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Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego złożoną na sesji Rady Miasta Zgierza 

w dniu 26 marca 2015 roku w sprawie między innymi podejmowanych działań dotyczących 

procedury przetargowej na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz, informuję, 

co następuje: 

Od dnia 1 marca 2014 r. po kolejnej zmianie organizacyjnej Urzędu Miasta Zgierza powstał 

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, podległy resortowo Skarbnikowi Miasta. 

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące 

ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych 

nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz oddał do Wydziału Zamówień Publicznych 

celem wdrożenia procedury przetargowej w dniu 1 września 2014 r. Następnie w dniu 

3 września 2014 roku została wydana decyzja o powołaniu Komisji Przetargowej, która 

w trybie nadzwyczajnym podjęła prace, w celu opracowania Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia zamówienia w Dzienniku Unii Europejskiej. W dniu 

4 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym ustalono termin 

składani i otwarcia ofert na dzień 23 października 2014 r., a termin związania ofertą na dzień 

20 grudnia 2014 r. Z uwagi na fakt, że Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek nie 

wskazała terminu rozpoczęcia procedury przetargowej, Skarbnik Miasta resortowo 

odpowiedzialny za gospodarkę odpadami komunalnymi w dniu 15 września 2014 roku 

skierował pismo do Prezydent Iwony Wieczorek informując, że Wydział Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi w dniu 1 września 2014 r. zakończył prace przygotowawcze 

zmierzające do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i poprosił 



0 wskazanie terminu rozpoczęcia procedury przetargowej. Brak wskazania terminu 

powodował, że Komisja Przetargowa na swych posiedzeniach w odbytych w dniach: 2, 22 

1 28 października 2014 r. zmuszona była do dokonywania zmian (przesunięcia) terminów 

w przygotowanym do zatwierdzenia projekcie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, sporządzenia nowego wniosku o wszczęcie postępowania. Prezydent Iwona 

Wieczorek podpisała wnioski i specyfikację w dniu 4 listopada 2014 r., 

co spowodowało, że otwarcie ofert wyznaczono na dzień 18 grudnia 2014 roku, 

a sprawdzanie ofert nastąpiło w okresie świątecznym (8 dni roboczych). 

Po sprawdzeniu ofert w dniu 5 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej, 

na którym Komisja postanowiła wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień/uzupełnień 

dokumentów i wskazała im termin do złożenia dokumentów do dnia 9 stycznia 2015 roku. 

Po zapoznaniu się z dokumentami nadesłanymi przez Wykonawców (kilkadziesiąt stron) 

w dniu 12 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej i w tym samym dniu 

Zastępca Prezydenta Bohdan Bączak zatwierdził protokół, w którym Komisja Przetargowa 

proponuje wybór oferty nr 2, złożonej przez Konsorcjum RS I I i MPGK Spółka z o.o. 

w Zgierzu. W dniu 13 stycznia 2015 r. Wykonawcy zostali powiadomieni o wyborze oferty 

i informacja o wyborze Wykonawcy została umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

Pragnę Pana Radnego poinformować, że ustalając wartość przedmiotu zamówienia na kwotę 

9 300 000,00 zł wydział merytoryczny wziął pod uwagę wartość usługi z poprzedniego 

przetargu, wartości zamówień uzupełniających, dzierżawę i mycie pojemników. Ustalone 

wstępnie wartości zostały zwiększone o 20% z uwagi na fakt, że organizując pierwszy 

przetarg po wejściu w życie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, zarówno gminy jak i firmy przystępujące do przetargu nie miały 

dostatecznej wiedzy jak skalkulować stawki, co spowodowało że w pierwszych przetargach 

firmy za nisko skalkulowały koszty odbioru odpadów komunalnych i proponowały niższe 

stawki mogące prowadzić do bankructwa. Rozeznanie rynku i rozpytanie okolicznych gmin 

wykazało, że z pewnością zwiększenie jedynie o 20% wartości usługi, nie będzie 

wystarczające dla zabezpieczenia wykonania zadania i liczyliśmy się faktem, że oferenci 

podadzą wyższą kwotę aniżeli ta, którą przeznaczyliśmy. Dlatego też, Komisja Przetargowa 

zaproponowała wybranie korzystniejszej oferty, która została przyjęta. 

