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W odpowiedzi na Pana interpelacjg z dnia 5 kwietnia 2016r dotycz4cq zapytania
w przedmiocie moZliwoSci wyegzekwowania od wlaSciciela nieruchomoSci potroZnej w Gdyni
przy ulicy Bosmariskiej 127 nale?ytego stanu sanitamo-porz4dkowe go oraz skutecznego
zabezpieczenia tej posesji informuje, 2e:

finrkcjonariusze Stra?y Miejskiej w Gdyni w dniu 22 marca 2016r w trakcie
wykonywania czynnoSci sluZbowych ujawnili zanieczyszczonq nieruchomolc mreszczqc4
sig w Gdynrprzy ulicy Bosmariskiej I27-I29. Postgpowanie w tej sprawie zarejestrowano pod
numerem sidas PS.5520.L75.2016" W toku prowadzonych czynnoSci w dniu 23 marca2016r
wystosowano nakaz uprz4tnigcia adresowany do wlaSciciela nieruchomoSci, kt6rym
jak wynikato z ustaleri byla sp6tka prawa handlowego z siedzib4 w Warszawie. W tresci
nakazu nadano termin na uporz4dkowanie przedmiotowej nieruchomoSci do dnia
10 kwietnia 2016r" Jednakle w wyniku dalszych czynnoSci sluzbowych, w tym
przeprowadzeniu ponownej kontroli oraz ustaleniu, iz nieruchomoic zostaNa zbyta na tzeez
osoby ftzycznej wystosowano ponowny nakaz uprz4tnigcia. W nakazie wystosowanym
w dniu 8 kwietnia 2016r. wyznaczono termin na uprz4tnigcie zalegajqcych Smieci
do dnia 22 kwietnia 2016r. W zwiqzku z wystawionymi nakazami uprz4tnigcia w dniu
15 kwietnia 2016r. odbyla sig wizja lokalna zprzedstawicielem wlaSciciela, kt6rej celem bylo
jak najszybsze usunigcie zanieczyszczeh oraz prawidtowe zabezpieczenie nieruchomoSci
wymienionej w Pariskim wyst4pieniu. Niezastosowanie sig do wydanych nakazSw i poleceri
skutkowad bgdzie tym, 2e StraZ Miejska w Gdyni wyst4pi z wnioskiem o ukaranie do S4du
Rejonowego w Gdyni.

JednoczeSnie informuj e, 2e jednym z priorytet6w StraZy Miejskiej w Gdyni w ramach
realrzacji zadah sluZbowych jest dbanie o porzqdek na terenie Gminy Miasta Gdyni.
W ramach stalych zadaf straznicy miejscy prowadzq kontrolg nieruchomoSci pod k4tem
przestzegania Ustawy o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach oraz egzekwuj4
przepisy zawarte w Uchwale Rady Miasta Gdyni w sprawie regulaminu utrzymantaporz4dku.
W przypadku, gdy wlaSciciel nieruchomoSci nie sprz4ta nieruchomoSci wdraza sig procedurg
sprzqtanra zastEpczego. Straz Miejska w Gdyni nie wyklucza wniesienia wniosku o sprz4tanie
zastgpcze w omawianej sprawie.

Miasta 0dyni


