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W ostatnim czasie opublikowane zostało na stronach Urzędu Miasta Zgierza oświadczenie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4.06.2018 r., iż wydał on decyzję 
Nr 35/2018 znak: W00Ś.420.40.2018.DK1-.11 (poprzedni znak sprawy: WOOŚ.4210.36.2017.DKr) 
0 środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania 
1 magazynowania odpadów w Zgierzu przy ul. Kolejowej (dz. ew. 236/64). 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Zgierza wyraża swe głębokie 
zaniepokojenie faktem, iż toczy się kolejne postępowanie zmierzające prawdopodobnie 
do powstania w Zgierzu kolejnego miejsca składowania odpadów. Takie poważne zaniepokojenie 
wyrażają także w rozmowach z radnymi mieszkańcy miasta, pamiętający niedawny pożar 
składowiska na terenach dawnej „Boruty". 

Stąd wnosimy do Pana prezydenta o przedstawienie zbiorczej informacji dotyczącej liczby 
postępowań administracyjnych, które toczyły się i nadal toczą na terenie Gminy Miasto Zgierz 
a które zmierzają w konsekwencji do uzyskania zgody na utworzenie punktu zbierania odpadów. 
W szczególności prosimy o podanie informacji: 

• Ile w kadencji 2014-2018 toczyło się/ toczy postępowań dotyczących uzyskania zgody 
na utworzenie punktu zbierania odpadów na terenie Gminy Miasto Zgierz? 

• W ilu przypadkach w przypadku wyrażenia zgody na utworzenie punktu zbierania odpadów 
na terenie Gminy Miasto Zgierz w kadencji 2014-2018 stwierdzono brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko? Czy w takich sytuacjach Urząd 
Miasta Zgierza miał wiedzę na ten temat? 
Prosimy jednocześnie o przedstawienie informacji, ile na terenie Gminy Miasto Zgierz 

w kadencji 2014-2018 funkcjonowało punktów zbierania odpadów i czy zgody 
na ich funkcjonowanie nadal obowiązują. 

Ze względu na wagę problemu, oraz zbliżający się termin procedowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłych zakładach „Boruta" prosimy 
o przedstawienie możliwie szczegółowego zestawienia w zakresie powyższych informacji. 
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