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Wniosek o przeprowadzenie kontroli interwencyjnej

W obliczu bezradności mieszkańców oraz w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej 

prosimy o przeprowadzenie pilnej interwencji w miejscowości Żydowo gm. Czerniejewo ul. 

Kościuszki 32 (market Biedronka) w zakresie nieprawidłowości dotyczących :

1. Prawidłowości składowania nieczystości stałych.

2. Częstotliwości opróżniania kontenera na odpady.

3. Zgodności lokalizacji kontenera KP7 na nieczystości, z planem zagospodarowania  

terenu.

4. Szczelności kontenera KP7 na nieczystości stałe.

5. Zatruwania środowiska naturalnego poprzez przecieki kontenera.

6. Zagrożenia  epidemiologicznego  związanego  z  gromadzeniem  psujących  się  

produktów.

7. Estetyki  otoczenia  kontenera  KP7  oraz  emisji  nieprzyjemnych  zapachów  do  

otoczenia zamieszkiwanego przez ludzi.

Uzasadnienie

Mieszkańcy miejscowości Żydowo zgłosili się do naszego Stowarzyszenia z prośba o 

pomoc  w  rozwiązaniu  uciążliwości  ze  strony  sąsiedztwa  marketu  „Biedronka”  przy  ul. 
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Kościuszki 32 w Żydowie.

Mimo  wcześniejszych  prób  polegających  na  zgłaszaniu  problemu  do  Gminy 

Czerniejewo,  jej  Burmistrz  z  niewiadomych  przyczyn  zachowuje  bierne  stanowisko  w 

niniejszej sprawie.

Market „Biedronka” w Żydowie powstał w roku 2013 na, sąsiadującym bezpośrednio 

z obszarem zbiorowego zamieszkania, gruncie prywatnym lokalnego przedsiębiorcy.

Część budynku wybudowano w granicy  działki,  która  przylega bezpośrednio do terenu 

użytkowanego przez dwie wspólnoty mieszkaniowe (dwa budynki wielolokalowe – po 12 

mieszkań każdy).

Na tyłach marketu, w części przyjęcia towaru, w odległości kilku metrów od okien budynku 

mieszkalnego umieszczono kontener na śmieci KP-7.

Lokalizacja kontenera nie jest zgodna z planem zagospodarowania terenu, ponieważ 

kontener  stoi  obecnie  na  gruncie  użytkowanym przez  Wspólnotę  Mieszkaniową,  a  nie 
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będącym własnością  właściciela  gruntu,  na  którym  pobudowano  market  (własnością 

prywatną  jest  wyłącznie  powierzchnia  widoczna  na  zdjęciu  jako  część  utwardzona 

brukiem). 

Ponadto  odległość  kontenera  od  okien  budynku  mieszkalnego  nie  spełnia  przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

Mimo nieprawidłowej lokalizacji, kontener KP-7 opróżniany jest co ok. 3-4 miesiące, 

a zalegające w nim nieczystości stałe (najczęściej produkty spożywcze) ulegają fermentacji 

wydzielając smród, gromadzą się przy tym insekty oraz gryzonie. Wystawione pojemniki z 

trutką na szczury nie przynoszą żadnego efektu, z uwagi na fakt istnienia w sąsiadującym 

kontenerze  KP-7,  atrakcyjniejszych  dla  gryzoni  produktów.  W kontenerze  znajduje  się 

szereg  przeterminowanych środków spożywczych,  które  z  tej  przyczyny  nie  mogą być 

sprzedane w markecie.

Z obserwacji mieszkańców wynika, że częstotliwość wywozu podporządkowana jest 

wyłącznie  okresowi  zapełniania  kontenera (co ok.  3-4 miesiące),  a  wielkość kontenera 
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(7m3) jest zbyt duża w stosunku do ilości produkowanych odpadów. 

Gdyby  kontener  na  odpady  miał  np.  1100  l,  to  konieczność  wywozy  co  tydzień 

zmniejszyłaby  znacząco  uciążliwości  mieszkańców  sąsiednich  budynków  oraz  ryzyko 

roznoszenia chorób i ewentualnej epidemii.

W kontenerze nie jest gromadzona makulatura i plastik.

Świadczyć  o  tym może  sterta  kartonów i  folii  zgromadzona  przy  ścianie  budynku,  co 

prezentuje załączona fotografia.

Obecny kontener, od początku gdy się pojawił, jest nieszczelny. 

 

Przy  powyższym  sposobie  gromadzenia  i  wywozu  nieczystości,  w  kontenerze 

powstaje śmierdząca ciecz, która przecieka, przez nieszczelne dno kontenera bezpośrednio 

na ziemię. 

Mimo zatruwania środowiska naturalnego, odór cieczy roznoszony jest wprost do okien 

mieszkań sąsiedniego budynku mieszkalnego utrudniając życie jego mieszkańców.

Nie można wietrzyć mieszkań przez otwarcie okien, szczególnie w okresach od wiosny do 

zimy.
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Niezliczona ilość owadów oraz pojawiające się szczury i myszy stwarzają wysokie 

prawdopodobieństwo zagrożenia epidemiologicznego. 

Dla mieszkańców nie jest zrozumiała bierność Pani Burmistrz Czerniejewa, której 

zgłaszano  niniejszy  problem,  a  która  ustawowo,  jako  organ  samorządu  terytorialnego 

zobowiązana jest do utrzymania porządku w gminie w tym jego kontroli.

Mieszkańcy Żydowa zgłaszający nam niniejszą sprawę przypuszczają, że w gminie 

Czerniejewo, względem znaczących przedsiębiorców Burmistrz stosuje „inne prawo”.

Determinacja społeczeństwa lokalnego jest tak duża, że nie wyklucza wezwania na miejsce 

ekipy  telewizji  TVP  i  nagłośnienia  skandalicznego  stanu  obecnego  będącego  efektem 

przyzwolenia lokalnych władz gminnych.

Z  powyższych  względów nasz  wniosek  jest  konieczny  i  uzasadniony,  a  kontrola 

pilna.

Prosimy o pomoc oraz zwrotną informację dotyczącą rozpatrzenia naszego wniosku.     

Z poważaniem
 Krzysztof Odrobny

Przedstawiciel Stowarzyszenia

tel. 602 127-067

W załączeniu:

zaświadczenie do reprezentowania Stowarzyszenia
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