W dniu 29 stycznia 2015 r. podczas IV sesji Rady Miasta Zgierza, w trakcie 

podejmowania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2015 wraz 



z autopoprawką do projektu, Radni Rady Miasta Zgierza podjęli decyzję 

0 zwiększeniu nakładów na ww. usługę. Dzięki wyrażeniu zgody na powyższe mogła zostać 

podpisana umowa na świadczenie usługi. 

Właścicielom zalegającym z wnoszeniem zadeklarowanych opłat za odpady 

komunalne wystawiane są upomnienia. 

Funkcjonująca w Urzędzie Miasta Zgierza baza ewidencji ludności, wykazuje jedynie 

osoby zameldowane na terenie miasta, nie ma bazy danych osób zamieszkałych, co powoduje, 

że nie można dokonać weryfikacji złożonych deklaracji i sprawdzić, którzy właściciele 

zamieszkują a nie złożyli deklaracji. 

Zaplanowana roczna kwota około 640 000,00 zł obejmuje koszty administracyjnej 

obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: płace 

pracowników bezpośrednio obsługujących system, koszty szkoleń, koszty odbioru 

przeterminowanych leków, koszty zakupu materiałów biurowych, koszty licencji, koszty 

wysyłki korespondencji, koszty telefonów i itp. Szczegółowe przedstawienie kosztów będzie 

możliwe dopiero po zakończeniu roku. 

W 2014 roku z terenu miasta odprowadzono 8938,82 Mg odpadów segregowanych 

1 5330,2 Mg odpadów zmieszanych. 

W sprawie realizacji inwestycji na nieruchomościach zlokalizowanych przy zbiegu ulic 

Piątkowskiej i Armii Krajowej informuję, iż pierwsze pismow przedmiotowej sprawie 

wpłynęło do Urzędu Miasta Zgierza w dniu 21 stycznia 2013 roku. Wnioskodawcami byli: 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda" oraz Pan Tomasz Kaczmarek, Sygnium Sp. j . , 

Trust Properties Sp. z o. o., Futurium Sp. z o.o.. Przedmiotowa inwestycja wg. informacji 

przedstawionej w piśmie zlokalizowana ma być w zasadniczej części na terenach będących 

w użytkowaniu wieczystym Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda". Ponadto, dla 

celów wykonania tej inwestycji inwestor zainteresowany jest wydzierżawieniem terenów 

stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz na działkach położonych przy ulicy Armii 

Krajowej, stanowiących obecnie działki o numerach ewidencyjnych: 296, 20/1, 20/8 (dawniej 

część działki 20/3), 297/8, 297/10, 297/11, 298/9, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 298/14, 

298/15, 298/16, 298/17, 298/18, 298/19, 298/20, 298/21, 298/22, 298/23. Zakres dzierżawy 

terenów, o których mowa wyżej, wskazywany był przez inwestora na spotkaniach 

z władzami miasta, z merytorycznymi wydziałami, jak też objęty wizualizacjami 

prezentowanymi Radym na Komisjach Rady Miasta Zgierza oraz na jednej z sesji Rady 



Miasta Zgierza. Inwestor wskazał również w piśmie, iż prowadzi zawansowane rozmowy z 

właścicielami działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 214/1, 214/2, 215/1 i 215/2 

przylegającymi od strony północnej do planowanej inwestycji, celem ich nabycia. Inwestor 

przedstawił również projekt zagospodarowania terenów Gminy Miasto Zgierz przylegających 

bezpośrednio do działek będących we władaniu „PSS Zgoda" na których planowana jest 

przedmiotowa inwestycja oraz do terenów które planuje zakupić od osób prywatnych. Projekt 

ten podlegał analizom z punktu widzenia możliwości wykorzystania działek należących do 

miasta. Następnie przedłożono Komisji Budżetui Finansów oraz Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Zgierza wniosek o wyrażenie opinii 

w przedmiocie możliwości realizacji inwestycji z udziałem terenów miasta z przeznaczeniem 

na „dojazdy, parkingi, drogi wewnętrzne, dojścia, pozostałą komunikację, usługi 

towarzyszące mieszkalnictwu, gastronomie i ogródki". Komisje wyraziły opinie pozytywne. 

