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Szanowny Panie Prezydencie, 

Z informacji podanych przez Radio Łódź w dniu 5 czerwca 2020 roku, odnośnie sytuacji 
sanitarnej w obrębie nieruchomości w miejscowości Jasionka w bezpośrednim 
sąsiedztwie schroniska dla zwierząt, z którym Gmina Miasto Zgierz ma podpisaną 
Umowę na opiekę nad zwierzętami, na której to nieruchomości wykryto jaja pasożytów, 
skażenie metalami ciężkimi, przede wszystkim cynkiem, mając na uwadze także 
informację, iż część materiału, wykorzystywanego do „rekultywacji" żwirowiska 
pochodziła ze spółki Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o zwracam się do Pana 
Prezydenta z prośba o udzielenie informacji w zakresie: 

Jakiego rodzaju substancje, osady, nawozy były wywożone z terenu zgierskiej 
oczyszczalni ścieków do Jasionki, prawdopodobnie do firmy Żwir-Max? 

Czy materiał ten był sprzedawany za opłatą czy za dopłatą. Jaka jest wysokość 
opłaty/dopłaty dla każdej tony przedmiotowego materiału. Proszę o wskazanie także 
w jaki sposób dokonano wyboru kontrahenta. 

Czy, kiedy ostatnio oraz w jakiej częstotliwości są wykonywane badania tych osadów 
i materiałów na obecność m.in. pasożytów, metali ciężkich i innych substancji mogących 
stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska, człowieka lub zwierząt? 

Czy zwierzęta bezdomne przebywające w schronisku Jasionka są bezpieczne? Czy 
wykonano im badanie na obecność pasożytów, lub czy były ostatnio odrobaczane? Czy 
Gmina Miasto Zgierz zażąda od Schroniska wykonania takich badań lub odrobaczania 
psów i kotów „zgierskich"? 

Czy Gmina Miasto Zgierz wystąpi do Powiatowego Lekarza Weterynarii o dodatkową 
kontrolę schroniska, w szczególności pod kątem żywienia zwierząt, zagospodarowania 
odchodów oraz zwierząt padłych? 

Ile zwierząt będących w ewidencji wskazanych jako podlegające pod opiekę w ramach 
Umowy z GM Zgierz zostało w roku 2020 przyjętych do schroniska, ile z nich nadal tam 
przebywa, ile zostało odebranych przez właścicieli, ile adoptowano, a ile padło? 
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Czy Miasto Zgierz otrzymało dokumenty potwierdzające zajście każdej z tych 
ewentualności? 

Kiedy odbyła się ostatnia kontrola wykonania Umowy w schronisku Jasionka ze strony 
UMZ? 

Czy wobec zaistniałej sytuacji rozważa Pan Prezydent zasugerowanie zarządowi spółki 
Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o. zawieszenie realizacji umowy na odbiór 
osadów z tym podmiotem? 

W tym miejscu chciałbym także przypomnieć swoja interpelację z 3 kwietnia, w sprawie 
dobrostanu zwierząt w schronisku. Czy UMZ otrzymał już informację zwrotną do pisma 
przesłanego do Powiatowego Lekarza Weterynarii? 

Z pow 

Łukasz Wróblewski 
\ 

Raqny Miasta Zgierza 
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Zgierz, dnia/Ifl .06.2020 r. 
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Wpłynęło dn;a /5 • G b  •  2 0 ^  Radny Rady Miasta Zgierza 

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 07.06.2020 r. (data wpływu do Kancelarii 

Urzędu Miasta Zgierza 09.06.2020 r.) informuję, iż z wyjaśnień przedłożonych przez 

„Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. A. Struga 45 wynika, iż: 

1. Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. jest producentem 

środka BardeNCal, poprawiającego właściwości gleby. Środek ten jest wytwarzany na 

podstawie zezwolenia z dnia 11 września 2017 r. wydanego w formie decyzji przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która poprzedzona została szeregiem badań 

wykonanych w niezależnych instytucjach (państwowych instytutach badawczych), 

zarówno w zakresie określenia jakości środka, jak i bezpieczeństwa jego stosowania. 

Środek ten jest kupowany przez przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zajmujące się 

jego rolniczym i przyrodniczym wykorzystaniem. 

2. BardeNCal znajduje się w otwartej sprzedaży i każdy zainteresowany kontrahent 

może go nabyć. Cena, za którą jest sprzedawany, podlega negocjacji z nabywcą i jest 

uzależniona od sprzedawanej ilości środka. 

3. Badania środka BardeNCal w zakresie określonym w przywołanej wyżej decyzji, 

wykonywane są comiesięcznie. Ostatnie badania wykonano w dniu 25 maja 2020 r. 

4. Żaden podmiot nie posiada z przedsiębiorstwem „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" 

Sp. z o.o. umowy na odbiór osadów. 

Natomiast w kwestii zwierząt odłowionych z terenu miasta Zgierza i przebywających 

w Schronisku w Jasionka informuję, iż w dniu 09.06.2020 r. przedstawiciele Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi przeprowadzili 
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fax (42) 714 31 14 
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oględziny zwierząt przebywających w „Schronisku i Hotelu dla bezdomnych zwierząt 

Jasionka" oraz w „Gabinecie Weterynaryjnym Jasionka", położonych w Jasionce przy 

ul. Skośnej 15, celem sprawdzenia zakresu wykonywanych usług zgodnie z umową 

Nr OR.6140.132.1521.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., zawartą pomiędzy Gminą Miasto 

Zgierz a Przemysławem Skupińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

ŻWIR-MAX Firma Przemysław Skupiński. Przedmiotowa kontrola nie wykazała żadnych 

nieprawidłowości. 

Ponadto w dniu 07.05.2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu 

przeprowadził kontrolę w „Schronisku i Hotelu dla bezdomnych zwierząt Jasionka", 

położonym w Jasionce przy ul. Skośnej 15, której wyniki zostały Panu przesłane pismem 

znak OR.6140.55.2020.IB z dnia 10.06.2020 r. 

W związku z powyższym brak jest podstaw do ponownego wystąpienia z wnioskiem 

0 przeprowadzenie kontroli do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu. Nie 

przewidujemy również wystąpienia do ww. Schroniska z żądaniem wykonania badań 

wskazanych w Pana piśmie, gdyż potrzebę i zakres ich wykonania ustala uprawniony do tego 

1 ekarz weterynari i. 

W ramach ww. umowy do „Schroniska i Hotelu dla bezdomnych zwierząt Jasionka" 

oraz „Gabinetu Weterynaryjnego Jasionka", położonych w Jasionce przy ul. Skośnej 15 

przyjętych zostało 111 szt. zwierząt. Na dzień 31.05.2020 r. przebywało tam 60 szt. zwierząt, 

odebranych przez właścicieli zostało 12 szt. zwierząt, adoptowano 20 szt. zwierząt, natomiast 

padły 4 szt. zwierząt. Ponadto pragnę wskazać, iż eutanazji poddano 3 szt. zwierząt oraz 

wypuszczono do ostoi leśnej 12 szt. zwierząt. 


