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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie w związku z informacjami jakie opublikowała 

Najwyższa Izba Kontroli w sprawie zanieczyszczenia wód na terenie miasta Zgierz proszę 

o udzielenie odpowiedzi na pytania: 

• czy wiadomo jest z ilu miejsc na terenie Miasta Zgierz były pobierane próbki do 

badania wód gruntowych. 

czy miasto posiada dane ile gospodarstw domowych z terenu Miasta Zgierza nie jest 

podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej i korzysta ze studni kręgowych czy 

głębinowych? 

czy po pożarze jak i miał miejsce na terenie Parku Przemysłowego „Boruta" 

mieszkańcy naszego miasta korzystający ze studni przydomowych mogli bezpłatnie 

zbadać wodę i dowiedzieć się o jej przydatności do spożycia? 

ile piezometrów zainstalowanych jest na składowisku materiałów niebezpiecznych 

przy ul. Miroszewskiej, ile z nich jest sprawnych i pod czyim nadzorem się one 

znajdują a tym samym w czyjej gestii jest ich utrzymywanie. 



• czy na bieżąco jest monitorowany przez spółkę W O D - K A N stan przydatności do 

spożycia wody pitnej dostarczanej w sieci wodociągowej do naszych mieszkańców 

i jakie są wyniki tych badań. 

• Jaka jest bieżąca sytuacja w sprawie przejęcie przez Prezydenta Miasta Zgierza terenu 

składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Miroszewskiej. 

Proszę o szczegółową odpowiedź i zwrócenie największej uwagi na problem 

środowiska w naszym mieście. 

Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby dziękuję. 

Z poważaniem 
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Bohdan Bączak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Zgierz, dn.03.09.2019 r. 

f Pan Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22.08.2019 r. w sprawie zanieczyszczenia wód na 

terenie Zgierza informuję, co następuje: 

1. Próbki do badania wód gruntowych były pobierane z terenu składowisk będących 

w wieczystym użytkowaniu Eko-Boruta Sp. z o.o. 

2. Miasto Zgierz nie jest w posiadaniu danych dotyczących ilości gospodarstw domowych nie 

podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej i korzystających ze studni kręgowych lub 

głębinowych. 

3. Po zakończeniu działań ratowniczych i gaśniczych związanych 

z ubiegłorocznym pożarem punktu zbierania odpadów przy ul. Boruty 21 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Zgierzu przeprowadził bezpłatne badanie wody w studniach na 

nieruchomościach położonych w sąsiedztwie miejsca zdarzenia. 

4. W rejonie składowisk odpadów przy ul. Miroszewskiej w Zgierzu zlokalizowanych jest 9 

piezometrów, badania jakości wód podziemnych prowadzone są w 6 piezometrach. Jakość wód 

z piezometrów jest badana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi. 

5. Zgodnie z oceną obszarową jakości wody dla Gminy Miasto Zgierz przedkładaną przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu. woda produkowana przez 

„ Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz M Sp. z o.o. na potrzeby wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 

Zgierz spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U . z 2017 r. poz. 2294 ) i nadaje się do 

spożycia. Informacje o jakości wody do spożycia zamieszczone są na stronie podmiotowej B I P 

www.umz.ztzierz.pl. 
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6. W związku z działaniami mającymi na celu przygotowanie umów cywilno-prawnych, 

w ramach których Gmina Miasto Zgierz w efekcie końcowym miałaby się stać właścicielem 

wolnych od zobowiązań nieruchomości położonych przy ul. Miroszewskiej 54-60. Łukasińskiego 

15/17 i Struga 30 w celu ochrony środowiska i pozyskania środków finansowych na rekultywację. 

Pani Barbara Jeziorska - Notariusz z Kancelarii Notarialnej w Zgierzu przy 

ul. P. Skargi 2 przekazała stanowisko, wskazujące na brak możliwości dokonania transakcji 

nieodpłatnego przekazania przez Likwidatora Eko-Boruta Sp. z o.o w likwidacji prawa 

użytkowania wieczystego ww. nieruchomości. W tej sytuacji jedyną drogą objęcia prawa własności 

przedmiotowych nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego jest ich uwolnienie od 

prawa użytkowania wieczystego, którym Skarb Państwa jest związany z Eko-Boruta Sp. z o.o. 

Dlatego też pismem z dnia 21.08.2019 r. znak: OR.604.25.2019.GS zwróciłem się do Starosty 

Zgierskiego o informację, na jakim etapie jest procedura rozwiązania w trybie postępowania 

sądowego przysługującego Eko-Boruta Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego. 

Informuję ponadto, że po otrzymaniu w dniu 22.07.2019 r. od Najwyższej Izby Kontroli 

powiadomienia w trybie art. 51 ustawy - o Najwyższej Izby Kontroli o stwierdzeniu 

bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej szkody 

w mieniu, w celu zapobieżenia występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie, w ramach 

zarządzania kryzysowego oprócz finasowanego przez Gminę Miasto Zgierz odbioru odcieków ze 

składowiska odpadów poprodukcyjnych w tym niebezpiecznych, złożyłem deklarację realizacji 

ogrodzenia i zabezpieczenia terenu składowisk położonych przy ul. Miroszewskiej 

w Zgierzu, podejmując jednocześnie rozmowy w temacie otrzymania dotacji na ten cel. 

W dniu 29.07.2019 r. wystąpiłem do Wojewody Łódzkiego z prośbą o przyznanie Gminie 

Miasto Zgierz środków na zapobieżenie występującemu niebezpieczeństwu dla ludności miasta 

Zgierza zgodnie z informacją N I K . W dniu 27.08.2019 r. pismem znak: BZK.5522.10.2019 

skierowanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przedstawiłem informacje 

z rozeznania rynku w zakresie ceny usług i zakresu planowanych prac związanych z budową 

ogrodzenia składowiska położonego przy ul. Miroszewskiej w Zgierzu, jak również przedstawiłem 

kosztorys w zakresie wydatków związanych z zalecaną przez N I K budową ogrodzenia i oświetlenia 

wraz z monitorowaniem terenu. Ponadto na bazie dokonanego przez miasto rozeznania oraz na 

podstawie sporządzonego przez N I K dokumentu pn. „ Ocena oddziaływania składowisk 

pozakładowych zlokalizowanych na terenie byłych zakładów „ Boruta w Zgierzu na życie 

i zdrowie mieszkańców Zgierza i okolic oraz dla ś rodowiska" przedstawiłem zakres prac 

w zakresie ochrony środowiska. W chwili obecnej oczekuję na rozstrzygnięcie Wojewody 

Łódzkiego co do udzielonej kwoty dofinansowania, od której zależeć będzie decyzja o zakresie prac 

możliwych do wykonania w ramach przyznanych środków. z UP- Prezydenta Miasta Zgierza 


