
Zgierz, 12 kwietnia 2012 rok 

Interpelacja Nr 24 
VI kadencja RMZ 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie: 

1. Opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko,, opracowaną na 
zlecenie UMZ PPU Lex Urbi w 2007 roku. 

Jeżeli chcemy, żeby rozwijało się budownictwo mieszkalne w Zgierzu a Zgierz był,,sypialnią 
Łodzi'', musimy bardzo ostrożnie podchodzić do takich inwestycji jak spalarnia. 
Nowe apartamentowce i nowe domy to są nowe, dobre PIT-y dla miasta i nowe, realne miejsca 
pracy dla ludzi. Jeszcze dwie, trzy takie inwestycje jak spalarnia, a jedyna realna, duża 
perspektywa rozwoju dla miasta zostanie zamknięta. 
Już zgłaszają się do mnie ludzie, którzy mówią że „boją się miasta", które tak niefrasobliwie 
zgadza się na spalarnię. Mogą to potwierdzić również inni radni. 

2. Opracowania ekofizjograficznego z 2005 roku przygotowanego na 
zlecenie UMZ przez firmę Synowiec z Wrocławia w 2005 r. 

3. Raportu sprawdzającego (przez niezależne podmioty zewnętrzne lub 
pracowników UMZ) referencje firmy, która chce budować spalarnię w Zgierzu. 

4. Raportu sprawdzającego (przez niezależne podmioty zewnętrzne lub 
pracowników UMZ) referencje technologii i koncepcji inwestycji dot. spalarni 
w Zgierzu. 

Jako niezależne osoby lub niezależne podmioty rozumiem osoby i podmioty, które nie są 
zainteresowane lub powiązane finansowo z budową tej lub innych spalarni. 

Osoby lub instytucje zainteresowane lub powiązane finansowo z budową tej lub innych 
spalarni to nie są obiektywni i wiarygodni eksperci- tylko lobbyści. To jest tak, jak z historyczną 
sytuacją że przez lata uczeni lobbyści ukrywali fakt, że papierosy szkodzą zdrowiu, a masła nie 
można jeść bez ograniczeń. 

5. Elektronicznej lub papierowej wersji protokołów z konsultacji społecznych 
w sprawie spalarni. 
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6. Elektronicznej wersji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację inwestycji dot. spalarni. 

Jest uzasadnione podejrzenie, że decyzją UMZ o środowiskowych uwarunkowaniach pisano 
pod wymagania inwestora. 

Jest bardzo dużo podobieństw tekstowych miedzy decyzją, a "Kartą Inwestycyjną 
przedsięwzięcia" i „Raportem o oddziaływaniu spalarni na środowisko ". Jeżeli wykaże się za dużo 
podobieństw, to może będzie mówić o naruszeniu prawa. 

7. Dokumentów o powiązaniach i ustaleniach między inwestorem a 
jednostkami podległymi UMZ.. 

Takie powiązania np. Spółki „ WOD-KAN" sugeruje decyzję UMZ o środowiskowych 
uwarunkowaniach budowy spalarni. Smaczku dodaje fakt, że wtedy w radzie nadzorczej tej spółki 
zasiadała Pani Prezydent 

8. Listu intencyjnego, który miał doprowadzić do spalania śmieci 
komunalnych i odpadów z oczyszczalni w „Energetyce Boruta". 

9. Dokumentów dot. odwołań i skarg inwestora oraz odpowiedzi. 

Jako kuriozum podam, że wczoraj o godzinie 1030 widziałem takie 2 dokumenty w dwóch 
koszulkach foliowych w teczce w Wydziale Ochrony Środowiska UMZ. 
Urzędniczka nie chciała mi tych dokumentów wydać ani podać podstawy prawnej swojej decyzji. 
Kiedy powiedziałem, że to może być powodem interpelacji na sesji lub nawet wniosku o 

przerwanie sesji, odesłała mnie do naczelnika. 
O 1430 naczelnik kazał mi szukać tych dokumentów w/w teczce, w której ich już nie było. Co 

gorzej nikt nie widział takich dokumentów. 

Sytuacja jak „ u Kafki". 

Ja bardzo lubię takie sytuacje w książkach Franza Kafki, gdzie są modelowe sytuacje absurdu, 
którego istotą jest konflikt jednostki z anonimową nadrzędną instancją. Taka groteskowa 
deformacja jest dobra w książce, ale nie w UMZ. 


