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W związku z pożarem odpadów na działkach przy ul. Boruty 21 w Zgierzu proszę 
Pana Prezydenta o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Jakie czynności podjął prezydent po 1 maja 2018 r, w związku z faktem, że 
składowisko odpadów przy ul. Boruty 21 po upływie terminu ważności decyzji 
Starosty Zgierskiego stało się składowiskiem nielegalnym? Czy prezydent 
wykonał nakładany na niego w art.26 ustawy o odpadach obowiązek wydania 
z urzędu decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów ich usunięcia z miejsca 
nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania określając jednocześnie 
termin ich usunięcia? 

2. Jakie czynności podjął prezydent po żądaniu przedsiębiorców z Parku 
Przemysłowego Boruta podjęcia natychmiastowej interwencji, w sprawie 
zagrożenia pożarowego oraz dyskomfortu pracy pracowników ich firm 
związanego z olbrzymią plagą much i fetorem ze składowanych odpadów 
0 nieustalonym pochodzeniu i składzie, zawartych w pismach z dnia 20 kwietnia 
2018 r „ 15 maja 2018 r.? 

3. Jakie działania w tej sprawie podjął przewodniczący Rady Miasta Radosław Gajda 
1 radni z Klubu Przemysława Staniszewskiego? Dlaczego, kiedy zaczęto mówić 
w grudniu ub. roku o zagrożeniu składowiska, nie zwołali natychmiast 
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej wyłącznie wyjaśnieniu wątpliwości 
dotyczących tej sprawy? 

4. Dlaczego Elektrociepłownia Zgierz, która jest strategicznym producentem ciepła 
dla mieszkańców Zgierza i głównym dostawcą energii elektrycznej do firm 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Parku Przemysłowego nie ma 
drugiego awaryjnego przyłącza do sieci energetycznej? Kto będzie pokrywał straty 



firm, którym przez prawie tydzień nie dostarczano energii elektrycznej i nie mogły 
normalnie pracować? 

5. Czy istnieje w Urzędzie Miasta Zgierza plan postępowania w sytuacjach 
kryzysowych, które mogą zagrażać zdrowiu mieszkańców m.in. takich jak pożar 
zgromadzonych na zgierskich składowiskach odpadów? Mieszkańcy skarżą się na 
brak szybkich i miarodajnych informacji ze strony służb w czasie pożaru jak 
i obecnie o zagrożeniach jakie mogą występować. Np. przez tydzień, od chwil i 
wybuchu pożaru nikt nie zbadał i nie określił przydatności do spożycia wody w 
studniach na osiedlu Piaskowice - Aniołów. Nie ma wyników badań gruntu 
i powietrza. Mieszkańcy z tego osiedla nie wiedzą czy mogą spożywać owoce 
i warzywa, które uprawiają na swoich działkach. 


