Zgierz, dnia 03.07.2013 r.
PREZYDENT
Miasta Zgierza

dr Iwona Wieczorek
Pan Andrzej Mięsok
Radny
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W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 28 czerwca 2013 r.
dotyczącą uruchomienia odpowiednich służb i środków w celu likwidacji nielegalnego
składowiska odpadów na nieruchomości przy ul. Małej 4 w Zgierzu, uprzejmie
informuje, że działka ta jest własnością Pani
która zmarła w dniu
21 sierpnia 1990 r.
Do chwili obecnej zstępni po zmarłej Pani
nie przeprowadzili
postępowania spadkowego, co skutkuje w chwili obecnej brakiem możliwości
podejmowania dalszych działań, ponieważ domniemani spadkobiercy nie są
właścicielami nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391,
z późn. zm.).
Brak właściciela nieruchomości przypadku stwierdzenia niewykonania
obowiązku utrzymania czystości i porządku, uniemożliwia skutecznie wydanie decyzji
administracyjnej przez Prezydent Miasta Zgierza nakazującej wykonanie tego
obowiązku, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz wydanie decyzji administracyjnej nakazującej posiadaczowi
odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania,
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r. poz. 21).
Brak właściciela nieruchomości uniemożliwia także podejmowanie działań
karnych za niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku na tej
działce Straży Miejskiej w Zgierzu, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy
0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jedynym możliwym rozwiązaniem tego problemu jest możliwość wystąpienia
przez Gminę Miasto Zgierz do sądu, w celu wyznaczenia przedstawiciela dla osoby
nieobecnej, zgodnie z art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267), co umożliwi podjęcie dalszych czynności prawnych
1 uporządkowanie tej nieruchomości, co zostanie zrealizowane w możliwie
najbliższym terminie.
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