
Andrzej Miesok 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia 31 stycznia 2017 r. 

Pan 
Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

W odpowiedzi na moją interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie inwestycji 
wykonanych w latach 2015-2016 informuje mnie Pan, że z uwagi na obszerność 
dokumentów, o które pytam, proponuje Pan abym wskazał konkretny materiał, który mnie 
interesuje.W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta o następujące informacje na 
piśmie: 
1. proszę o opis zakresu rzeczowego niżej wymienionych inwestycji 
2. proszę o podanie podstawy prawnej wykonania niżej wymienionych inwestycji 
3. proszę o podanie kwot wydatków z budżetu miasta Zgierza, na niżej wymienione 
inwestycje. 
4. proszę o podanie nazwę wykonawcy oraz czas realizacji niżej wymienionych inwestycji. 

Inwestycje zrealizowane w 2015 r. 
1. Osiedle Okrzei - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc 

parkingowych 
2. ul. Sokołowska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa oświetlenia 
3. ul. Czerwieńskiego - wiadukt wraz z sygnalizacją świetlną 
4. ul. Perłowa - przebudowa ulicy od ul. Nowiny do ul. Diamentowej 
5. ul. Kościuszki, ul. Gołębia, ul. Wspólna - przebudowa ulic 
6. ul. Polna - od ul. Tuwima do ul. Żytniej 
7. ul. Letnia - od ul. Długiej do ul. Zawiszy 
8. ul. Orkana - od ul. Kasprowicza do ul. Dolnej 
9. ul. Głogowa 

Chodniki 



10. ul. Sadowa - strona parzysta wzdłuż nieruchomości nr 6a 
11. Plac Targowy strona nieparzysta 
12. ul. Popiełuszki - od ul. 3 Maja do ul. Łódzkiej obustronnie 
13. ul. Dąbrowskiego - od ul. Długiej do posesji nr 5 - obustronnie 
14. ul. Wojska Polskiego - strona parzysta 
15. Budowa ulicy Milenijnej - krawężniki, chodnik od ul. Traugutta do wjazdu na osiedle 

TBS 
Inne inwestycje 

16. Przebudowa parkingu przy ul. 3 maja z wjazdami 
17. Budowa oświetlenia ul. Worcella 
18. Budowa oświetlenia ul. Radosna 
19. ul. Zawiszy - odwodnienie z nawierzchnią i chodnikami od ul. Błogosławionej 

Królowej Jadwigi do posesji nr 25 
20. ul. Mireckiego - odwodnienie od ul. Piłsudskiego do ul. Mireckiego (przez teren Spl) 
21. Odwodnienie ul. Przyrodniczej - kanał deszczowy z rowem 
22. Termomodernizacja Biblioteki - ul. Łódzka 5 ul. Długa 29a 
23. Toaleta Publiczna w Parku Miejskim 
24. Przebudowa placu zabaw przy ul. 1 Maja 
25. Przebudowa placu zabaw przy ul. Dolnej 
26. Boisko sportowe przy Szkole podstawowej nr 8 
27. Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją co. i 

wentylacją 
28. Remont konserwatorski budynku Muzeum Miasta Zgierza 
29. Adaptacja budynku dla jednostki dzienny dom seniora WIGOR 

Inwestycje zrealizowane w 2016 r. 
Drogi 
1. ul. Asnyka - od ul. Działkowej do ul. Bardowskiego 
2. ul. Popiełuszki - od ul.3 Maja do ul. Armii Krajowej 
3. ul. Dubois - od ul.l Maja do ul. Mielczarskiego 
4. ul. Malinowa 
5. ul. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej wraz z rowem odparowującym 
6. ul. Mielczarskiego - od ul. Długiej do ul. Rembowskiego 
7. ul. Jedlicka - od ul. Zielonej do ul. Obrońców Pokoju 
8. ul. Cała 
9. ul. Zawiszy - od posesji nr 21 do ul. Całej 
10. ul. Diamentowa - od ul. Proboszczewice do ul. Perłowej 

Chodniki 
11. ul. Rembowskiego - od ul. 1 Maja do ul. Mielczarskiego 
12. ul. Dubois - od ul. 1 Maja do ul. Mielczarskiego 
13. ul. Kościuszki 
14. ul. Moniuszki 
15. ul. Mielczarskiego - od ul. Rembowskiego do ul. Długiej 
16. ul. Dąbrowskiego - od nr 5 do ul. Parkowej 
17. ul. Sokołowska - krawężniki 



18. ul. Ciosnowska - krawężniki 
Parkingi 

19. ul. Łęczycka - przy przychodni 
20. ul. Cezaka ( zatoka przy Zespole Szkół im. S. Cezaka) 
21. ul. 3 Maja / Armii Krajowej - przy Cechu 

Inne 
22. Rów odwadniający - ul. Bema 
23. Budowa oświetlenia ul. Złotej i ul. Diamentowej 
24. Modernizacja dziedzińca Gimnazjum nr.2 
25. Budowa odwodnienia ul. Mireckiego oraz ul. Reymonta i ul. Karola wraz z 

nawierzchniami i chodnikami 
26. Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej w ul. Milenijnej 
27. Rozbudowa oświetlenia ul. Żytnia 
28. Odwodnienie ul. Reja 
29. Budowa zatoki przy ul. Cezaka ( przy SP11) wraz z oznakowaniem ul. Dubois, ul. 

Rembowskiego, ul. Cezaka pod komunikację i zmianę organizacji ruchu 
30. Przebudowa placów zabaw na terenie GMZ - modernizacja, dostosowanie w zakresie 

bezpieczeństwa 
a) ul. Dolna 47 
b) ul. 1 Maja 
c) ul. Śniechowskiego 22 - 24D 
d) ul. Wiewiórcza 2A 
e) ul. Cezaka 7G - 1H 
f) ul. Podgórna 1 - 3 
g) ul. Podleśna 1 
h) ul. Rembowskiego 24/26 
i) ul. Rembowskiego 35/37 / Dubois 16 

31. Modernizacja instalacji basenowej w Łaźni Miejskiej 
32. Remont wewnętrzny ogrodzenia cmentarza przy ul. Parzęczewskiej 

Inwestycje sportowe 
33. Street Workout w Parku Miejskim wraz z oświetleniem i monitoringiem 
34. Boisko wielofunkcyjne przy SP 1 
35. Ścieżka rowerowa - od ul. Parzęczewskiej do ul. Staffa 
36. Kino letnie na „Malince" 
37. Ścieżka rowerowa od oś. 650- lecia do Parku Miejskiego - oznakowanie poziome 


