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PREZYDENT MIASTA 
ZGIERZA 

Zgierz, d n i a ^ marca 2017 r. 

IR.0003.8.2017 

Pan 
Idzi Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny, 

Odpowiadając na Pana kolejną interpelację, z dnia 27 lutego 2017 r., w przedmiocie 

przebudowy ulicy Kwasowej w Zgierzu uprzejmie informuję co następuje: 

Jak już poprzednio informowałem remont ulicy Kwasowej planowany był od dawna. 

W trosce o uatrakcyjnienie obszaru Parku Przemysłowego Boruta Zgierz dla nowych 

inwestorów oraz usprawnienie pracy przedsiębiorców już funkcjonujących na obszarze PPBZ 

od kilkunastu łat czynione są przez Gminę Miasto Zgierz inwestycje w zakresie poprawy 

infrastruktury. W dniu 31 grudniu 2014 r. kończył się 10-letni okres funkcjonowania umowy 

PPBZ. Urząd Miasta Zgierza oraz członkowie PPBZ podjęli próby wypracowania dalszej 

formuły funkcjonowania Parku. W trosce o możliwość dalszej współpracy przedsiębiorców 

z Gminą Miasto Zgierz podjęto decyzje o renegocjacji dotychczasowego porozumienia 

i aneksowaniu dotychczasowej umowy wieloletniej na kolejny okres. W dniu 19 grudnia 2014 

roku przedłużono umowę na kolejny 10 -letni okres. Podpisując umowę o dalszej współpracy 

przyjęto równocześnie opracowanie pn. „Prognoza finansowa poprawy infrastruktury 

na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz" jako dokument zapewniający najbliższą 

perspektywę poprawy infrastruktury tego obszaru, będący odzwierciedleniem kierunków 

i planów rozwoju Gminy Miasto Zgierz, która w ostatnich latach kładzie nacisk na rozwój 

terenów inwestycyjnych. W powyższym dokumencie, w zakresie pierwszoplanowych 

inwestycji związanych z poprawą infrastruktury na terenie Parku Przemysłowego Boruta 

Zgierz, w rozdziale I I I pod pozycją nr 1.1 wpisano: „naprawa nawierzchni ul. Kwasowej 

od ul. Konstantynowskiej do ul. Boruty - 829 mb." W związku z pozyskaniem w trakcie 

2016 roku zewnętrznych środków finansowych na realizację dróg gminnych, postanowiliśmy 

se w 2016 roku zrealizować, to już wcześniej obiecane zobowiązanie (które nie musiało 

diczone w roku 2016 jak Pan sugeruje). 

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

Wpłynęło dnia ..v. 



W związku z późnym pozyskaniem środków finansowych na przebudowę drogi 

i koniecznością zachowania procedur przetargowych, umowa na przebudowę ulicy Kwasowej 

podpisana została dopiero w dniu 15 listopada 2016 r. z terminem realizacji do dnia 

19 grudnia 2016 r. W umownym terminie Wykonawca zgłosił zakończenie robót wnioskując 

o ich odbiór. Z wyznaczeniem terminu odbioru zwlekaliśmy ze względu na niesprzyjające 

warunki atmosferyczne - występująca pokrywa śnieżna, oblodzenia i niskie temperatury, 

oczekując chociaż chwilowego polepszenia warunków pogodowych. Ostatecznie odbiór 

wyznaczony i przeprowadzony został dopiero w dniu 30 grudnia 2016 roku, pomimo nadal 

niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

Odnosząc się do przedstawionych uwag dotyczących wykonanego zakresu robót, uprzejmie 

informuję: 

1. Ulica Boruty, na odcinku od ulicy Konstantynowskiej do ulicy Energetyków, 

nie posiada kanału deszczowego do odprowadzania wód opadowych. Wykonane 

wpusty deszczowe nie posiadają odpływu (są zakorkowane). Miały być one 

podłączone do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, ale na etapie budowy ulicy 

zaniechano jej wykonania. W takim stanie Gmina Miasto Zgierz przejęła nawierzchnię 

ulicy od firmy Brentag Polska Sp. z o.o. Odwodnienie nawierzchni ulicy odbywa się 

na pobocze drogi, w kierunku przydrożnych rowów i obniżeń terenu, poprzez odgięte 

krawężniki w rejonie zamontowanych wpustów. 

2. Na ww. odcinku ulicy zamówienie obejmowało wykonanie frezowania istniejącej 

warstwy ścieralnej i położenie nowej warstwy asfaltowej o tej samej grubości, 

wynoszącej średnio 4 cm, bez zmiany spadków podłużnych i poprzecznych. Dlatego 

też, zamówienie nie obejmowało regulacji wysokościowej wpustów ulicznych. 

Zamówienie nie obejmowało również wymiany krawężników na całej długości tego 

odcinka, a jedynie uzupełnienie krawężników brakujących lub uszkodzonych 

w łącznej ilości 45 sztuk. 

