypadkach odstąpiono od 
ukarania sprawcy, 6 interwencji przekazano Państwowej Straży Pożarnej i Policji, 
a 3 interwencje są w trakcie realizacji. 

W przypadku podejrzenia wypalania odpadów komunalnych Straż Miejska 
w Zgierzu dodatkowo prowadziła kontrolę wywozu stałych odpadów komunalnych. 

Osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia polegającego na spalaniu 
odpadów w instalacjach grzewczych budynku należy udowodnić ich spalanie. 

W przypadku gdy podczas kontroli nie jest możliwe stwierdzenie wypalania 
odpadów komunalnych organoleptycznie, należy przeprowadzić badania 
laboratoryjne, przynajmniej popiołu pochodzącego z paleniska. 

Badanie takie mogą wykonać certyfikowane laboratoria, po dostarczeniu 
próbki, za opłatą wynoszącą od 500 zł. do 1500 zł. za jedno badanie. 
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Straż Miejska w Radomiu nie prowadzi już badań metodą organoleptyczną, 
ponieważ Miasto Radom podpisało porozumienie z Uniwersytetem Technologiczno -
Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dotyczące badań próbek 
popiołu pobranego przez strażników miejskich z instalacji grzewczych budynków, 
gdzie koszt badania jednej próbki wynosi ok. 500 zł. i jest pokrywany z funduszy 
miasta. 
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