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Bohdan iączak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza ys/~> 

Zgierz, dnia ? ,06.2020r. 

2020 

WYDZIAŁ ORGAN! Z AC / JN i 
Biuro Rady Mis sta /..gierza 

Wpł. 
dnia 1 o -05-

~v\ 
L. di 
113ii ralącws 

Pan Marek Sencerek 

Przewodniczący Komisji Zdrowia 

i Pomocy Społecznej Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28.05.2020 r. dot. usunięcia odpadów pozostałych 

po pożarze, jaki miał miejsce w dniach 25.05.2018r.-01.06.2018r. na terenach byłych zakładów 

„Boruta" na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie 

wieczyste, a faktycznie użytkowanych przez m. in. Green Tec Solutions Sp. z o. o. w Zgierzu 

informuję, iż: 

Ad.l 

W czerwcu 2018 r. Prezydent Miasta Zgierza wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie 

usunięcia odpadów z terenu nieruchomości przy ul. Boruty 21, ul. Boruty 2la, b, c, d, 

ul. Energetyków 8 i 10, ul. Kwasowej 1 a, b jako miejsca nieprzeznaczonego do ich 

magazynowania. W toku prowadzonego postępowania poza rozpoznaniem stanu faktycznego 

wystąpiono do m. in. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowej 

Straży Pożarnej o opinie, co do sytuacji jaka zaistniała w wyniku pożaru i dalszego pozostawania 

odpadów na gruncie. Zlecono także wykonanie opinii prawnej ekspertowi - radcy prawnemu 

w zakresie postępowania z odpadami powstałymi po pożarze. Opinia wyraźnie precyzowała, iż 

„odpady powstałe w wyniku pożaru, w tym pożaru odpadów, należy uznać za „odpady 

z wypadków" w rozumieniu postanowień ustawy o odpadach, o ile dla zwalczania pożaru 

prowadzone były „działania ratownicze" w rozumieniu odpowiednich przepisów". W tej samej 

opinii jej autor wskazuje także, że „w przypadku, w którym odpady powstałe w wyniku pożaru 

powodują zagrożenie dla ludzi lub środowiska, egzekucja obowiązku ich zagospodarowania 

w zgodzie z prawem powinna być prowadzona w trybie określonym przepisami art. 101 ustawy 

o odpadach i obowiązek zastosowania tego środka obciąża starostę. W odniesieniu do odpadów 

powstałych w związku i wyniku pożaru innych odpadów, zawierających substancje niebezpieczne 

bądź składniki mogące w wyniku pożaru powodować powstanie substancji niebezpiecznych, 
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a także w sytuacji niepełnej wiedzy o składzie i charakterze odpadów uległych pożarowi, 

należałoby a priori uznać, że mogą takie odpady powodować zagrożenia dla ludzi lub środowiska". 

Stan faktyczny oraz zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy doprowadził do 

wydania w dniu 24.09.2018r. decyzji umarzającej prowadzone postępowanie administracyjne. 

Powyższa decyzja Prezydenta Miasta Zgierza w toku odwoławczym nie została uchylona. 

Z dniem 06.09.2019r. w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o odpadach dokonanej 

ustawą z dnia 19.07.2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach 

w nowym brzmieniu wyłączył właściwość wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w przypadku 

gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką 

odpadami. Należy dodać, iż ustawa wyłączyła dla ww. przypadku właściwości prezydenta również 

w sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Zgodnie z informacją przekazaną 

Prezydentowi Miasta Zgierza przez Starostę Zgierskiego pismem z dnia 07.10.2019r. znak: 

OS.6233.10.2017.ML/11 OS.6233.22.2017.ML/10 OS.6233.13.2017.ML/8 OS.6233.27.2017.ML/7 

sprawa usunięcia odpadów zalegających na nieruchomościach przy ul. Boruty 21, ul. Boruty 21a, b, 

c, d, ul. Energetyków 2, 8 i 10, ul. Kwasowej 1 a, b została przekazana przez Starostę Zgierskiego 

zgodnie z właściwością do realizacji Marszałkowi Województwa Łódzkiego. Do chwili obecnej 

mimo wystąpienia w tej sprawie, Prezydent Miasta Zgierza nie uzyska! informacji, czy ww. organy 

porozumiały się w kwestii właściwości w przedmiocie usunięcia odpadów z ww. nieruchomości. 

Ad.2 

Prezydent Miasta Zgierza nie ma informacji o wywożeniu nowych odpadów na teren pogorzeliska. 

Ad.3 

Prezydent Miasta Zgierza nie jest w posiadaniu informacji o poczynionych ustaleniach przez 

właściwe organy, co do okoliczności powstania pożaru. 

Ad.4 

Należy wskazać, że procedura wydawania zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów nie należała i nadal nie należy do właściwości prezydenta miasta. 

W takiej sytuacji w gestii prezydenta pozostaje w miarę możliwości monitorowanie okolic 

w ramach działalności Straży Miejskiej w Zgierzu i zawiadamianie właściwych służb 

o zauważonych nieprawidłowościach lub sytuacjach, co jest czynione. 


