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W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 24.04.2012 r. odnośnie zaawansowania prac 

związanych z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach informuję, że Prezydent Miasta Zgierza zarządzeniem nr 170/VI/2011 

z dnia 20.07.2011 r. powołał zespół ds. opracowania systemu gospodarowania odpadami 

na terenie Gminy Miasto Zgierz, w którego skład weszli Zastępca Prezydenta Miasta 

Zgierza, prezesi miejskich spółek, przedstawiciel Rady Miasta Zgierza oraz adwokat. 

Zespół przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności i w chwil i obecnej trwają prace 

zmierzające do wdrożenia proponowanych rozwiązań. Do zadań Zespołu należało 

opracowanie projektu systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miasto Zgierz 

oraz przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych prac Prezydentowi Miasta Zgierza. 

Zespół zakończył swoją pracę w dniu 31.12.2011 r. W chwil i obecnej trwają prace 

zmierzające do wdrożenia proponowanych przez Zespól rozwiązań. Zgodnie z przepisami 

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wybór 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie 

musiał odbyć się na zasadach przetargu, w związku z tym będą miały zastosowanie 

w zakresie nieuregulowanym w ustawie o czystości i porządku w gminach przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pragnę zapewnić Pana Radnego, że sposób 

kształtowania powyższych wymagań zostanie poprzedzony analizą potrzeb i możliwości 

zapewniających gminie oraz jej mieszkańcom jak najkorzystniejszych warunków spełnienia 

tego świadczenia. 

Jednocześnie chciałabym poinformować Pana, że niezwykle istotnym dokumentem 

bez którego nie można wdrożyć zaproponowanych przez Zespół rozwiązań jest wojewódzki 
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