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Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana pismo z 19 lipca 2a19 r. (znak LL0.4030.003.2019) w sprawie

powiadomienia Urzędu Miasta Zgierza w trybie art. 51 ustawy o NIK w zakresie stwierdzenia

bezpośredniego niebezpieczeństwa dla Życia i zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej

szkody w mieniu na terenie składowisk zlokalizowanych w Zgterzu przy ul. Miroszewskiej,

będących własności4 spółki EKO-BORUTA informuję' że w powyzszej sprawie, w trybie

zar z4dzani a kry zy so we g o, po dj ęto nast ępuj ąc e dzi ał ania:
. od 1 czerwca 2018 r. zapewniamy stały odbior odcieków zę składowiska

(dotychczasowo poniesiono koszty w kwocie125 795,99 zt ł udroŻnienie 9 f25 zt);

. W dniu 20 lipca 2019 r. Straz Miejska w Zgierzu dokonała zabezpieczenia bramy

wjazdowej na składowisko od strony ul. Energetyków, poptzezzałoŻenię tańcucha wraz

z kłódką;
. Przęanalizowano w terenie możliwość ogrodzenia składowisk otaz metod jego

lffi;a"ia, celem zabezpieczenia obszaru stwarzające go zagroienia;
. Ptzeanalizowano w tęrenie możliwość dozoru obszaru polegającego na montazu kamery

mobilnej do zdalnego wideomonitorowania zasilanej z latarni oświetlenia drogowego

(system z wewnętrzn4 rejestracją, kamera obrotowa 360"z podczerwienią) ze stałym

monitorowaniem terenu oraz detekcj4 ruchu (inteligentne śIedzenie obiektów,

automatyczne śledzenie osób);
. Po tozpoznaniu rynku dokonano wstępnej kalkulacji kosztów wykonania ogrodzenia, w

tym materiału oraz wykonania usługi (siatka i słupki ocynkowane, drut, karczowanie,

usługa montazu);
. Po wstępnych rozmowach ze spółk4 ''Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz,, ustalono

możliwośó wykonania zasilania na terenie składowiska (na potrzeby podłączenia

oświetlenia oraz monitoringu) poprzez linie energetyczne z terenu miejskiej

oczyszcza|ni ścieków;
. Przekazano Państwowej Powiatowej

i informacje dotyczące składowisk i
odpadów;
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Straży Pozamej w Zgierzu posiadane dokumenty

zagtoŻeń wynikaj4cych ze sposobu składowania
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. Na biez4co współpracowano Z Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim w zakresie

prac nad wznowięniem granic przedmiotowego tęrenu orM dalszych procedur

prowadzących do przejęcia terenu i podjęcia prac rekultylvacyjnych (stały kontakt,

wspólne pracę w terenie);
. Wystąpiono do Marszałka Województwa Łódzkięgo oraz Wojewody Łodzkiego z

pismem o dotację dla Gminy Miasto Zgteru popTzęz zabezpteczenie Środków na

wykonanie trwałego ogrodzenia oraz monitoringu obszaru (szacowany koszt ok.

350000 zł)'
. Podjęto decyzje o ustawięniu dookoła składowisk tablic informacyjnych ,,Składowisko

odpadÓw niebezpiecznych - Wstęp wzbroniony'' co ok. l00 m. W tym celu zamówiono

słupki i tablice.
. Zostan4 zabezpieczone doraŹnie składowane ptyty eternitowe poprzez przykrycie ich

plandekami;

Po wyznaczeniu punktów granicznych obszaru składowisk oraz po odniesieniu się do pism

Urzędu Miasta Zgierzao wsparcie finansowę Gminy, tut. organu we współpracy zMarszałkiem

Województwa Łódzkiego, Wojewodą Łódzkim otaz inrrymi jednostkami przystąpi niezwłocznie

do realizacji prac zwt4zanych z trwałym zabezpieczeniem i monitoringiem terenów składowisk.

Niezaleznie Gmina Miasto Zgierz podejmuje działania zmierzające do przejęcia terenu od

obecnego uzy.tkownika wieczystego i Skarbu Państwa, celem starania się o dofinansowanie

rekultywacj i tego zdegradowanego terenu miej skiego

Przsmysław SMnlsrcu,


