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Do

Radny Rady Miejskiej 

STANISŁAW OCIERA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

Z uwagi na rygor wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia, potem rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawach ogłoszenia stanu epidemii jak też stosowania ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz związanymi z tym utrudnieniami w realizacji 
podejmowania obowiązków służbowych we wstępie proszę o wyrozumiałość ze względu na fakt 
opóźnienia złożenia odpowiedzi na interpelację.

W wyniku złożonej interpelacji podjęto czynności w ustaleniu faktów opisanych Burmistrzowi 
Węgorzyna w treści interpelacji z dnia 4 stycznia 2021 roku, zarejestrowanej pod nr Ldz. 64.
Ustalono, że we wskazanym miejscu, w granicy bądź w sąsiedztwie granicy linii brzegowej zbiornika 
połchowskiego znajdują się odpady stałe (szkło, folia, metal, AGD). Zgromadzone są one na jednym 
większym placu stykającym się bezpośrednio z przebiegająca opodal drogą, a także w pewnym 
rozproszeniu od tego miejsca.

W wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz rozpoznania miejsca 
porzucenia odpadów nie ustalono tożsamości osoby, która wysypała odpady, jak też nie znaleziono w 
miejscu bezpośredniego porzucenia odpadów, oraz w najbliższym otoczeniu jakichkolwiek 
dokumentów, które mogłyby potwierdzić lub uprawdopodobnić tożsamość osoby sprawcy. Odpady, 
co wynikało z ich stanu zachowania (np. nieskorodowany metal) nie zalegały długo w miejscu 
porzucenia, poza może trzema obudowami z tworzywa sztucznego, których obecność odkryliśmy w 
trzcinowisku, na styku wody z ziemią, penetrując linię brzegową.

Samochód, o którym mowa w interpelacji okazał się własnością okolicznego mieszkańca i nie 
był porzucony. Stojąc na granicy drogi i gminnej nieruchomości można uznać, że był on „parkowany". 
Posiadał tablice rejestracyjne i przeznaczony był do naprawy z wykorzystaniem znajdującej się z boku 
rampy.

Niemożliwość ustalenia sprawcy porzucenia odpadów w trakcie prowadzonej interwencji 
oraz w trakcie rekontroli ustaleń co do znajdującego się samochodu, a które to czynności prowadzili 
pracownicy Urzędu Miejskiego spowodowało usunięcie odpadów na koszt Gminy Węgorzyno. 
Samochód został przestawiony przez mieszkańca na posesję prywatną.
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Informuję jednocześnie, że drobne wysypiska jak to wytknięte Burmistrzowi w interpelacji 
spotykamy w granicach administracyjnych Miasta co jakiś czas. Są one likwidowane na bieżąco za 
pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych w Węgorzynie na podstawie oddzielnych zleceń.


