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Pan 
Idzi Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny, 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 31 stycznia 2017 r. w przedmiocie 
przebudowy ulicy Kwasowej w Zgierzu uprzejmie informuję co następuje: 

W trakcie roku 2016 pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. jako 
zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych na zrealizowane już inwestycje drogowe. 
Do wniosku zgłosiliśmy zrealizowaną wówczas część budowy ulicy Zawiszy w Zgierzu. 
Po przeprowadzonej kontroli zewnętrznej uzyskaliśmy dofinansowanie (zwrot nakładów) 
w wysokości ok. 1.5 miliona złotych. Warunkiem wykorzystania tych środków było 
przeznaczenie ich na inne inwestycje drogowe. Powyższe środki wpłynęły do Urzędu Miasta 
Zgierza w dniu 12 września 2016 r. i wprowadzone zostały do budżetu Miasta Zgierza na 
sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 29 września 2016 r. Założyliśmy, że wykorzystane one 
zostaną na przebudowę ciągu ulic: ul. Kwasowa - ul. Boruty i ulicy Długiej. Na potrzebę 
przebudowy ulicy Kwasowej oraz ulicy Boruty od dawna wskazywali przedsiębiorcy 
pracujący na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz oraz mieszkańcy skracający sobie 
przejazd od strony Łodzi na osiedle 650-Iecia. Szczególnie zniszczony był odcinek ulicy 
Kwasowej od ulicy Boruty do ulicy Energetyków. Dlatego też. zapadła decyzja 
o przebudowie ulicy Kwasowej jeszcze w roku 2016 i kontynuowaniu przebudowy ulicy 
Boruty w roku 2017. 

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, umowa na realizację ulicy 
Kwasowej podpisana została w dniu 15 listopada 2016 r. z terminem realizacji do dnia 
19 grudnia 2016 r. Roboty zostały odebrane w dniu 30 grudnia 2016 r. W załączeniu 
przesyłam Protokół odbioru końcowego i faktury za wykonane roboty budowlane. 

Jednocześnie informuję, że w wyniku zamówienia uzupełniającego podpisaliśmy 
w dniu 30 grudnia 2016 r. umowę na przebudowę ulicy Boruty na odcinku 
od ul. Energetyków do ul. Kwasowej. Umowny termin realizacji tego odcinka ustalony jest 
na dzień 30 maja 2017 r. W bieżącym roku będziemy chcieli jeszcze dalej kontynuować 
jej przebudowę. 
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