3. Sprawdzając stan nawierzchni nie stwierdziliśmy, aby na jezdni mogła stać woda 

z powodu zmiany i niewłaściwych spadków nawierzchni. Zastoiska wody, o których 

pisze Pan Radny, mogły się utworzyć w rejonie wpustów, z powodu niedostatecznego 

oczyszczenia i ukształtowania odpływu wody na pobocze. Powyższe odpływy będą 

przedmiotem naszych obserwacji i w razie potrzeby będziemy je oczyszczać. 



4. W trakcie procesu odbiorowego robót, na odcinku od ulicy Energetyków do ulicy 

Boruty, wszystkie krawężniki były ułożone poprawnie. Obecny przegląd potwierdził, 

że w kilku miejscach, szczególnie w rejonie skrzyżowania z ulicą Energetyków, 

kilka z nich jest pochylonych. Przypuszczamy, że zostały one uszkodzone przez 

jadące lub zawracające samochody ciężarowe. Elementy te zostaną poprawione. 

5. Potwierdzamy również uszkodzenie i zagłębienie dwóch wpustów ulicznych. Są one 

usytuowane dokładnie we wjazdach na posesję nr 2 i 2a należących do firmy Sanator 

-Bis Sp. z o.o. Uszkodzenia musiały powstać już po odbiorze robót poprzez 

bezpośrednie najechanie na nie samochodem ciężarowym, co jednak nie powinno 

mieć miejsca. Dlatego też, rozmawialiśmy już z Wykonawcą o ich zabezpieczeniu 

i poprawie. 

6. Na odcinku ulicy Kwasowej pomiędzy ulicą Energetyków a ulicą Boruty istniejące 

krawężniki były prawie lub całkowicie zatopione w gruncie. Po przebudowie 

wyprowadzone są one ponad nawierzchnię jezdni i tym samym ponad istniejący grunt. 

Nasze zamówienie nie obejmowało podniesienia terenu pobocza, a jedynie jego 

uporządkowanie. Miało ono polegać na wykoszeniu i wycięciu chwastów, krzewów 

i samosiejek oraz wyrównanie powierzchni gruntu. Tak obniżony grunt jest 

przygotowaniem do kolejnego działania polegającego na budowie, w kolejnym etapie, 

przyległego chodnika i przystanku autobusowego. 

W przypadku braku możliwości wykonania w najbliższym czasie chodnika, 

rozważymy podniesienie poziomu pobocza do góry krawężnika i tym samym poprawę 

wizualną drogi. 

7. Prowadzone roboty drogowe przy budowie krawężników były nierozerwalnie 

związane z oczyszczeniem i wyrównaniem poboczy. Niesprzyjające warunki 

atmosferyczne panujące w dniu odbioru - zalegający na poboczu drogi śnieg, 

nie pozwalały na dokładne sprawdzenie uporządkowania pobocza, ale też nie było 

podstaw do stwierdzenia ich złego wykonania. Obecnie, gdy ustąpiła już pokrywa 

śnieżna, należy się zgodzić, że wymaga ono poprawienia. Pragnę jednak stwierdzić, 

że złe wrażenie uporządkowania terenu robią też zalegające na poboczu drogi, 

ale i na terenie przyległych działek, składowiska śmieci, gruzu i elementów 

betonowych. Były one jednak na tym terenie jeszcze przed prowadzeniem inwestycji, 

często zarośnięte i niewidoczne dla przechodniów i kierowców. Uporządkowanie 

całego pasa drogowego nie było jednak objęte przedmiotem zamówienia. 



Podsumowując przedłożone wyjaśnienie pragnę stwierdzić, że umowny zakres zamówienia 

został wykonany, chociaż obecnie ujawniły się pewne usterki, które Wykonawca będzie 

musiał usunąć. Jednocześnie informuję, że na wykonane roboty Wykonawca udzielił 5 letniej 

gwarancji, a my równocześnie jesteśmy w posiadaniu części zabezpieczenia należytego 

wykonania zamówienia, stanowiącego wartość 32.490,70 zł, złożonego na okres 2 lat licząc 

od dnia odbioru końcowego. 

Mając na uwadze fakt, że odbiór wykonanych robót odbywał się w trudnych 

zimowych warunkach i pewnych niedociągnięć nie można było zauważyć, zorganizujemy 

w okresie wiosennym pierwszy przegląd gwarancyjny robót, celem wskazania 

i wyegzekwowania istniejących niedoróbek, i naprawy elementów nierzetelnie wykonanych. 

W przypadku uchylania się Wykonawcy od ich usunięcia, będziemy mogli skorzystać 

z posiadanego zabezpieczenia należytego wykonania robót. Jednocześnie potwierdzam, 

że w najbliższych tygodniach ten sam Wykonawca wejdzie na przebudowę ulicy Boruty, 

na odcinku od ul. Energetyków do ul. Kwasowej, co będzie sprzyjało usunięciu 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

Przedkładając powyższe wyjaśnienia zapewniam, że ulica Kwasowa będzie nadal 

przedmiotem naszych obserwacji i działań eksploatacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, 

aby poprawnie funkcjonowała przez najbliższe lata. 

Do wiadomości: 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 


