
UCHWAŁA NR XII/152/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie skargi Zbigniewa Mikołajczyka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę Zbigniewa Mikołajczyka na postępowanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za 
niezasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/152/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Działki o nr ewidencyjnych 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2186/3, 2185/3,
2184/3 (ar. m. 27, obręb Pleszew) stanowią nieużytki - tereny po byłej żwirowni.

Tereny te bezpośrednio sąsiadują z cmentarzem komunalnym oraz noclegownią dla bezdomnych,
zarządzaną na podstawie umowy użyczenia przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło
Pleszewskie. Teren jest ogrodzony płotem z siatki drucianej, przy czym od strony cmentarza i noclegowni
brak jest ogrodzenia. Dla w/w terenu brak jest mpzp.

Na przedmiotowym terenie hałdowane są duże ilości ziemi oraz na oddzielnej pryzmie gruz
budowlany. Od strony cmentarza można zauważyć nieduże ilości odpadów komunalnych, w postaci zniczy,
resztek wiązanek i wieńców. Teren porośnięty jest chwastami.

Z informacji uzyskanych od Wydziału Gospodarki Komunalnej, teren wykorzystywany jest jako
miejsce składowania ziemi pochodzącej z wykopów wykonywanych w ramach inwestycji wodociągowych,
kanalizacyjnych i drogowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz gruzu z rozbiórek
remontowanych budynków i dróg gminnych. Gruz po jego zmieleniu wykorzystywany jest jako podbudowa
przy robotach drogowych, natomiast ziemię planuje się wykorzystać do przyszłej rekultywacji terenu.
Pomimo, że teren jest ogrodzony zdarzają się przypadki niszczenia ogrodzenia lub kradzieży jego
elementów i niekontrolowanego wyrzucania różnego rodzaju śmieci i odpadów. Stąd przez krótki okres
czasu mogą znajdować się tam pozostałości mebli, odpady cmentarne oraz jak pokazały zdjęcia połamane
płyty azbestowe. Jeżeli w wyniku prowadzonego przez Straż Miejską postępowania nie udaje się ustalić
sprawców, odpady te są usuwane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie i deponowane
na wysypisku na koszt Gminy. Firma ta posiada stosowne zezwolenia i ma podpisaną z Gminą umowę na
zbiórkę, transport i utylizację odpadów z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

Połamane płyty eternitu zawierające azbest zostały zebrane i zmagazynowane na terenie bazy
Przedsiębiorstwa Komunalnego na ulicy Fabrycznej 5 w Pleszewie. Ich utylizacja zostanie przeprowadzona
w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2016, realizowanego przez Powiat
Pleszewski, przy współudziale wszystkich gmin Powiatu.

W roku bieżącym zaplanowane jest opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie Planu
rekultywacji żwirowni.

Docelowo po rekultywacji przedmiotowe grunty mają zostać przeznaczone pod rozbudowę
cmentarza komunalnego.

Jeśli przypadki nielegalnego wywozu odpadów na w/w teren przez nieznane osoby będą zdarzać się
częściej, Urząd rozważy możliwość zamontowania monitoringu.

W świetle powyższych wyjaśnień Komisja uznaje skargę za bezzasadną.
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