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W związku z niepokojem mieszkańców o przyszłość inwestycji tramwajowej 
w naszym mieście, proszę o przedstawienie informacji co do stanu obecnego jej 
realizacji? 
Czy trwają formalne próby, lub są już zabezpieczone brakujące pieniądze na inwestycję 
polegającą na przebudowie linii tramwajowej od Kuraka do granic miasta? 

Czy trwają prace mające na celu dokończenie wyboru wykonawcy, a zatem ocena ofert 
złożonych w przedmiotowym przetargu, czy może z uwagi na znaczne przekroczenie 
zakładanego budżetu nie są prowadzone tego typu działania. 

Inwestycja tramwajowa jest jedną z najistotniejszych dla Zgierza. Stąd troska ale i oferta 
wsparcia działań Urzędu w celu satysfakcjonującego zgierzan zakończenia inwestycji. 
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Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, dotycząca przyszłości inwestycji tramwajowej na 

terenie Gminy Miasto Zgierz informuję, że w dniu 26.09.2019 r. odbyło się otwarcie ofert, 

które wpłynęły w związku z postępowaniem przetargowym dotyczącym przebudowy linii 

tramwajowej na odcinku od granicy z miastem Łódź do węzła rozjazdowego Kurak w ramach 

realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu 

transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz" finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 - (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). 

W wyniku toczącego się postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty, z 

których najkorzystniejsza jest na kwotę 21.515.160,00 zł. W związku tym Gmina Miasto 

Zgierz niezwłocznie podjęła działania związane z pozyskaniem dodatkowych środków 

zewnętrznych. W ich wyniku w dniu 19.11.2019 r. podjęta została uchwała nr 6/2019 Rady 

Stowarzyszenia ŁOM, wyrażająca zgodę na zwiększenie wkładu UE w ramach projektu do 

kwoty 16 616 401,22 złotych, z wraz wymaganym wkładem własnym pozwolić ma na 

zakończenie postępowania przetargowego wynikiem pozytywnym. 

W ćhwili obecnej trwa akceptacja przedmiotowych zmian na poziomie 

ministerialnymi Zainicjowana została również procedura aktualizacji wniosku o 

dofinansowanie.y Jednocześnie prowadzone są działania, mające na celu zwiększenie 
V \ WYDZIAŁ ORGAN JZAC' 

) _ - _ 
Zgierz 

vw.umz.zgier; 
95-100 Zgierz wwwmiasto /gier/pl e-urzad@umz.zgierz.pl 

^ — — Lijiuii — h Jo \ó/if^ 
Urząd Miasta Zgierza C x ~ ' C r *\ tel. (42) 714 31 00 
Plac Jana Pawła II 16 www.umz.zgier/pi Ł < * \ fax (42) 714 31 14 

mailto:e-urzad@umz.zgierz.pl
http://www.umz.zgier/pi


poziomu dofinansowania poprzez współfinansowanie krajowe z środków budżetu państwa. 

Mając na uwadze podjętą uchwałę SŁOM, uruchomiono również formalną procedurę 

oceny złożonej oferty. 

W związku z powyższymi działaniami inwestycja nie jest zagrożona. 

Sprawę prowadzi: Agata Kolasa, tel. 42-714-32-2 


