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Interpelacja 

Trwa kontrola NIK co do stanu składowisk odpadów niebezpiecznych w Zgierzu. Nadal 
nie ma ogrodzenia, które było jednym z zaleceń NIK po wstępnej kontroli latem 
ubiegłego roku. Kiedy ono powstanie? Czy jeżeli problemem jest brak prawa do tych 
działek, które są składowiskiem to czy działki sąsiadujące tj. 272/2, 285/2, 286, 296/1, 
296/2, 296/3, 297, 298/1, 295, 273/16, 273/15, 273/10, 273/9, 273/8, 254, 224/2, 253/2 
w obrębie 119 Zgierz i działki 149/5, 149/1 w obrębie 121 nie pozwalają posadowić na 
nich ogrodzenia? Jaki jest ich stan prawny? 

Jak wygląda kwestia monitorowania stanu składowisk w sposób bieżący? Ile patroli 
Straży Miejskiej pojawiło się w tamtym terenie w ostatnim miesiącu (grudzień 2019)? 

Na jakim etapie jest przejęcie składowisk? O ile wiem Starostwo Powiatowe jest 
przygotowane do procedury, czy udało się pokonać w negocjacjach sprawę zmiany 
darowizny na wykup za symboliczną 1 zł? 
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Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 3 stycznia 2020 roku (data 
wpływu do kancelarii UMZ 7.01.20) wyjaśniam, iż w ramach skierowanego do Prezydenta 
Miasta Zgierza przez Prezesa NIK powiadomieniem (pismo 19 lipca 2019 r. w zakresie 
stwierdzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego albo powstania 
znacznej szkody w mieniu na terenie składowisk zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. 
Miroszewskiej, będących własnością spółki EKO-BORUTA) , podjęto działania w ramach 
realizacji wskazań NIK. 

Kontynuując odpowiedź udzieloną Panu Radnemu w odpowiedzi na interpelację, 
złożoną przez Pana w dniu 26 września 2019 r. w sprawie informacji dotyczącej terminu 
budowy ogrodzenia, poniżej przedstawiam kompleksową informację po realizacji 
zabezpieczenia terenu składowiska z udziałem dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi w kwocie 16.200,00 zł. 

W dniu 27 sierpnia 2019 r. złożyłem Wojewodzie Łódzkiemu wniosek o dotację wraz 
z kosztorysem prac na budowę trwałego ogrodzenia składowiska zlokalizowanego w Zgierzu 
przy ul. Miroszewskiej, położonego na terenach pozostających w użytkowaniu wieczystym 
„Eko-Boruta" Sp. z o.o. w likwidacji, w ramach środków z zarządzania kryzysowego. Należy 
wskazać, że wcześniej w zakresie wykonania na gruncie ogrodzenia Urząd Miasta Zgierza 
dokonał rozeznania rynku, co do wykonania ogrodzenia o długości szacowanej na ok. 2000 
mb. Planowane było wykonanie ogrodzenia z siatki wspartej na słupkach metalowych, 
zakotwiczonych w gruncie w zaprawie betonowej. Dla zabezpieczenia terenu uznano 
za zasadne wprowadzenie dodatkowo na teren monitoringu w postaci kamery mobilnej do 
zdalnego wideo-monitorowania całego składowiska, zamontowanej na istniejącym na 
składowisku słupie i podłączonej do sieci elektrycznej 230 V oraz oświetlenie terenu, 
poprzedzone doprowadzenie zasilania. Szacunkowe koszty ww. prac wyniosły ok. 600.000 zł. 

W dniu 19 września 2019 r. odbyło się cykliczne spotkanie w Wojewódzkim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Łodzi w sprawie składowisk odpadów na terenie województwa 
łódzkiego. Na spotkaniu służby Wojewody zasygnalizowały przeszkody prawne w udzieleniu 
dotacji z środków budżetu państwa na budowę ogrodzenia składowiska wraz z pozostałą 
infrastrukturą zabezpieczającą obszar składowisk zlokalizowanych na terenach nienależących 
do gminy. 
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W wyniku ostatecznych rozstrzygnięć zakupione zostały drewniane paliki i tablice 
informacyjne zamontowane w terenie. W pierwszej fazie planowano zainstalowanie 
10 fotopułapek, celem monitorowania terenu. Jednak po analizie możliwości sprzętu 
i rozpoznaniu rynku uznano, że nie będzie to efektywne technicznie rozwiązanie i dodatkowo 
generować będzie kolejne koszty wynikające m.in. z potrzeby zakupu osprzętu w postaci 
ładowarek i akumulatorów oraz cykliczną ich wymianę w terenie. Wobec powyższego 
zakupiono i zamontowano (w ramach odpowiedniego porozumienia) na sąsiadującej z 
terenem składowiska nieruchomości kamerę szybkoobrotową, z której obraz jest 
przekazywany w trybie ciągłym do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
UMZ oraz monitoringu miejskiego w Straży Miejskiej w Zgierzu. Rozwiązanie to pozwoli na 
stały nadzór nad wjazdem na teren oraz natychmiastową reakcję służb. 

Na realizację powyższego zadanie wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 16 200,00 zł 
oraz zaangażowano środki z budżetu gminy w kwocie 5153,50 zł. 

Wobec powyższego nie ma zasadności badania stanu prawnego wskazanych przez Pana 
Radnego działek sąsiadujących ze terenem składowisk w celu lokowania na ich obszarze 
ogrodzenia. 

Straż Miejska w Zgierzu w ramach cyklicznych patroli monitoruje teren Parku 
Przemysłowego Boruta w Zgierzu. Patrole te jednak nie dotyczą stricte monitorowania 
terenów składowisk i nie są pod tym kątem ewidencjonowane. W miesiącu grudniu 2019 r. 
Straż Miejska w Zgierzu, na terenie składowisk nie odnotowała zdarzeń i interwencji, które 
wymagałaby wezwania na ten teren uprawnionych służb. 

Ponadto pragnę wyjaśnić, iż nie prowadzono ze Starostą Zgierskim negocjacji, jak Pan 
Radny wskazuje w zakresie „zmiany darowizny na wykup za symboliczną 1 zł". Istota 
przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności tkwi w nabyciu tego prawa bez 
zobowiązań i ciężarów, które aktualnie obciążają przedmiotowe nieruchomości i 
wyeliminowaniu ewentualnych przyszłych roszczeń mogących wyniknąć w związku z 
wejściem przez gminę w posiadanie tego prawa. 
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