Następnie po konsultacji prawnej z kancelarią obsługującą Urząd Miasta Zgierza 

został przygotowany, a później przedstawiony ww. komisjom Rady Miasta Zgierza projekt 

zarządzenia dotyczący bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 25 lat ww. działek, 

przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 

oznaczonych numerami ewidencyjnymi 297/9, 297/12, 297/5, 297/7, 297/13 położonych 

w 122 obrębie, przy Al. Armii Krajowej 8-10, 12, 12A, 12B, 12C, który to projekt przez 

komisje został zaopiniowany pozytywnie. W konsekwencji zostało podjęte Zarządzenie 

Nr 135/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie 

przeznaczenia ww. działek do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 25 lat, zgodne 

z treścią zaakceptowanego wcześniej projektu. Następnie w oparciu o Zarządzenie 

Nr 135/VI/2013 zostało podjęte Zarządzenie Nr 159/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego ww. działki 

przeznaczone do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 25 lat. W zarządzeniu tym 

określono m. in. stawki czynszu dzierżawnego na podstawie Załącznika do Uchwały 

Nr 65/2000/111 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2000 roku, po uwzględnieniu 

waloryzacji na rok 2013, tj.: 

- za nieruchomości (dz. nr: 296) przeznaczone na cele parkingowe czynsz określono na 

kwotę: 1,70 zł/m w stosunku miesięcznym plus VAT (przy czym czynsz wynikający z ww. 

załącznika do uchwały na moment podjęcia zarządzenia o wykazie wynosił 0,96 zł/m /m-c), 

- za nieruchomości (dz. nr: 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 298/9, 297/8, 297/10, 20/1) 

przeznaczone na cele drogowe czynsz określono na kwotę 0,15 zł/m2 w stosunku 



miesięcznym plus VAT (czynsz wynikający z ww. załącznika do uchwały na moment 

podjęcia zarządzenia o wykazie wynosił 0,15 zł/m /m-c), 

- za nieruchomości (dz. nr: 298/14, 298/15, 298/16, 298/17, 298/18, 297/11, 20/5-później 

20/8) przeznaczone na cele handlowo-usługowe określono na kwotę 1,40 zł/m w stosunku 

miesięcznym plus VAT (czynsz wynikający z ww. załącznika do uchwały na moment 

podjęcia zarządzenia o wykazie wynosił 1,27 zł/m2/m-c), 

- za nieruchomości (dz.. nr: 298/19, 298/20 298/21, 298/22, 298/23, 20/5-później 20/8) 

przeznaczone na zieleńce wynosić będzie 0,25 zł/m w stosunku rocznym (czynsz wynikający 

z ww. załącznika do uchwały na moment podjęcia zarządzenia o wykazie wynosił 

0,05 zł/m2/rok). 

Jednocześnie informuję, iż w zakresie objętym przedmiotową sprawą równolegle do 

wskazanego wyżej postępowania zostało przeprowadzone postępowanie podziałowe działki 

20/3 położonej w 128 obrębie miasta Zgierza. Celem tego postępowania było wydzielenie 

z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/3 stanowiącej część Parku Miejskiego 

odpowiedniej części działki, o którą wnioskował inwestor. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania zostało wydane Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza Nr 17/13 z dnia 

31 maja 2013 roku opiniujące pozytywnie wstępny projekt podziału tej działki. 

Po ww. ustaleniach podjęte zostały prace zmierzające do opracowania wstępnego 

projektu umowy dzierżawy przedmiotowych terenów w oparciu o Zarządzenie 

Nr 135/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 czerwca 2013 roku, którego projekt 

wcześniej został zaopiniowany pozytywnie przez Komisje Rady Miasta oraz w oparciu 

o Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 159/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 lipca 2013 

roku w sprawie ogłoszenia wykazu. 

