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Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana pismo dotyczące przebudowy ul. Marii Pawlikowskiej -

Jasnorzewskiej wykonanej w 2016r. oraz montażu barier ochronnych w roku bieżącym poniżej 

przedstawiam koszty realizacji inwestycji: 

• Przebudowa nawierzchni ul. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej na odcinku od ul. Maczka 

w stronę wschodnią do granicy pasa drogowego - 78.264,29 zł brutto 

• Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania - 4.000,00 zł brutto 

• Przebudowa nawierzchni ul. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej na odcinku od ul. Maczka 

do ul. Piątkowskiej w ramach zamówienia uzupełniającego - 37.000,00 zł brutto 

• Zakup i montaż barier ochronnych U-12a w ramach zamówienia uzupełniającego -

16.605,00 zł brutto 

W załączeniu przekazuję zgodnie z Pana prośbą kopie umów, protokołów oraz faktur 

za przedmiotowy zakres robót. 

W temacie argumentacji wykonania przebudowy ul. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej 

realizacja inwestycji drogowych tak jak i wszystkich pozostałych inwestycji jest szczegółowo 

omawiane i analizowane, a następnie zatwierdzane do realizacji przez Radę Miasta Zgierza. 

Przebudowa przedmiotowej ulicy została zrealizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg 

gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz" oraz w ramach środków 
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przeznaczonych na jego realizację. Decyzjom o przebudowie, czy remontach ulic na terenie 

Miasta Zgierza przyświecają jasne i wręcz oczywiste cele takie jak bezpieczeństwo, poprawa 

warunków komunikacyjnych, poprawa komfortu i warunków życia mieszkańców, czy szeroko 

pojęta dostępność obszarowa. Ponadto należy w tym miejscu nadmienić, iż realizacja inwestycji 

jest uzależniona od stanu prawnego działek ewidencyjnych, na których zlokalizowany jest pas 

drogowy. Proces komunalizacji jest niestety procesem czasochłonnym, a spełnienie procedur 

określonych Prawem budowlanym wymaga od inwestora posiadania prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, co w przypadku ul. M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej zostało 

spełnione. Powyższe argumenty zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 

o wykonaniu tej inwestycji. 

Faktem jest, iż wiele ulic jest w niezadowalającym stanie technicznym, dlatego też 

stopniowo w miarę możliwości budżetowych naszego samorządu oraz możliwości formalno -

prawnych realizowane są każdego roku inwestycje, których celem jest zmiana tej sytuacji. 

Sprawę prowadzi: Marcin Wasiak, tel. 42-714-32-28 


