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BMP-0724-5-8/2019/OM  

 

  

 Pan 

 Tomasz Grodzki 

 Marszałek Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2019 r. (sygn. BPS/043-02-29/19), przekazujące tekst oświadczenia, 

złożonego przez Senatora RP Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 2. posiedzenia Senatu RP  

w dniu 18 grudnia 2019 r., na podstawie stanowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (ŁUW) w Łodzi, 

przedstawiam, co następuje. 

Wojewoda Łódzki jest zaangażowany w rozwiązanie sprawy składowiska odpadów niebezpiecznych 

w Zgierzu od 2017 r. W powyższej kwestii jest niezbędna ścisła współpraca wszystkich organów 

administracji rządowej i samorządowej oraz wzajemne wsparcie w podejmowanych przedsięwzięciach. 

Problematyka spółki prowadzącej składowisko odpadów była wielokrotnie tematem spotkań 

organizowanych przez ŁUW w Łodzi. Uczestniczyli w nich przedstawiciele m.in. Urzędu Miasta Zgierza, 

Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalnego Wydziału Monitoringu Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, komend 

wojewódzkich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej1 oraz Policji, Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi, Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, a także likwidator ww. spółki. 

Dotychczas w przedmiotowym temacie odbyły się cztery posiedzenia2 Wojewódzkiego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. Ponadto z inicjatywy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

ŁUW w Łodzi w drugiej połowie 2019 r. miały miejsce spotkania3 grupy roboczej, które również były 

poświęcone bieżącemu monitorowaniu, koordynowaniu oraz wspieraniu działań podejmowanych 

przez administrację rządową i samorządową.  

W ramach powyższej współpracy m.in. ustanowiono nowego likwidatora spółki, zabezpieczono odbiór 

odcieków ze składowiska odpadów4, opracowano tzw. mapę drogową określającą propozycję rozwiązania 

sytuacji prawnej/własnościowej, która doprowadziłaby do przeprowadzenia rekultywacji obszaru składowiska, 

a także wydano zarządzenie w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa5. Pomimo 

                                                           
1 Państwowa Straż Pożarna (PSP) na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych w Zgierzu prowadziła w dniach 24 lipca-13 sierpnia 2019 r. 
czynności kontrolno-rozpoznawcze m.in. w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz oceny spełniania wymagań 
regulacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów. Dalsze działania 
Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu skupiły się na przygotowaniu jednostek PSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 
W ramach nich m.in. przeprowadzono kilkukrotną lustrację terenu, dokonano rozpoznania warunków zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru, zapewniono do niego dostęp (możliwość wjazdu) oraz wdrożono szczególny sposób dysponowania sił i środków 
(m.in. przewidziano każdorazowy udział Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Łodzi).  
2 w dniach 30 października 2017 r., 11 kwietnia i 4 września 2018 r. oraz 8 maja 2019 r. 
3 w dniach 12 lipca, 9 sierpnia, 19 września i 16 grudnia 2019 r. 
4 Zadanie to jest realizowane i finansowane ze środków miasta Zgierza 
5 Zarządzenie nr 162/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa. 
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ogromnego nakładu pracy zaangażowanych organów administracji publicznej, dotychczas nie udało się 

osiągnąć najważniejszego celu, tj. doprowadzić do zniesienia ze spółki prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości zajętych przez składowisko odpadów i przejęcie ich przez władze samorządowe. 

Prezydent Miasta Zgierza, Starosta Zgierski jako reprezentant Skarbu Państwa oraz likwidator spółki, 

przy udziale Wojewody Łódzkiego, od 2018 r. prowadzili uzgodnienia dotyczące przygotowania umowy 

cywilno-prawnej, w ramach której gmina stałaby się6, wolnym od zobowiązań, właścicielem nieruchomości, 

na których znajduje się składowisko odpadów. W sierpniu 2019 r. miasto Zgierz odmówiło podpisania umowy, 

z uwagi na opinię wydaną przez kancelarię notarialną, która prowadziła sprawę – w kontekście przepisu 

art. 282 §1 zd. 3 KSH7 nie ma możliwości dokonania transakcji nieodpłatnego przekazania przez likwidatora 

spółki prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków znajdujących się 

na przedmiotowych działkach na rzecz gminy. Ze stanowiskiem tym nie zgadza się likwidator spółki, 

jak i ŁUW w Łodzi. Ponadto przedstawiciele miasta Zgierza zwracają uwagę na niewyjaśnione kwestie 

dotyczące zobowiązań spółki względem różnych wierzycieli, a także na problem związany z przejęciem 

terenów, które w księgach wieczystych są obciążone wierzytelnościami. Wobec powyższego aktualnie 

jest analizowana inna propozycja rozwiązań prawnych w sprawie przejęcia gruntów przez miasto Zgierz.  

Jak poinformował ŁUW w Łodzi, w dniu 13 listopada 2019 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy 

Wojewodą Łódzkim a Prezydentem Miasta Zgierza na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego, polegających na zabezpieczeniu działek, na których znajduje się składowisko odpadów, 

przed ingerencją osób postronnych. Środki w kwocie 16.200 zł przeznaczono na umieszczenie tablic 

informacyjnych oraz zakup kamery szybkoobrotowej do monitorowania terenu. Z uwagi na fakt, że miasto 

Zgierz nie posiada prawa do dysponowania przedmiotową nieruchomością i brak jest formalnych możliwości 

wybudowania trwałego ogrodzenia (zgodnie z pierwotnymi założeniami wynikającymi z zaleceń Najwyższej 

Izby Kontroli), w trosce o zdrowie i życie ludzi, powyższa forma zabezpieczenia terenu została uznana 

za właściwą.  

 

Z poważaniem 

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Paweł Szefernaker 
Sekretarz Stanu 

- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje:  

Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rad Ministrów. 

                                                           
6 w trybie art. 9021 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm. 
7 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych; Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm. W uchwale z dnia 4 lipca 2019 r. 
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki prowadzącej składowisko odpadów jest mowa o nieodpłatnym zbyciu z wolnej ręki. 


