
STAROSTA ŁOWICK.1 

Znak: OS.033.4.2018 Łowicz 04.03.2019r. 

Wójtowie Gmin 
z terenu Powiatu Łowickiego 

W związku z pismem znak: PG-134/19 z dnia 18.02.2019r. Komendy Powiatowej Policji 
w Łowiczu w sprawie zwalczania zagrożeń związanych z nielegalnym składowaniem, 

magazynowaniem i utylizowaniem odpadów, przesyłam informację dotyczącą przedmiotowej 
sprawy i zwracam się z uprzejma prośbą o przekazanie jej mieszkańcom Państwa gminy 

w sposób zwyczajowo przyjęty. Proszę o poinformowanie tut. urzędu o sposobie realizacji 

ww. prośby. 

W załączeniu: 
1. Kopia pisma KPP w Łowiczu 
2. Informacja 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Bielawy 
2. Wójt Gminy Chąśno 
3. Wójt Gminy Domaniewice 
4. Wójt Gminy Kiernozia 
5. Wójt Gminy Kocierzew Południowy 
6. Wójt Gminy Łowicz 
7. Wójt Gminy Łyszkowice 

8. Wójt Gminy Nieborów 
9. Wójt Gminy Zduny 
1 O. Burmistrz Miasta Łowicza 

11. a/a. 
Do wiadomości: 
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul.Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz 

Sprawę prowadzi Anna Stańczyk podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , 

ul.Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz tel. /46/ 854 94 51 
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Znak: OS.6233.4.2019 Łowicz 04.03.2019r. 

INFORMACJA 

W nawiązaniu do prośby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu Referatu 
dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją dotyczącej przeprowadzenia kampanii 
społecznej celem kreowania świadomości społeczeństwa o zagrożeniu związanym 
z nielegalnym składowaniem odpadów oraz konieczności współpracy społeczeństwa 
z organami ścigania, informuję, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa, 
w przypadku składowania lub magazynowania odpadów są wymagane stosowne 
zezwolenia. Powyższe zasady dotyczą także odpadów niebezpiecznych znajdujących 

się w pojemnikach typu mauser. 
W przypadku powzięcia informacji w zakresie nielegalnego składowania odpadów 

lub budzących wszelkie niejasności, podejrzenia w zakresie nieprawidłowego 

gospodarowania odpadami, sprawy te należy kierować do odpowiednich organów 

samorządu terytorialnego lub organów ścigania. 
Odpady magazynowane w sposób nieprawidłowy mogą wpłynąć na nasze zdrowie 

i jakość życia, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni. Przyczyniają się one do 
zmian klimatu, stanowią zagrożenie dla zasobów wód podziemnych 

i powierzchniowych oraz wpływają na zanieczyszczenie gleby. 
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PG-134/19 

Referat dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji 

w Łowiczu, za nr PG-134/19, prowadzi czynności służbowe w przedmiocie zwalczania 

zagrożeń związanych z nielegalnym składowaniem, magazynowaniem i utylizowaniem 

odpadów, w tym odpadów ciekłych znajdujących się w pojemnikach typu „mauser" oraz 

nielegalnym transgranicznym przemieszczaniem odpadów. 

Z uwagi na nasilanie się problemu związanego z nielegalnym transgranicznym 

przemieszczaniem odpadów oraz zjawiskiem składowania odpadów niebezpiecznych 

znajdujących się w pojemnikach typu „mauser" na terenach opuszczonych hal 

magazynowych oraz potrzebę stałego monitorowania i kontrolowania miejsc zagrożonych 

składowaniem odpadów Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu zwraca się z prośbą o 

przeprowadzenie przez lokalne samorządy, w tym sołectwa kampanii społecznych celem 

kreowania świadomośqi społeczeństw.a. o zagrożeniu zw.i.ąiągym ~.?ielegalnym składowaniem 

odpadów oraz konieczności współpracy społeczeństwa z organami ścigania. 

Zwracam się z :prośbą o przekazanie informacji zwrotnej na temat sposobu realizacji 

ww. prośby. 

Wszelkie informacje dot. ww. problemu proszę prŻekazywać do Referatu dw. z 

Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Łowiczu, tel. 46 830 95 35, e-mail: 

slawomir.jagura@lowicz.ld.policja.gov.pl, powołując się na sygnaturę PG-134/19. 

Wyk./opr. asp. szt. Sławomir Jagura 


