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Dotyczy : napraw zgierskich ulic o nawierzchniach gruntowych oraz wpływu na  
środowisko dawnych zakładów Boruta 

W odpowiedzi na pańską interpelację z dnia 14.05.2018 w sprawach jw. 
wyjaśniam: 

1.Nawierzchnie dróg gruntowych stanowią „mieszaninę" gruntu rodzimego 
( niejednokrotnie również odpadów budowlanych wbudowywanych w drogi przez 
mieszkańców), przykrywającego to wszystko materiału kamiennego oraz namułów 
nanoszonych przez wody deszczowe po opadach nawalnych. 

Dostarczona przez Pana próbka pobrana z drogi doskonale obrazuje to, co 
w przeciągu lat dostawało się do nawierzchni . W pewnym sensie jej skład można 
uznać za typowy dla przeciętnej polskiej drogi o nawierzchni gruntowej. 

Materiał kamienny dla potrzeb UMZ dostarczany jest przez podwrocławską 
renomowana kopalnię Zimnik. Jest to wysokiej jakości kruszywo granitowe 
pozbawione najdrobniejszych frakcji (takich, które w dni upalne sprawiają, iż z dróg 
się kurzy). Sprzedawca kruszywa dysponuje wymaganymi certyfikatami 
potwierdzającymi jakość dostarczanych produktów. 

Płatność za wykonane prace utrzymaniowe odbywa się raz w miesiącu. 
Jednostką rozliczeniową jest jeden metr kwadratowy wyrównanej i zawałowanej 
nawierzchni. Cena usługi podstawowej to 16 groszy/metr (w tym podatek VAT). 
W kwietniu pracami objęto 92 ulice o nawierzchniach gruntowych o łącznej 
powierzchni 213 tys m2. Na większości z nich roboty utrzymaniowe ograniczono do 
równania i wałowania. Tak właśnie stało się na ul. Łagiewnickiej, gdzie prace 
wykonano bez dowożenia kruszywa. Na osiedlu Krzywię Chełmy materiał kamienny 
dowieziono i rozłożono tylko na ul. Jodłowej oraz w rejonie Porzeczkowa-
Brzoskwiniowa. Prace na pozostałych ulicach wykonano równając materiał kamienny 
rozłożony w ubiegłych latach. 

Wbudowywanie materiału kamiennego w drogi (nieuchronnie związane 
z podwyższaniem ich niwelety) powoduje zmiany w spływie wód deszczowych. 
Coraz większa ilość mieszkańców naszego miasta zaczyna być świadoma, iż na 
obecnym etapie należy ograniczać dosypywanie tłucznia tak, aby na skutek 
wyniesienia (podwyższenia niwelety) drogi nie powodować podtapiania budynków. 

Mniej\doświadczeni przez powodzie mieszkańcy naszego miasta muszą się 
dopiero nauczyć, iż podwyższanie niwelety drogi powoduje skutki uboczne. 
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2. W poruszanej przez Pana Radnego kwestii powstałego na terenach byłych 
zakładów ZPB Boruta składowiska odpadów, zlokalizowanego przy zbiegu ul. Boruty, 
Kwasowej i Energetyków informuję, że decyzje zezwalające na zbieranie odpadów 
innych niż niebezpieczne dla dwóch firm wydał Starosta Zgierski mimo, 
iż Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi kierował do Starosty prośby 
o wstrzymanie jednej z decyzji. 

Władze miasta Zgierza od ubiegłego roku są w kontakcie ze służbami 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, co do poprawności 
prowadzenia działalności na ww. terenie. 

W związku z ilością gromadzonych odpadów, która już na przełomie roku 
2017/2018 wskazywała na możliwość powodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia 
ludzi lub dla środowiska, pismami: znak OR.604.47.2018.GS z dnia 14.12.2017 r., 
znak OR.604.47.2018.GS z dnia 12.04.2018 r. oraz znak OR.604.47.1.2018.GS 
z dnia 25.04.2018 r. występowałem do Starosty Zgierskiego o udzielenie informacji 
dotyczących przedmiotowej działalności i o cofnięcie wydanego zezwolenia 
(kserokopie pism w załączeniu). 

