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W trakcie obrad VI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 kwietnia 2019 r.,
Radna  Rady  Miasta  Hajnówka  Ewa  Rygorowicz  zgłosiła  wniosek  dotyczący
zanieczyszczonej drogi na osiedlu Podlasie prowadzącej od końca ulicy Lipowej do posesji
szpitala (w załączeniu kopia wniosku).

W trakcie  postępowania administracyjnego ustalono,  że działka o nr geod. 3369/1,
położona przy ul. Lipowej P1648B oraz w rów przydrożny wzdłuż działki jest własnością
Powiatu Hajnowskiego.

Na  działce  oraz  w  rowie  przydrożnym  panuje  niewłaściwy  stan  sanitarny
i porządkowy. Zarośnięte są wysokimi trawami i chwastami, a także krzakami, wśród których
znajdują się różnego rodzaju odpady komunalne. 

Art.  5  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) określa obowiązki właściciela nieruchomości, w tym
usuwanie zanieczyszczeń powstałych na terenie nieruchomości.  Natomiast zgodnie z art. 10
ust. 2 cytowanej ustawy kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega
karze grzywny. 

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r.
poz. 618) kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości,
nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez
właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i  zwalczania chorób
zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

W związku z faktem, że działki znajdują się przy Zakonie Mniszek Klarysek, zwracam
się z prośbą o  poprawę stanu estetycznego swojej  nieruchomości  do 20 maja  2019 r.  Po
wskazanym czasie sprawa zostanie przesłana do Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. 

O podjętych działaniach proszę o poinformowanie Burmistrza Miasta oraz Radną na
piśmie.
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