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Interpelacja 

W nawiązaniu do kontroli dokumentów inwestycji przeprowadzanych przez 
Gminę Miasto Zgierz m.in. przebudowy i remonty Placu Stu Straconych, ul. Solnej, czy 
trwających ul. Łąkowej, Malinki, Starego Młyna. Mając na uwadze wskazane 
nieprawidłowości w wykonaniu tych już zakończonych a w protokołach odbiorczych 
odebranych „bez uwag" proponuję, aby odbiory odbywały się z towarzyszącym 
wykonaniem nagrania wideo, które pokaże bez żadnych wątpliwości i zabezpieczy co 
najmniej na okres gwarancji stan faktyczny wykonania inwestycji. 
Wykonanie dokumentacji video w obecnych czasach nie stanowi dużego wyzwania 
technologicznego, a i przechowanie takiego pliku przez okres kilku lat nie nastręcza 
zbytnich trudności. Dzięki odpowiedniemu filmowi jednak Miasto zyska cenny 
argument do rozmów z Wykonawcami przy dochodzeniu np. napraw gwarancyjnych, czy 
należytego wykonania. 

Uzupełniająco do tej propozycji mam pytanie odnośnie sporu z Wykonawca co do 
napraw płyty Placu Stu Straconych. Na jakim etapie znajduje się ta sprawa. 
Czy płyta Placu miaia wpisaną w swoich właściwościach możliwość wjeżdżania na nią 
samochodów? 
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Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą wykonywania dokumentacji filmowej oraz Placu 
Stu Straconych informuję, co następuję. 

W zakresie propozycji dokonywania odbiorów wykonywanych inwestycji z 
wykorzystaniem nagrań wideo aktualnie nie widzę takiej możliwości. Dokonywanie zapisu 
filmowego jest przetwarzaniem wizerunku osób uwidocznianych na nagraniu. Każdorazowo 
pracownicy urzędu, osoby postronne, jak i wykonawca musieliby wyrażać zgodę na rejestrację, 
przy czym zgoda taka może zostać w każdej chwili odwołana. Rodzi to istotne komplikacje dla 
przechowywania materiału. Jednocześnie zapis filmowy mógłby być obarczony błędem, 
zależnym od umiejętności sporządzającego materiał. Stan faktyczny wykonania inwestycji 
winien być odzwierciedlany w sporządzanych z należyta starannością protokołach odbioru. 

W zakresie konieczności dokonania napraw płyty Placu Stu Straconych informuję, że w 
dniu 30 września 2019 roku (ostatni dzień wskazany w wezwaniu do dokonania napraw) 
Wykonawca poinformował poprzez e-mail o wykonaniu prac gwarancyjnych załączając 
zdjęcia. W dniu 3 października 2019 r. pracownicy wydziału Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
dokonali wizji w terenie, podczas której stwierdzono, że zakres napraw jest niewystarczający. 
W związku z tym do Wykonawcy kierowane jest kolejne wezwanie ze wskazaniem 
konieczności uzupełnienia prac. 

Płyta Placu Stu Straconych nie miała we właściwościach wskazań dla możliwości 
wjeżdżania pojazdów. Charakter tego miejsca zarówno historyczny, jak i obecny powoduje, że 
z założenia przeznaczona jest dla ruchu pieszego. 

Sprawę prowadzi: Anna Baczyńska, tel. 42-714-32-61 
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