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Zwracam się z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska Pana Prezydenta wobec słów Prezesa spółki 
,\/odKan Zgierz jakie padły na spotkaniu z mieszkańcami miasta Zgierza podczas spotkania w dniu 28.11.2018r. 
zwołanego na wniosek Rady Osiedla Piaskowice Aniołów. 

Prezes spółki Piotr Karasiewicz w nawiązaniu do dyskusji jaka wywiązała się podczas powyższego spotkania 
obejmującej wydane wskazanie Marszałka Woj. Łódzkiego z dnia 17 września 2018 miejsca do tymczasowego 
magazynowania zatrzymanych transportów odpadów na terenie „WodKan" Zgierz wieloktronie stwierdzał i pokreślał, 
że wskazanie terenu spółki nie nastąpiło z inicjatywy spółki - „taka propozycja ze strony spółki nigdy nie padła", 
„Proszę Państwa nie było żadnej inicjatywy". 

Jednocześnie Pan Prezydent w dniu 31.10.2018r. zamieścił na swoim oficjalnym profilu FB oświadczenie, 
którym w odniesieniu do przedmiotowej sprawy odniósł się w następujący sposób „ (...) Firma „ Wodkan-Zgierz 
Sp. z o.o. wyszła z inicjatywą wyznaczenia takiego czasowego miejsca do magazynowania na terenie należącym do 
tej spółki oraz „(...) Za pomoc i wsparcie w zakresie realizowania nowych obowiązków podziękował prezesowi 
„WodKan-Zgierz" Sp. z o.o. Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień (...)" oraz „ (...) Władze Zgierza 
poinformowane o inicjatywie spółki Wodkan (...) „ 

W związku z powyższym prosiłbym o udzielenie odpowiedzi przez Pana Prezydenta na następujące pytania: 

1. Czemu Prezes spółki Wodkan Zgierz na spotkaniu z mieszkańcami udzielał nieprawdziwych informacji 
na temat braku inicjatywy ze strony spółki, którą kieruje? 

2. Czemu Pan Preyzdent mając wiedzę o inicjatywie spółki Wodkan siedząc na spotkaniu z mieszkańcami 
Zgierza obok Prezesa nie zażądał od Prezesa spółki sprostowania formułowanych przez niego w świetle 
stanowiska Pana Prezydenta nieprawdziwych oświadczeń? 

Mając na uwadze charakter przebiegu dyskusji na spotkaniu z mieszkańcami i tendencję pytanch przedstwicieli 
spółki Wodkan jak i przedstwicieli władz Zgierza do odbiegania od meritum sprawy podczas zadawanych pytań 
prosiłbym Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi jedynie na przedstawione powyżej pytania. 
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Szanowni Państwo, 
Z przykrością stwierdzam, że opublikowane w przestrzeni publicznej 
zapewnienie o "dotrwaniu do końca kampanii w duchu fair płay" okazało się 
niezgodne z prawdą. Grupa osób związanych z moją kontrkandydatką 
próbuje Państwa od talku godzin przekonywać, że zgodziłem się na 
przetrzymywanie nielegalnych śmieci na terenie spółki „Wodociągi i 
Kanalizacja-Zgierz* 3p. z 0,0., co ma podważyć Państwa zaufanie do mnie. 
Chętnie odniosę się do tej sprawy i wyjaśnię ją w sposób rzeczowy, wolny od 
politycznych manipulacji. 

1. W sierpniu 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące Inspekcji Ochrony 
Środowiska, w związku z tym sejmiki wojewódzkie musiały wskazać tzw. 
miefsca spełniające warunki magazynowania zatrzymanych transportów 
odpadów przez takie służby jak choćby fplqa (odpadów które mogłyby 
trafić na nielegalne składowiska lub zwyo^Sfrite do dotów w ziemi). Firma 
„Wodkan-Zgterz" Sp. z 0.0. wyszła z inicjatywą wyznaczenia takiego 
czasowego miejsca do magazynowania na terenie należącym do tej spółki. 
Docelowe miejsce musi zostać natomiast utworzone przez starostę 
powiatowego w miejscu wyznaczonym w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami. Za pomoc i wsparcie w zakresie realizowania nowych 
obowiązków podziękował prezesowi „Wodkan-Zgierz" Sp. z o.o. Marszałek 
Województwa Łódzkiego Witold Stępień .  ̂

2. Władze Zgierza poinformowane o inicjatywie spółki Wodkan zwróciły się 
do spółki o podanie lokalizacji i stanu urządzeń na zadeklarowanym terenie, 
a także o potwierdzenie, że miejsce to spełnia warunki do magazynowania 
zatrzymanych odpadów. W odpowiedzi spółka Wodkan podał dokładną 
lokalizacfę i informaqę o całodobowym monitoringu. Kwestię warunków 
magazynowania miała z kolei określać szczegółowa umowa między spółką 
Wodkan a Urzędem Marszałkowskim !!! Władze Zgierza poinformowały 
Urząd Marszałkowski, że Wodkan może rozporządzać swoim terenem 
według własnego uznania (z zachowaniem przepisów prawa), natomiast 
ocenę, czy teren spełnia warunki do magazynowania pozostawiono 
Urzędowi Marszałkowskiemu. Tę kwestię można było rozstrzygnąć po 
przygotowaniu umowy między Urzędem Marszałkowskim a Wodkanern. 
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WYDZIAŁ ORGANIZACY INY 
Biuro Rady Miasta Zgierza 

Pan Przemysław Jagielski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Wpłynęło dnia ../> fó-.J.il.-.d&J &c. 

Odpowiadając na pytania Pana Radnego zawarte w interpelacji 1/2018/PJ informuję, 

iż w trakcie odbytego w dniu 28.11.2018 r. spotkania z mieszkańcami Osiedla Piaskowice-Aniołów, 

Prezes Zarządu „ Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz " Sp. z o.o. udzielał informacji i odpowiadał na 

pytania jako osoba reprezentująca ww. Spółkę. W tym miejscu pragnę podkreślić, że Spółka 

pozostawała w bezpośrednim kontakcie ze służbami Marszałka Województwa Łódzkiego 

w kwestiach będących przedmiotem spotkania. 

Ze swej strony wyjaśniam, iż nie mam podstaw do oceny lub podważania treści wypowiedzi 

Pana Prezesa. 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 

tel. (42)714 31 00 
fax (42) 714 31 14 
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