Z uzyskanych od Starosty Zgierskiego informacji wynika, iż działalność 
prowadzona jest zgodnie z wydanym zezwoleniem. Jedynie przesłany przez 
Komendę Powiatową PSP w Zgierzu protokół wskazuje na nieprawidłowości. 

Pragnę wyjaśnić, iż mimo zaangażowania w przedmiotowy problem, 
Prezydent Miasta Zgierza nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowań 
wobec działalności prowadzonej na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego 
wydanych w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1987 ze zm.). 

Należy też wskazać, że rozstrzygnięcia co do dalszego prowadzenia na ww. 
terenach działalności w zakresie zbierania i zgodności prowadzonej działalności 
z przepisami prawa podejmuje Starosta Zgierski. Jeżeli jednak Starosta Zgierski nie 
poczyni działań, wynikiem których będzie usunięcie odpadów z miejsca ich 
dotychczasowego zbierania, będę zmuszony podjąć procedury, których 
konsekwencją będzie doprowadzenie do odpowiedzialności podmiotów za zaistniały 
stan na przedmiotowy terenie. 

Z poważaniem 



OR.6220. 35\2017 

Starosta Zgierski 

ul. Sadowa 6A 

95-100 Zgierz 

W związku z aktualnym stanem zagospodarowania gruntów objętych decyzją Starosty 
Zgierskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. znak BS.6233.10.2017.KS/10 zezwalającą GREEN-TEC 
SOLUTIONS Sp. z o.o. na zbieranie opadów innych niż niebezpieczne (bez złomu), proszę 
o informację: 

1. Czy organ dokonał kontroli właściwości wykonania ww. decyzji, w szczególności w zakresie: 
1) zgodności lokalizacji miejsc magazynowania odpadów z załącznikiem graficznym, będącym 

integralną częścią niniejszej decyzji; 
2) oznakowania i przygotowania placów magazynowania odpadów oraz budynków magazynowych, 

jak i zabezpieczenia odpadów przed przenikaniem do środowiska i działaniem czynników 
atmosferycznych oraz dostępem osób trzecich; 

3) wskazanego w decyzji sposobu magazynowania odpadów w warunkach uniemożliwiających 
przedostanie się odpadów do środowiska; 

4) dokonywanego i planowanego transportu (przekazania) zebranych odpadów do zbierania lub 
przetwarzania koncesjonowanym jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia; 

5) prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej zebranych odpadów w stosunku do odpadów 
faktycznie zebranych na gruncie; 

6) spełnienia wymogów przeciwpożarowych oraz warunków eliminujących zagrożenia, które mogą 
powodować odpady; 

7) spełnienia wymogów przeciwpożarowych wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. 

Proszę o przekazanie wyników kontroli, których organ dokonał, jak i wyników kontroli, które 
nastąpią. 

2. Jakich czynności, w jakim czasie i na jakich zasadach powinien dokonać podmiot, który uzyskał 
ww. zezwolenie w terminie obowiązywania decyzji lub po jego upływie, w zakresie uwolnienia terenu 
nieruchomości ze zmagazynowanych na nim odpadów (w związku z brakiem odpowiednich wskazań 
w ww. decyzji). 

Zgierz dnia .7 2017 r. 



3. Jak przy wydaniu ww. decyzji organ wziął pod uwagę wskazania Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Lodzi zawarte w piśmie znak 1.7023.42.2017 z dnia 16 marca 2017 r. 
w zakresie wstrzymania postępowania prowadzonego w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie 
odpadów w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami. 

4. Jak organ, wydający ww. decyzję odniósł się do pisma Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Lodzi znak 1.7023.42.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. 

W związku z informacjami o nieprawidłowościach, jakie mają obecnie miejsce w wykonaniu 
wydanej przez Starostę Zgierskiego ww. decyzji wnoszę o cofniecie niniejszego zezwolenia 
z nałożeniem jednocześnie obowiązku usunięcia magazynowanych odpadów i skutków prowadzonej 
działalności wraz ze wskazaniem konsekwencji jego niewykonania oraz podmiotów właściwych 
do egzekwowania tego obowiązku. 

