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Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 18.07.2018 r. infomuję. iz staraniem 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Gminy Miasto Zgierz. Sąd Rejonowy 

w Lodzi XX Wydział KRS postanowieniem z dnia 09.05.2018 r. sygn. akt XX Ns-Rej. 

KRS39966/17/923 ustanowił adwokata Jerzego Ciesielskiego nowym likwidatorem dla Eko-Boruta 

Spółki z o.o. Poniżej przedstawiam czynności, jakie przeprowadzone zostały od tego czasu: 

1. W dniu 22.05.2018 r. odbyło się spotkanie władz miasta i Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Lodzi z adwokatem Jerzym Ciesielskim - nowym likwidatorem spółki 

Eko-Boruta Sp. z o.o. w celu ustalenia sposobu postępowania, umożliwiającego wykonanie założeń 

przyjętych na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11.05.2018 r. 

2. Pismem z dnia 24.05.2018 r. znak: OR.604.1.5.2018.GS wystąpiłem do Starosty 

Zgierskiego z wnioskiem o udostępnienie dokumentów tj. wypisu z ewidencji gruntów i budynków 

oraz map przedstawiających zagospodarowanie terenu dla działek zajętych przez składowiska 

i wysypisko odpadów zarządzane przez Eko-Borutę Sp. z o.o. Kserokopie dokumentów przekazane 

zostały likwidatorowi. 

3. Pismem z dnia 13.07.2018 r. znak: OR. 604.1.8.2018.GS poinformowałem likwidatora 

spółki Eko-Boruta Sp. z o.o. o realizacji przez Gminę Miasto Zgierz zadania kryzysowego 

pn... Usuwanie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców poprzez usunięcie negatywnego oddziaływania 

składowiska odpadów przy ul. Miroszewskiej w Zgierzu, na wody podziemne ". w wyniku którego 

Gmina Miasto Zgierz zleciła udrożenie przyłącza kanalizacyjnego i zawarła ze Spółką ..Wodociągi 

i Kanalizacja-Zgierz " Sp. z o.o. w Zgierzu umowę na podstawie której od 01.06.2018 r. do 

31.12.2018 r. odprowadzane są odcieki ze składowiska odpadów zlokalizowanego w Zgierzu przy 

ul. Miroszewskiej. 

Aktualnie oczekuję na działanie likwidatora i Starosty Zgierskiego zmierzające do 

przygotowania procedur)' przejęcia przez Gminę MiastoJigtefź własności gruntów^pęzostających 

w użytkowaniu w wieczystym użytkowaniu Eko-Bori 
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