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                                                                                     1.  Urząd Miejski w Aleksandrowie Ł. 

                                                                                     Aleksandrów Ł., Pl. Kościuszki 2 

                                                  2. Urząd Gminy Zgierz 

                                                         Zgierz, ul. Łęczycka 4 
                                                       

 Niniejszym informuję, iż realizując obowiązek wynikający z art. 110a ust.1 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973), Powiat 

Zgierski w dniu 09 lutego 2022 r. zawarł umowę z wykonawcą wyłonionym  w drodze 

konkursu ofert na wykonanie zadania pn.; ,,Inwentaryzacja terenów, na których występują 

masowe ruchy ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru 

terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują  

te ruchy dla obszaru Gminy Zgierz i Gminy Aleksandrów Łódzki (część miejska  

i wiejska), powiat zgierski ”.  

 

Zawarta umowa obejmuje następujący zakres prac: 

1. Ustalenie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których  

te ruchy występują dla Gminy Zgierz i Gminy Aleksandrów Łódzki (część miejska  

i część wiejska). 

2. Wykonanie map dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,  

na których te ruchy występują dla Gminy Zgierz i Gminy Aleksandrów Łódzki (część 

miejska i część wiejska) w systemie informacji przestrzennej (GIS) na podkładzie 

topograficznym w skali 1:10 000, na których zostaną zaznaczone: 

a) tereny, na których występują ruchy masowe ziemi, 

b) tereny zagrożone wystąpieniem ruchów masowych ziemi. 

3. Sporządzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów  

na których te ruchy występują dla Gminy Zgierz i Gminy Aleksandrów Łódzki (część 

miejska i część wiejska). 

4. Wprowadzenie do bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO 

Państwowego Instytutu Geologicznego kart rejestracyjnych terenów na których 

występują ruchy masowe ziemi i kart rejestracyjnych terenów zagrożonych masowymi 

ruchami ziemi. 

 

Prace w powyższym zakresie realizowane będą przez Panią Danutą Cybulską prowadzącą 

działalność gospodarczą pod nazwą GeoLandKart z siedzibą w m. Wycinki Osowskie, 

ul. Motylkowa 6.  

 

Zgodnie z zawartą umową prace winny rozpocząć się w miesiącu lutym (jeśli warunki 

pogodowe na to pozwolą), natomiast zakończenie prac nastąpi w terminie do 30.09.2022 r. 

 



 

Sprawę prowadzi: 
 
Starszy Inspektor  
Grzegorz Stefaniak 
Nr tel. 42 288 82 36 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o przekazanie powyższej 

informacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Państwa gmin, ze szczególnym 

uwzględnieniem jej rozpropagowania wśród jednostek pomocniczych i sołtysów lub radnych 

Rad Osiedli. 

Informuję ponadto, że na stronie podmiotowej BIP Starostwa Powiatowego w Zgierzu 

również znajdują się informacje dotyczące przedmiotowego zadania.  

 

 

 

Z up. Starosty Zgierskiego 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 

                                                                                                               Emilia Szumska 
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