Uwagi dotyczące
Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na
lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko
1. W dokumentach powoływano się na nieaktualnych danych dotyczących badania
środowiska, co wynika z zgłoszonych dotychczas uwag i wniosków, jak również nie opierano
się na innych ważnych dokumentach jak opracowanie ekoegzograficzne z 2005 roku,
opracowane przez firmę z Wrocławia za okres jak wyżej i prognozy oddziaływania na
środowisko przez firmę z Wrocławia z 2007 roku.
2. W dokumentach nie zawarto tematów związanych ze składowiskami na terenach byłych
zakładów Boruta, usunięcia tych składowisk oraz rekultywacji tych terenów na których
znajdowały się składowiska, a także zagrożeń, które jak wynika z aktualnych danych, które
winne posiadać miasto Zgierz - sporządzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska. Dane te są jednoznaczne - obecny stan kwatery I i składowiska tzw. „za
BZURĄ" stanowi realne zagrożenie dla środowiska, szczególnie dla znajdujących się tam
wód podziemnych.
3. W dokumentach nie zawarto tematów dotyczących powstającego „Zakładu termicznego
przetwarzania odpadów i wytwarzania energii" nazywanej w skrócie „Spalarnią", wpływów
tej inwestycji na środowisko naturalne oraz ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia
mieszkańców. Jest to tym bardziej ważne, że wydano już pozwolenie na budowę dla tej
inwestycji.
4. W sposób, co najmniej niedoskonały nie zajęto się właściwie czystością powietrza zgodnie
z obowiązującymi w krajach UE przepisami (Dz.UE 11.6.2008 pl).
5. W sposób także, co najmniej niedoskonały nie zajęto się sprawami badań w zakresie
natężenia hałasu, co jest niezwykle ważne z ruchem samochodów na terenie miasta Zgierza
przekraczającym niejednokrotnie na niektórych ulicach wszelkie normy, obowiązujące na
terenie zabudowanym.
6. W dokumencie nie znajdują się pełne rozwiązania dotyczące działań proekologicznych i
wspierających odnawialne źródła energii.

W związku z powyższymi uwagami wnioskujemy o:
Zlecenie opracowania nowego projektu programu wraz z prognozą, zgodnie z art. 39 i
nast. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisk.
Dokumenty powinny uwzględniać wszystkie uwagi złożone do obecnego projektu i
prognozy. Nowy projekt wraz z nową prognozą powinien zostać udostępniony wszystkim
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