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Bohdan Bączak 

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Zgierz, dn.10.07.2019 r. 

• Pan Marek Senccrek 

MJD&jlPiS*.. 
Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 27.06.2019 r. dotyczącą .. stanu 

i zagrożeń na składowisku Eko-Boruta przy ul. Miroszewskiej" informuję, co następuje: 

W dniach 02.07.2019 r. i 03.07.2019 r. złożyłem do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu 

zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 286 kk oraz art. 182 § 1 i 183 § 1 kk 

w zw. z art. 11§ 2 kk. Ponadto w dniu 03.07.2019 r. złożyłem do Prokuratury Krajowej wniosek 

0 objęcie nadzorem ww. postępowań. Doniesienia były związane z sytuacją, która zaistniała 

w czerwcu br.. kiedy miało dojść do podpisania aktów notarialnych, na mocy których miasto 

przejęłoby składowiska, pojawił się dotychczas nieobecny wspólnik Spółki (i zarazem były 

likwidator ) i zaczął rozporządzać jej majątkiem w zakresie przekazania Gminie Miasto Zgierz 

nieruchomości zajętych przez składowiska oraz udzielać wywiadów. Postępowanie wspólnika nie 

miało i do tej chwili nie ma bezpośredniego przełożenia na działania na gruncie w zakresie stanu 

1 oddziaływania na środowisko składowiska odpadów poprodukcyjnych, w tym niebezpiecznych, 

osadników gipsów i popiołów i wyspypiska .. za Bzurą ". W dniu 25.06.2019 r. umocowany 

Likwidator Spółki Eko-Boruta Sp. z o.o. złożył w tut. Urzędzie wniosek o umorzenie zobowiązań 

wobec Spółki z tytułu nieuiszczonego podatku od nieruchomości i poinformował, że podobny 

wniosek został złożony w Starostwie Powiatowym w Zgierzu o umorzenie zobowiązań wobec 

Spółki z tytułu nieuiszczonych opłat za użytkowanie wieczyste. 

Od 2015 r. czynię starania w zakresie ograniczenia negatywnego oddziaływania 

zaniedbanych przez Eko-Boruta Sp. / o.o. składowisk na środowisko, / łoży łem Wojewodzie 

Łódzkiemu deklarację przejęcia składowiska odpadów poprodukcyjnych, w tym niebezpiecznych, 

osadników gipsów i popiołów oraz wysypiska .. za Bzurą " z jednym warunkiem, jakim było 

uwolnienie nieruchomości od wpisanych w księgach wieczystych wierzytelności. Takie założenie 

determinowało działania w zakresie przygotowania dokumentów do podpisania aktu notarialnego 
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w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 

54-60. ul. Łukasińskiego 15/17 i ul. Struga 30. 

Nie wyrażam zgody, ani woli przejęcia składowisk, które zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców, 

na warunkach przedstawionych przez wspólnika Spółki. Nie zgadzam się na pośrednie obciążanie 

mieszkańców milionowymi długami prywatnego podmiotu. W dniu 04.07.2019 r. wystąpiłem do 

Ministra Środowiska z prośbą o objęcie nadzorem spraw i działań związanych z powyższymi 

instalacjami z uwagi na zagrożenie jakie stwarzają dla środowiska i ludzi. 

Całość postępowania nadzoruje Wojewoda Łódzki w ramach Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. W ramach tego działania zawiera się ocena bezpieczeństwa. 
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