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Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie dotyczącej wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej na okres 29 lat działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Wiejskiej 
38,40,44 oraz ul. Kwasowej 6-10 na rzecz NOVA EKO ENERGIA Spółka z o.o. informuję, 
iż projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położnych 
w Zgierzu przy ul. Wiejskiej 38, 40, 44 oraz ul. Kwasowej 6-10 został zgłoszony na właściwe 
komisje Rady Miasta Zgierza, na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę NOVA ECO 
ENERGIA w dniu 8 maja 2015 r. 

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza w dniu 23 czerwca 2015r. wydała 
opinię pozytywną do przedmiotowego projektu, natomiast Komisja Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Rady Miasta Zgierza po szczegółowej prezentacji inwestycji przez 
przedstawiciela Spółki w dniu 26 sierpnia 2015 r. wydała także opinię pozytywną. 

Pismem z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu do urzędu 24 luty 2015 r.) Spółka 
NOVA EKO ENERGIA zwróciła się z prośbą o wyrażenie opinii czy istnieje możliwość 
usytuowania „ instalacji do produkcji energii" na terenie Parku Przemysłowego Boruta. 
W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 11 marca 2015 r., Spółka została poinformowana, że 
przy obecnym stanie prawnym lokalizacja przedmiotowej inwestycji w obrębie Parku 
Przemysłowego Boruta w Zgierzu musi zostać ustalona w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Niemniej jednak Spółka NOVA ECO ENERGIA nie 
złożyła wniosku o ustalenie warunków zabudowy na terenie działek przy ul. Wiejskiej 38, 40, 
44 oraz ul. Kwasowej 6-10 w Zgierzu. Ponadto Spółka NOVA ECO ENERGIA nie składała 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia i nie było prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza, żadne 
postępowanie administracyjne z udziałem tej spółki dla nieruchomości wymienionych 
w interpelacji. 

Wnioskowane do wydzierżawienia niezabudowane działki gruntu, położone są 
w rejonie ul. Wiejskiej - Kwasowej i zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza znajdują się w obszarze 
0 postulowanym przeznaczeniu pod przemysł oraz wielkopowierzchniowe składy 
1 magazyny. Zgodnie z informacją podaną we wniosku, planowana na ww. terenie inwestycja 
będzie dostarczać tańszą energię elektryczną, jako energię odnawialną, spełniając wszystkie 
europejskie wymogi bezpieczeństwa ekologicznego. W technologii zastosowanej instalacji 
źródłem zasilania będzie paliwo alternatywne (preRDF), biomasa odpadowa i osad ściekowy. 
Z tych surowców w systemie sterylizacji wytwarzane będzie paliwo, które po zgazowaniu 
zostanie przetworzone na energię elektryczną. Po realizacji inwestycji spółka planuje 
zatrudnić od 30 do 50 osób uzyskując wszelkie możliwe zezwolenia. 

Szczegółowy zakres działalności potencjalnego inwestora został przedstawiony przez 
przedstawiciela Spółki na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 


