
Zgierz, dnia 08 lutego 2013r. 
PREZYDENT 

M i a s t a Z g i e r z a 

Szanowny Pan 
Andrzej Mięsok 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia uzupełniającej 
odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 28 grudnia 2012 r. dotyczącą „podania nazw 
inwestorów zajmujących się działalnością polegającą na gospodarce odpadami, którzy złożyli 
wnioski do Urzędu Miasta Zgierza o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" uprzejmie informuję, 
że wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy złożyli następujący inwestorzy : 

- JAWASp. z o.o., 42-360 Poraj, ul. 3-go Maja 128, wniosek złożony dnia 15.04.2008r. 
1) w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: a) budowę punktu zbierania, 
magazynowania, przetwarzania i odzysku złomu stalowego, metali kolorowych, drewna, 
makulatury i odpadów przeznaczonych do spalania w wysokich temperaturach 
(uszczelnienie i utwardzenie placu, magazynowanie odpadów wraz z odprowadzeniem wód 
deszczowych do separatora ropopochodnych, b) budowy kontenera socjalno - biurowego, 
c) budowy fundamentów pod wagę samochodową oraz prasonożycy i paczkarki, d) 
urządzenia wjazdu dla samochodów ciężarowych i osobowych od ulicy Barwnikowej, 
2) przewidzianej do realizacji w Zgierzu przy ul. Barwnikowej 34 i 36 (dz. nr ewid. 321/27 
i 386 w obrębie nr 121), 
3) inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć dla których może być wymagane 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
4) na w/w przedsięwzięcie została udzielona przez organ decyzja nr 410/2008 z dnia 31 
grudnia 2008r. o warunkach zabudowy, 

- Iwona Adamczyk Skup złomu, 95-100 Zgierz ul. Gołębia 18, wniosek złożony dnia 
17.01.2012r. 
1) w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na urządzeniu skupu złomu 
i makulatury, 
2) przewidzianej do realizacji na działce położonej w Zgierzu przy ul. Gołębiej 18 (dz. nr 
ewid. 153 obręb 122), 
3) inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć dla których może być wymagane 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, decyzją organu 
OR:6220-3-5/12 z dnia 17 kwietnia 2012r. stwierdzono, że nie ma konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
4) na w/w przedsięwzięcie została udzielona przez organ decyzja nr 218/2012 z dnia 20 
lipca 2012r. o warunkach zabudowy, 

- BIO EKO TECH Sp. z o.o., 43-346 Bielsko Biała ul. Regera 84, wniosek z dnia 18.01.2012r. 
1) w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zakładu 
termicznego przekształcania odpadów i wytwarzania energii wraz z niezbędną 
infrastrukturą składającego się z: a) budynku portierni, b) budynku biurowego, c) budynku 
magazynowego, d) budynku produkcyjnego, e) budynku transformatorowni, f) wiaty, g) wagi 
najazdowej, h) parkingów na maksymalnie 40 miejsc postojowych (w tym około 10 dla 
samochodów ciężarowych), i) placu utwardzonego pod zamykany kontener na popiół 
(odpady komunalne), j) chłodnie wentylatorowe, 
2) zlokalizowanej w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 26 (dz. nr ew. 290/1 w obr. 121) 
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3) inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których to obowiązek sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko jest zawsze wymagany, decyzją organu OR:6220-2-10711 z 
dnia 5 grudnia 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia wyrażono zgodę na realizację w/w inwestycji. „Raport o oddziaływaniu na 
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu termicznego 
przekształcania odpadów i wytwarzania energii w Zgierzu przy ul. A. Struga 26" 
opracowany został przez Biuro Projektów Ochrony Środowiska „ATMO -ex" Sp. z o. o. w 
Łodzi, w czerwcu 2011 r. autorzy opracowanego raportu : mgr inż. Zbigniew Staliński, mgr 
inż. Patrycja Kowalczyk, mgr Konrad Malec, 
4) na w/w przedsięwzięcie została udzielona przez organ decyzja nr 300/2012 z dnia 05 
listopada 2012r. o warunkach zabudowy, 

Polska Grupa Gospodarki Odpadami EKOGAL-EKOPUR Sp. z o.o., 95-100 Zgierz ul. 
Struga 13-21, wniosek złożony dnia 16.05.2012r. 
1) w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty i dróg 
dojazdowych do lokalizacji inwestycji produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż 
niebezpieczne, 
2) przewidzianej do realizacji w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 14 i 20 (dz. nr ew. 293, 
297 w obr. 121), 
3) inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć dla których może być wymagane 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, decyzją organu 
OR:6220-21-5/11 z dnia 12 stycznia 2012r. stwierdzono, że nie ma konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
4) na w/w przedsięwzięcie nie została udzielona przez organ decyzja o warunkach 
zabudowy, postanowieniem UG.670.13.2012 z dnia 19 lipca 2012r. organ zawiesił 
postępowanie na okres 9 miesięcy to jest do dnia 28 marca 2013r. 

P.P.H.U. MIX s.c. Piotr Miksa, 95-100 Zgierz ul. Obrońców Warszawy 74, wniosek złożony 
dnia 22.07.2012r. 
1) w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz fragmentu działki na usługowo -
produkcyjny (punkt do zbierania surowców wtórnych, między innymi: folia, papier, styropian 
oraz brykietowanie styropianu EPS), 
2) przewidzianej do realizacji na działce położonej w Zgierzu przy ul. Obrońców Warszawy 
74 (dz. nr ewid. 147/2, obręb 136), 
3) inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć dla których może być wymagane 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, decyzją organu 
OR:6220-14-4/11 z dnia 29 czerwca 2011r. stwierdzono, że nie ma konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
4) na w/w przedsięwzięcie została udzielona przez organ decyzja nr 109/2012 z dnia 30 
kwietnia 2012r. o warunkach zabudowy. 