Z uwagi na fakt, iż teren inwestycji obejmować miał m. in. tereny zadrzewione, 

konsultowano sprawę ewentualnej wycinki drzewostanu i związanych z tym kosztów. 

W wyniku rozmów ustalono, iż szacowanie ewentualnych kosztów związanych z wycinką 

drzew możliwe będzie po przedstawieniu przez inwestora inwentaryzacji drzew. W wyniku 

ustaleń z zakresu ochrony środowiska do pierwszego projektu umowy został włączony zapis, 

w myśl którego „Dzierżawca przejmuje i pokryje wszystkie koszty i wykona obowiązki 

nałożone na Gminę Miasto Zgierz w związku z wydaniem przez Starostwo Powiatowe 

w Zgierzu decyzji w sprawie wycinki drzew na dzierżawionym terenie". Z uwagi na fakt, 

iż teren przyszłej dzierżawy obejmował swoim zasięgiem część terenu Parku Miejskiego 

(w odniesieniu do którego toczyła się procedura podziałowa) równolegle trwały konsultacje 



w odniesieniu do realizacji Projektu „Rewitalizacji historycznego centrum miasta Zgierza" 

w zakresie realizacji zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zgierzu - Centrum 

Rekreacji Rodzinnej". 

W wyniku tych konsultacji do projektu umowy został dołączony zapis w myśl którego 

„Dzierżawca przygotowując wydzierżawiany teren do celów określonych w § 1 ust. 1 i 3 

umowy zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania pisemnej akceptacji zagospodarowania 

dzierżawionego terenu na działce 20/5 z właściwym wydziałem Urzędu Miasta Zgierza 

zajmującym się realizacją i nadzorowaniem wykonywania Projektu „Rewitalizacji 

historycznego centrum miasta Zgierza" w zakresie realizacji zadania „Rewitalizacja Parku 

Miejskiego w Zgierzu - Centrum Rekreacji Rodzinnej" oraz wykonania zabudowy 

zaakceptowanej przez ww. wydział na własny koszt. Z informacji uzyskanych od inwestora 

wynika, iż zostały zrealizowane plany inwestora dotyczące zakupu działek oznaczonych 

numerami ewidencyjnymi 214/1, 214/2, 215/1 i 215/2 przylegających od strony północnej do 

planowanej inwestycji. Jednocześnie inwestor poinformował, iż podejmuje działania 

zmierzające do ustalenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad możliwości 

zjazdu na teren inwestycji i z niej wyjazdu na drogę krajową. Napotyka jednakże poważne 

trudności w tym zakresie, co powoduje, iż zmuszony jest do czasu uregulowania 

przedmiotowej sprawy z zarządcą drogi wstrzymać się z działaniami zmierzającymi do 

zawarcia z miastem umowy dzierżawy. 

Ponadto informuję, iż w zakresie przedmiotowej inwestycji równolegle toczyło się 

postępowanie związane z decyzjami o warunkach zabudowy. Najpierw na wniosek inwestora 

została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza Nr 91/2013 o warunkach zabudowy 

z dnia 8 maja 2013 roku, a następnie na wniosek złożony przez inwestora 30 sierpnia 2013 

roku została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza Nr 220/2013 o warunkach zabudowy 

z dnia 5 listopada 2013 roku obejmująca m.in. wyżej wskazane nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Miasto Zgierz. Z drugiej ze wskazanych decyzji wynika, iż obsługa 

komunikacyjna terenu inwestycji odbywać się ma poprzez przebudowę istniejącego zjazdu 

z ul. Armii. Krajowej, będącej w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

w Łodzi, zgodnie z Postanowieniem znak GDDKiA-OŁ.Z-3-vk-4251/57/13 z dnia 

13 września 2013 roku określającym zgodnie z projektem decyzji zjazd z drogi krajowej jako 

przewidziany do przebudowy, zgodnie z załącznikiem graficznym decyzji ustalającym 

dostępność na zjeździe ograniczoną wyłącznie do wjazdu na teren centrum na zasadzie prawo 



skrętu. Jednocześnie nadmieniam, iż żadna ze stron postępowania nie złożyła odwołania 

w przewidzianym prawem terminie, w związku z tym decyzje stały się prawomocne. 

