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Szanowni Państwo Radni, 

Odpowiadając na otrzymaną interpelację z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie 
postępu prac budowlanych przy odbudowie rowie w rejonie ulicy Murarskiej w Zgierzu 
uprzejmie informuję: 

Jako mieszkańcy osiedla Rudunki doskonale zdajecie sobie Państwo sprawę, 
że przy istniejącym ukształtowaniu terenu osiedla odwodnienie pasów drogowych ulic ma 
znaczenie pierwszoplanowe. Istniejący kolektor deszczowy biegnący od ulicy Szczawińskiej 
do wylotu, do rowu otwartego przy ulicy Murarskiej nie jest w stanie przenieść dodatkowych 
wód opadowych. Ponadto, występujące w ostatnim czasie deszcze nawalne uszkodziły 
sam wylot jak i rów odprowadzający wody opadowe, a woda i piasek z rowu zanieczyściły 
i uszkodziły odbiornik, którym jest rzeka Dzierżązna. Powstałe uszkodzenia musieliśmy 
naprawić w pierwszej kolejności. 

W celu zabezpieczenia odbiornika przed dalszymi uszkodzeniami oraz dla stworzenia 
możliwości odbierania dodatkowych ilości wód opadowych z ulic gminnych niezbędne jest 
umocnienie istniejącego rowu deszczowego. Jego przebudowa i modernizacja musi 
uwzględniać docelowy odbiór wód opadowych z całej zlewni przyporządkowanej temu 
kanałowi. W tym celu. zleciliśmy w 2014 roku opracowanie Koncepcji odprowadzenia wód 
opadowych dla części osiedla Rudunki, obejmującej zlewnię rowu otwartego przy ulicy 
Murarskiej. Obejmowało ono również opracowanie operatu wodno-prawnego na 
odprowadzanie wód opadowych. Opracowanie to musiało być poprzedzone odpowiednią 
opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co skutecznie 
wydłużyło termin opracowania. Przyjęte w koncepcji rozwiązania, polegające na budowie 
zbiornika retencyjnego dławiącego przepływ wody opadowej na wylocie kanału deszczowego 
oraz konieczność zastosowania urządzeń podczyszczających odprowadzane wody opadowe 
wy magało dodatkowo uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Dopiero powyższe działania, stworzyły podstawę do opracowania dokumentacji 
projektowej na budowę zbiornika retencyjnego i modernizację kanału deszczowego przy ulicy 
Murarskiej. W powyższym celu rozpisaliśmy Konkurs ofert na jego wykonanie. 

WYDZIAŁ O R G A N I Z A C Y J N Y 
Biuro Rady Miasta Zgierza 



Do konkursu przystąpiło 6 firm. Wybrana firma z Piotrkowa Trybunalskiego wycofała się 
jednak z realizacji i nie podpisała umowy. Wobec powyższego zaprosiliśmy do podpisania 
umowy drugą pod względem ceny firmę. ..WTU" Sp. z o.o. z Wrocławia. Stosowna umowa 
podpisana została w dniu 12 maja 2016 roku. Umowny termin wykonania dokumentacji 
projektowej określony został na dzień 30 listopada 2016 r. Aktualnie Wykonawca 
dokumentacji wystąpił do nas o zmianę wynagrodzenia i terminu wykonania. Wniosek 
Wykonawcy został przez nas odrzucony. Jednocześnie prowadzimy dalsze rozmowy 
i uzgodnienia dotyczące realizacji umowy. 

Dalsze nasze działania w temacie przebudowy rowu będą mogły być kontynuowane 
dopiero po otrzymaniu pełnego opracowania projektowego. Wówczas znany będzie nam cały 
zakres rzeczowy' koniecznych do wykonania robót budowlanych oraz szacunkowy koszt jego 
wykonania. Dokumentacja projektowa określi również, czy będzie możliwość etapowania 
inwestycji, czy też konieczność realizacji jednoetapowo w pełnym zakresie. 

Przekazując powyższą informację na temat prowadzonych działań, proszę 
o wyrozumiałość i cierpliwość co do dalszych naszych decyzji. Odwodnienie i budowa ulic 
na Państwa osiedlu jest bowiem uzależniona od rozwiązania sprawy odprowadzania wód 
opadowych za pomocą przedmiotowego rowu. Prosimy o przekazanie tych informacji 
mieszkańcom. Jeżeli mieszkańcy oczekiwać będą dalszych informacji, to możemy przekazać 
je na spotkaniu Rady Osiedla Rudunki lub zorganizować bezpośrednie spotkanie. 

z wyrazami szacunku 
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