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Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców 

o wygospodarowanie środków finansowych na rozbudowę monitoringu na targowisku 

miejskim a w szczególności zainstalowanie ich pod wiatami targowymi. Prośbę motywuję 

zwiększoną ilością kradzieży o jakich informują mnie mieszkańcy, które miały miejsce na 

terenie Targowiska Miejskiego podczas dni handlowych. Proszę także o zamontowanie 

nagłośnienia na targowisku, które oprócz funkcji reklamowej mogłoby informować 

0 zagrożeniu kradzieżą. 

Proszę o informację ilu policjantów i strażników miejskich zabezpiecza targowisko 

podczas dni handlowych i ile było oficjalnych zgłoszeń kradzieży na targowisku w roku 2018 

1 2019. 
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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie rozbudowy 
monitoringu na targowisku miejskim, informuje iż: 

Targowisko Miejskie zostało przebudowane w ramach projektu pn. "Przebudowa 
Targowiska Miejskiego w Zgierzu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Inwestycja została ukończona w 2018 roku i znajduje się obecnie w okresie trwałości. 
Zrealizowany projekt przebudowy, spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne, w tym 
wymóg zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania targowiska. 

Wykonanie przedmiotowej inwestycji w obecnym zakresie poprzedzone było 
przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz wielokrotnych spotkań z użytkownikami 
targowiska zarówno w urzędzie jak i w terenie. 

Dokonanie jakichkolwiek działań zmierzających do podniesienia jakości inwestycji, 
w tym montaż dodatkowego monitoringu i nagłośnienia, w celu zachowania gwarancji na 
dotychczas wykonane roboty, wymaga zgody i udziału dotychczasowego wykonawcy 
zadania. Z informacji uzyskanych od zarządcy targowiska miejskiego wynika, iż w latach 
2018/2019, wpłynęło siedem wniosków Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 
o udostępnienie nagrań z monitoringu, dotyczących zdarzeń na terenie targowiska miejskiego 
w Zgierzu, przy czym nie posiadamy informacji czy wpłynęły oficjalne zgłoszenia kradzieży 
na tym terenie. Ponadto informuję, iż Straż Miejska w Zgierzu w ramach stałego, bieżącego 
monitorowania poszczególnych rejonów naszego miasta, obejmuje swym patrolem także 
teren targowiska miejskiego. 

Wobec powyższego zasadność podjęcia wnioskowanych przez Pana działań 
związanych z rozbudową monitoringu i nagłośnienia na terenie targowiska miejskiego będzie 
przedmiotem analizy i konsultacji z zarządcą przedmiotowego terenu tj. MPGK Spółka z o.o. 
w Zgierzu, realizującym zadanie własne gminy obejmujące sprawy targowiska miejskiego 
w Zgierzu. 