Z uwagi na przedłużający się brak reakcji inwestora na wysyłane projekty umowy 

dzierżawy w lipcu 2014 roku drogą mailową po raz kolejny został inwestorowi wysłany 

projekt umowy dzierżawy z prośbą o ustosunkowanie się do jej treści. 

Wskutek tych działań w dniu 11 września 2014 roku inwestor przesłał propozycje 

zmian do przedstawionego przez gminę wcześniej projektu umowy. Według opinii Kancelarii 

Prawnej propozycje przedstawione przez inwestora w większości wypadków są nie do 

przyjęcia, bowiem stanowiłyby naruszenie interesów miasta Zgierza. 

Wobec powyższego Rada Miasta Zgierza uchwałą Nr LII/645/14 z dnia 25 września 

2014 r. określiła warunki wydzierżawienia przedmiotowych działek gruntu w trybie 

bezprzetargowym na okres 25 lat. 

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż dotychczasowe koszty związane min. z uzyskaniem 

decyzji o warunkach zabudowy, decyzji podziałowej, projektami, wizualizacją 

zagospodarowania tego terenu, wszelkimi innymi uzgodnieniami oraz wykupem gruntów 

sąsiednich dla potrzeb realizacji powyższych zamierzeń inwestycyjnych poniósł 

zainteresowany inwestor. 

Reasumując, przeprowadzone dotychczas procedury dają podstawę Gminie Miasto 

Zgierz do wydzierżawienia przedmiotowego terenu. Jednakże zawarcie umowy dzierżawy 

uwarunkowane jest przede wszystkim zgłoszeniem się inwestora celem jej podpisania. 

Odnośnie zapytania dotyczącego pozimowego sprzątania ulic na terenie miasta Zgierza 

pragnę poinformować, że dzięki sprzyjającej aurze prace można było już rozpocząć 24 marca 

br. Prowadzone prace są charakterystyczne dla pozimowego oczyszczania ulic polegające na 

usuwaniu piasku z jezdni, chodników, placów i alejek w parkach. Przedmiotowe prace 

rozpoczęte zostały od centrum miasta i będą realizowane do dnia 15 maja br. Wcześniej też 

niż zwykle rozpoczęły się prace związane z przycinaniem drzew, zbieraniem zanieczyszczeń 

w pasach drogowych wraz z wygrabianiem trawników przyulicznych. Niestety, śmieci w 

takich miejscach bardzo szybko „ powracają". Dotyczy również dopiero oczyszczonych ulic 

i chodników. Ponadto sprzątanie bieżące miasta jest i będzie wykonywane w ramach 

comiesięcznego harmonogramu prac wskazanych do realizacji. W ramach harmonogramu 

będą też wykonywane prace interwencyjne zgłaszane przez mieszkańców jak i sprawy 

wynikłe na bieżąco. Natomiast kontrole wykonywanych prac przez MPGK będą 



przeprowadzane na bieżąco przez Zlecającego z których będą sporządzane protokoły 

zawierające terminy usunięcia wad. Publikowanie harmonogramu bieżących prac jest zbyt 

ryzykowne, iż często aura pogodowa nie pozwala wykonać zaplanowanych prac 

w konkretnych dniach. W powyższej sytuacji pracownicy Urzędu na bieżąco kontaktują się 

z przedstawicielem Spółki i uzgadniają zakres prac koniecznych do wykonania. Publikacje 

harmonogramu mogły by wprowadzić u mieszkańców niepotrzebne zamieszanie. Informuję 

jednak, iż o zakresie utrudnień dla mieszkańców będziemy informować poprzez Biuletyn 

Informacji Publicznej UMZ, na słupach ogłoszeniowych oraz w inny zwyczajowo przyjęty 

sposób. 