Pragnę zauważyć, iż w aurze zainteresowania, jakie Starostwo Powiatowe w Zgierzu stara się 
wykazać w kwestiach odpadów na terenie miasta Zgierza, kontrowersyjnym jest fakt wydania przez 
Starostę Zgierskiego zezwolenia na zbieranie odpadów na nieruchomościach stanowiących własność 
Skarbu Państwa w sytuacji, gdy już w fazie początkowej prowadzenia postępowania merytoryczne 
organy zgłaszały uwagi, co do spełnienia warunków dla prowadzenia działalności. 

Do wiadomości: 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lodzi 



Starostwu Powintowc w '/-niemi 
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12. 04. 2018 ierz.dn. 12.04.2018 r. 

PREZYDENT MIASTA 
ZGIERZA 

OR. 604.fl-.2018.GS 

Nr roj Ha 
Podpis: 

Starosta Zgierski 

ul. Sadowa 6a 

95-100 Zgierz 

W związku z sytuacją jaka ma miejsce na terenie nieruchomości położonych w Zgierzu przy 

ul. Boruty 21 a, b, c, d i Energetyków 8 i 10, Kwasowej 1 a, b, gdzie na gruncie w chwili obecnej 

zebrane są ogromne ilości odpadów żądam natychmiastowego cofnięcia wydanego przez Starostę 

Zgierskiego firmie GREEN-TEC-SOLUTIONS Sp. z o.o. zezwolenia na zbieranie odpadów na 

tych terenach w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze 

zm.). Obserwacja terenów, na których odbywa się zbieranie odpadów skłania do podejrzenia, 

że spółka GREEN-TEC-SOLUTIONS Sp. z o.o. narusza warunki decyzji Starosty Zgierskiego 

z dnia 7.04.2017 r. znak BS.6233.10.2017.KS/10 zmienionej decyzją Starosty Zgierskiego z dnia 

14.07.2017 r. znak BS.6233.13.2017.KS/7 prowadząc działalność w zakresie zbierania odpadów 

w sposób niezgodny, chociażby z załącznikiem do ww. decyzji, który wskazuje miejsca 

magazynowania odpadów. Widoczne chociażby w dniu 12.04.2018 r. skala i zakres składowania 

odpadów dają władzom miasta Zgierza powody domniemania o niezgodności wykonania wydanej 

decyzji ze wskazanym w niej zakresem. Są też powodem bardzo poważnych obaw o niezachowaniu 

przede wszystkim bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego. 

Wnoszę także o niezwłoczne przesłanie do tut. Urzędu protokołu z kontroli 

przeprowadzonej w dniu 10.01.2018 r. w stosunku do spółki GREEN-TEC SOLUTIONS Sp. z o.o.. 

o której pisał Pan w swoim piśmie z dnia 12.01.2018 r. znak OS.606.6.2017.KS/2 z informacją 

o wykonaniu obowiązków określonych w decyzji Komendanta PSP w Zgierzu z dnia 14.06.2017 r. 

znak PZ.5585.5.7.2017. których termin wykonania minął 31.12.2017 r. oraz informeji o wynikach 

innych przeprowadzonych na przedmiotowym terenie kontroli. 

Do wiadomości: 

Wojewódzki Inspaektor Ochrony Środowiska w Lodzi 

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierza 

Naczejpikwydziału 

Annąflśobierajska 

http://604.fl-.2018.GS


PREZYDENT MIASTA 
ZGIERZA 

Zgierz, dnia .04.2018 r. 

