
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Zgierz 28.08.2013 r. 

Rady Miasta Zgierza 

URZA.D M/A< • , , 
Pani dr Iwona Wieczorek 

Ldz. 
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INTERPELACJA 

dotyczy: uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz Prognozy oddziaływania na środowisko 
2013. 

Szanowna Pani Prezydent. 

Analizując przedstawione w imieniu Pani Prezydent propozycje zawarte w opracowanych na Pani 
zlecenie zmianach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
oraz Prognozy oddziaływania na środowisko 2013 nasuwa się kilka zasadniczych uwag dotyczących 
przedstawionej przez Panią wizji kierunków rozwoju i funkcjonowania miasta oraz oddziaływania na 
zdrowie jego mieszkańców. 

Z wielką troską i jednocześnie smutkiem stwierdzamy, że kreślona przez Panią Prezydent w tych 
opracowaniach wizja jawi się jako bardzo ponura i niebezpieczna dla mieszkańców Zgierza. 

Z przedstawionych dokumentów wynika, że jeżeli Rada Miasta przychyli się do Pani propozycji 
i przegłosuje zmiany do Studium w proponowanym przez Panią zakresie to Zgierz w najbliższych 
latach stanie się europejskim centrum utylizacji odpadów w tym głównie odpadów niebezpiecznych 
oraz centrum lokalizacji supermarketów ( obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2) 

bowiem : 

na stronie 61 Studium stwierdza Pani Prezydent, że: 

„ Miasto dysponuje odpowiednimi terenami w okolicy oczyszczalni ścieków, posiada również dobrze 
rozwinięty układ drogowy z planowanym bliskim układem autostrad i linii kolejowych, co umożliwia 
bezpieczny dowóz odpadów oraz późniejsze ich wyekspediowanie po utylizacji." 

Czy z powyższego założenia przyjmowanego przez Panią Prezydent wynika przedstawiana przez 
Panią propozycja umożliwienia lokowania takich zakładów w aż trzech jednostkach terytorialnych 
wydzielonych w Studium ( Park Przemysłowy, Piaskowice A, Piaskowice B-Wschód ) poprzez 
umieszczenie tam zapisów następującej treści: 
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Strony 147,148,149,152 Studium: 

„ dopuszcza się elementy zagospodarowania związane z obsługą techniczną i komunalną miasta 
w tym związane z segregacją i przetwarzaniem odpadów", 

„ możliwość utrzymania, przekształceń oraz wprowadzania urządzeń i obiektów związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją ścieków i odpadów". 

W tym zakresie prosimy ponadto o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1) dlaczego dopuszcza Pani Prezydent możliwość lokowania na tych terenach kolejnych zakładów 
utylizujących odpady ( spalarnie, składowiska odpadów niebezpiecznych itp.) nie zamieszczając 
zapisów o kategorycznym zakazie budowy i rozbudowy instalacji zagospodarowujących odpady 
niebezpieczne ? 
2) w czyim interesie zapisy umożliwiające budowę takich instalacji zostały umieszczone w Studium ? 
3) czy jest Pani w posiadaniu kolejnych zgłoszeń od potencjalnych inwestorów chcących 
zainwestować w Zgierzu w branżę związaną z gospodarką odpadami niebezpiecznymi? 
4) czy były lub są prowadzone badania związane z oddziaływaniem i ewentualną szkodliwością 
lokalizacji zakładów utylizujących odpady niebezpieczne na mieszkańców Zgierza. 
Pani Prezydent jako osoba szczególnie mocno zaangażowana w ochronę zdrowia a zwłaszcza 
w profilaktykę chorób nowotworowych powinna Pani sobie zdawać sprawę z trujących , szkodliwych 
i zapewne rakotwórczych oddziaływań tego typu przedsięwzięć lokowanych w znacznej bliskości 
osiedli mieszkaniowych miasta Zgierza? 
5) czy prowadzone były badania o ile zwiększy się ilość samochodów ciężarowych na zgierskich 
ulicach dowożących odpady niebezpieczne do zakładów położonych w Zgierzu utylizujących odpady 
niebezpieczne ? Do zakładu utylizującego rocznie tylko 30.000 ton odpadów będzie musiało 
przyjechać i wyjechać ok. 2000 tirów? 
6) jakie Pani Prezydent przewiduje zabezpieczenia dla mieszkańców miasta w wyniku wystąpienia 
ewentualnej katastrofy komunikacyjnej z udziałem środków transportujących duże ilości odpadów 
niebezpiecznych? 

Powyższe pytania są tym bardziej zasadne, że w samym Studium na stronie 10 przedstawiono w ust. 
„11.3. Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia" 
między innymi następujące zagrożenia: 
„2. Na zagrożenie katastrofami wynikającymi z działań człowieka największy wpływ mają 
przebiegające przez miasto tranzytowe układy komunikacyjne. 
Z uwagi na brak obwodnic czy tras alternatywnych istnieje duże zagrożenie wynikające z przewożenia 
tymi szlakami ładunków niebezpiecznych, co grozi skażeniem środowiska w przypadku katastrofy 
komunikacyjnej. 
3. Jako potencjalne zagrożenie dla mieszkańców postrzegane są składowiska w rejonie kompleksu 
przemysłowego „Boruta" - z uwagi na brak pełnej dokumentacji co do rodzaju i ilości zgromadzonych 
przez lata odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) oraz sposobu ich zabezpieczenia. 
4. Potencjalne zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej wynika z lokalizacji na terenie miasta 
zakładów, które używają, magazynują przetwarzają bądź neutralizują substancje niebezpieczne". 

7. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego zakłada (str. 14 Studium) 
„ 6. konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian prawnych polegających na wprowadzeniu 
jednoznacznego zakazu inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w dolinach 
rzek (tym rzeki Bzury) 
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Dlaczego więc Pani Prezydent swoimi propozycjami w Studium dopuszczającymi rozwój działalności 
związanej z odpadami niebezpiecznymi jeszcze bardziej zwiększa te zagrożenia ? 

W Studium na stronie 101 jednostka Nowe Miasto jest określona jako obszar: 
„1. historycznej tożsamości miasta, objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej A, strefą pośredniej 
ochrony konserwatorskiej i strefą obserwacji archeologicznej OW podlegający ustaleniom dla Parku 
Kulturowego „ Miasto Tkaczy", 
2. lokalizacji obiektów i lokali usługowych oraz zabudowy mieszkaniowej typu śródmiejskiego, w tym 
reliktów zabudowy z początkowej fazy rozwoju miasta fabrycznego z pierwszej połowy XIX wieku." 

Jaki więc związek z takim historycznym przeznaczeniem tego terenu miasta ma dopuszczenie 
możliwości lokalizowania na nim obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ? 

Nadto, jaki związek z prezentowaniem historycznej tożsamości miasta mają nowoczesne obiekty 
handlowe o powierzchni powyżej 2000 m 2 ? 

Czemu pozbywa się Radę Miasta prawa decydowania o usytuowaniu takiego obiektu w każdym 
indywidualnym przypadku. Gdzie ochrona prawna interesu publicznego? 

Takimi zapisami w Studium Pani Prezydent w żaden sposób nie chroni funkcjonujących na terenie 
miasta przedsiębiorców zgierskich, którzy znacząco wpływają na stan budżetu miejskiego . 

Czy analizowała Pani Prezydent ewentualne przychody i straty związane z umożliwieniem poza 
jakąkolwiek kontrolą lokalizowania takich obiektów na terenie centrum miasta i na osiedlu 
Parzęczewska? 

Czy takie decyzje konsultowała Pani z przedstawicielami zgierskich przedsiębiorców? 

Szanowna Pani Prezydent. 

Na stronie 17 Prognozy oddziaływania na środowisko 2013, będącej elementem zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta przedstawia Pani wizję 
funkcjonującego Zakładu Utylizacji Odpadów. 
„ W 2003 roku w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 123-125 uruchomiono wykonany w technologii 

pryzm energetycznych Zakład Utylizacji Odpadów wykorzystujący przy unieszkodliwianiu odpadów 
proces fermentacji beztlenowej. Odpady po przywiezieniu do zakładu są segregowane a następnie po 
oddzieleniu surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych są umieszczane w pryzmach 
energetycznych, gdzie przez 5 lat w specjalnie utrzymywanych warunkach termicznych i 
wilgotnościowych ulegają fermentacji beztlenowej. Po pięciu latach pryzma jest rozbierana, kompost 
powstały w wyniku przeróbki odpadów jest wykorzystywany do rekultywacji terenów 
zdegradowanych, a na odzyskanym terenie zakładana jest nowa pryzma. W wyniku fermentacji 
beztlenowej powstaje metan, który może być wykorzystywany do celów energetycznych. Zakład może 
przyjmować ok. 30.000 ton odpadów rocznie i będzie mógł stać się miejscem, gdzie w sposób 
bezpieczny dla wszystkich elementów środowiska będzie unieszkodliwiana większość odpadów z 
powiatu zgierskiego." 

Przedstawianie przez Panią Prezydent takich stwierdzeń w prezentowanych dokumentach świadczy 
o tym, że podmiot, który opracował ten dokument i wziął za to publiczne pieniądze w ogóle nie zna 
realiów zgierskich. 
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Zdumienie budzi to, że Pani Prezydent wykłada do publicznego wglądu mieszkańcom Zgierza 
dokument, który jest niezgodny z rzeczywistością. 

Na tle takiego opracowania za które Pani Prezydent wydala publiczne pieniądze mieszkańców 
Zgierza, należy spytać Panią : ile wysegregowano odpadów w funkcjonującym od 2003 r. Zakładzie 
Utylizacji Odpadów , ile pryzm energetycznych wybudowano, ile wyprodukowanego tam kompostu 
wykorzystano do rekultywacji terenów zdegradowanych ? 

Mamy nadzieję że Pani Prezydent po kilku latach urzędowania zdążyła się zorientować, że zakład nie 
jest użytkowany i nigdy nie eksploatowano go zgodnie z założeniami czyli nie utylizowano tam 
odpadów w procesie fermentacji beztlenowej. 

Domagamy się rzetelnej informacji od Pani Prezydent jako osoby odpowiedzialnej w mieście za 
wydatkowanie publicznych pieniędzy na takiego rodzaju opracowania, czy Pani zna realia Zgierza i czy 
Pani Prezydent potrafi określić, będąc także wynagradzanym członkiem Rady Nadzorczej Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja ( właściciela Zakładu Utylizacji Odpadów), jakie koszty poniosła Spotka do 
2013 r. związane z utrzymaniem niefunkcjonującego Zakładu Utylizacji Odpadów i jak te koszty 
przełożyły się na poziom cen wody i ścieków w Zgierzu? 

Pani Prezydent kiedy wreszcie skończy się generowanie nieuzasadnionych kosztów funkcjonowania 
Spółki Wodociągi i Kanalizacja i przerzucaniem ich na mieszkańców Zgierza w cenach wody i ścieków 
zatwierdzanych przez Panią Prezydent? 

Prosimy o potraktowanie tej interpelacji również jako zgłoszenie uwag do projektu zmian Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Prognozy oddziaływania na 
środowisko 2013 . , 
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