
Zgierz, dnia 3 kwietnia 2013 r. 
PREZYDENT 

M i a s t a Z g i e r z a 

dr Iwona Wieczorek Pan Marek Hiliński 
Radny Rady Miasta Zgierza 
pl. Jana Pawła II 16 
9 5 - 1 0 0 Zgierz 

Wpłynęło do Biura Rady 

fi 
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 22 marca 2013 r. 

dotyczącą przeprowadzania doraźnych kontroli spalania odpadów komunalnych 
w instalacjach grzewczych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, uprzejmie 
informuję, że Straż Miejska w Zgierzu przeprowadza takie kontrole. 

Tylko w roku 2012 Straż Miejska w Zgierzu zarejestrowała 212 interwencji 
dotyczących wypalania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, 
w tym w instalacjach grzewczych budynków jednorodzinnych. W przypadku 
wypalania lub podejrzenia wypalania odpadów w instalacjach grzewczych, 
dodatkowo funkcjonariusze przeprowadzają kontrolę gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości. 

Osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia polegającego na spalaniu 
odpadów w instalacjach grzewczych budynków należy udowodnić ich spalanie a sam 
dym wydobywający się z komina lub jego zapach jest niewystarczającym materiałem 
dowodowym i zbyt łatwym do podważenia przez osobę podejrzaną o popełnienie 
wykroczenia. 

W przypadku gdy podczas przeprowadzanej kontroli nie jest możliwe 
stwierdzenie wypalania odpadów komunalnych organoleptycznie, jedyną możliwością 
jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych popiołu pochodzącego z paleniska. 

Próbka popiołu z paleniska może być pobrana przez przeszkolonego 
funkcjonariusza tylko przy udziale rzeczoznawcy i przebadana w certyfikowanym 
laboratorium, za opłatą wynoszącą od 500 zł do 1500 zł, za jedną próbkę. 
Z posiadanych informacji na terenie miasta Łodzi żadne certyfikowane laboratorium 
nie wykonuje takich badań. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu egzekwowali zakaz spalania 
odpadów na podstawie art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), który przestał obowiązywać w związku 
z wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

W chwili obecnej funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu nie posiadają 
uprawnień do podejmowania interwencji dotyczących spalania odpadów, dlatego 
niezbędna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
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i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy 
straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026, z późn. zm.), co pozwoli ponownie egzekwować 
obowiązujące przepisy prawa. 

Nowelizacja rozporządzenia i wprowadzenie nowego art. 191 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), pozwoli ponownie 
funkcjonariuszom podejmować interwencje dotyczące spalania odpadów poza 
spalarniami lub współspalarniami odpadów. 