OR.ĆOitf J. 20116S 

Starosta Zgierski 

Zgierz, ul. Sadowa 6a 

Wobec niekwestionowanego problemu wynikającego z ilości zebranych 

i magazynowanych odpadów na nieruchomościach położonych w Zgierzu przy ul. Boruty 21 a, b, 

c, d , ul. Energetyków 8 i 10 oraz ul. Kwasowej la, b, zbieranych na podstawie decyzji Starosty 

Zgierskiego z dnia 07.04.2017 r. znak BS.6233.10.2017.KS/10 (zmienionej decyzją z dnia 

23.11.2017r. znak OS.6233.22.2017.KS/9 ) oraz wobec wyjaśnień, jakie przedstawił Starosta 

Zgierski w piśmie z dnia 17.04.2018 r. znak OS.606.3.2018.KS/2 stanowiących jedynie 

informacje obejmujące zbiór ogólnych zasad kształtujących kwestie cofnięcia zezwolenia, bez 

odniesienia do konkretnej sytuacji, jaka ma miejsce na gruncie, informuję, iż: 

- ilość nagromadzonych obecnie odpadów, 

zgłoszenia użytkowników sąsiednich terenów o zagrożeniu epidemiologicznym 

( powodowanym chociażby przez widoczne żerowanie dużych ilości much na odpadach ), 

- docierające do Prezydenta Miasta Zgierza informacje o braku możliwości 

przeprowadzenia kontroli terenu, 

determinują władze miasta Zgierza do ponownego wystąpienia z żądaniem natychmiastowego 

cofnięcia wydanej przez Starostę Zgierskiego ww. decyzji zezwalającej na zbieranie 

odpadów i usunięcia odpadów z gruntu. 

Wobec zaistniałej sytuacji zwracam się ponownie o niezwłoczne wyjaśnienie: 

— jak Wnioskodawca w złożonym wniosku o wydanie ww. decyzji opisał czynności, które 

zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym 

ochrony terenu, na którym działalność była wykonywana oraz jak do tych kwestii odniósł się 

organ wydający zezwolenie ?, 

- jak uwzględniono kwestie powodowania przez zamierzony sposób gospodarowania odpadami 

zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska, w sytuacji gdy jeszcze przed 



wydaniem decyzji merytoryczne organy kierowały do Starosty wnioski o wstrzymanie wydania 

tej decyzji ?, 

- jak podczas przeprowadzonej kontroli organ sprawdził kwestię przekazania zebranych na 

terenie odpadów do zbierania lub przetwarzania koncesjonowanym jednostkom posiadającym 

stosowne zezwolenia, szczególnie: kiedy, w jakich ilościach i do jaki podmiotów firma GREEN-

TEC SOLUTIONS Sp. z o.o. przekazywała zebrane odpady w trakcie dotychczasowego 

wykonywania decyzji?, 

- jak przy dokonanej w listopadzie 2017 r. zmianie decyzji rozpatrzno kwestię zbierania na 

przedmiotowym terenie odpadów m.in. O: kodzie 19 tj. odpady z instalacji i urządzeń służących 

zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody 

do celów przemysłowych, kodzie 02 tj. odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw 

hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności, kodzie 07 tj. 

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

organicznej, kodzie 15 01 tj. odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 

komunalnymi odpadami opakowaniowymi), gdzie rozszerzenie zgody zbierania odpadów 

0 wymienione grupy odpadów nasuwa obawy o powodowanie zagrożenia epidemiologicznego 

1 należało szczególnie zabezpieczyć kwestie ich przechowywania, a w szczególności 

zabezpieczenia przed przenikaniem do środowiska. 

Wyjaśnienie tych kwestii jest szczególnie istotne ze zwzględu na upływający z dniem 

30.04.2018 r. terminem obowiązywania ww. zezwolenia. Z tego względu chcę również uzyskać 

od Pana Starosty jednoznaczną informację, jakie działania zostaną zastosowane przez 

Starostwo Powiatowe w Zgierzu w kwestii usunięcia odpadów z ww. nieruchomości. 

Wobec powołania przez Pana Starostę na brak miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów po byłych ZPB Boruta, jako na jedyne skuteczne narzędzie mające 

wyeliminować sytuację, jaka występuje obecnie w kwartale ulic Boruty, Kwasowej 

i Energetyków jest twierdzeniem nazbyt regresywnym nie uwzględniającym pozostałych 

ustawowych wskazań jak m.in. powołane w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

powodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi lub dla środowiska, co można uznać, że 

w chwili obecnej ma miejsce. 

Wobec powyższego złożone w na wstępie żadanie jest w pełni uzasadnione. 


