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IR.0003.4-J.2018 

Szanowny Pan 
Idzi Antczak 
Radny Miasta Zgierza 

dotyczy: interpelacji w sprawie targowiska miejskiego przy ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu 

W odpowiedzi na interpelację w sprawie prac przeprowadzonych w ramach 

modernizacji targowiska miejskiego w Zgierzu poniżej przekazuję oczekiwane informacje. 

Pierwszy etap modernizacji targowiska realizowany był w trybie zaprojektuj 

i wybuduj, w związku z czym za opracowanie wizualizacji wraz z projektem technicznym 

odpowiadał wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych, 

tj. firma „DANETPIL" Grzegorz Zieliński. Łączna kwota w wysokości 439.028,07 złotych, 

obejmowała zaprojektowanie koncepcji przebudowy targowiska miejskiego wraz 

z wizualizacją, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wymianę części nawierzchni 

targowiska (ok. 2.900,00 m 2) i odtworzenie odwodnienia liniowego. Opracowanie 

dokumentacji technicznej zostało wykonane przez: 

- projekt architektury: mgr inż. Arch. Anna Pichlińska, 

- projektant: mgr inż. Krzysztof Hemka, 

- proj. inst. sanit. i co.: mgr inż. Mirosław Tomala, 

- proj. inst. elektr.: mgr inż. Jarosław Kostrubiec. 

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania targowiska miejskiego 

odbyły się w dniu 21 listopada 2016 roku na podstawie Zarządzenia Nr 299/VII/2016 

Prezydenta Miasta Zgierza z 03.11.2016 r.. Merytorycznie za realizację inwestycji odpowiadał 

Wydział Inwestycji i Rozwoju. Wyniki konsultacji w formie pytań i odpowiedzi dostępne są 

iuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza, w sekcji „konsultacje społeczne". 

Prace w ramach przebudowy targowiska miejskiego prowadzone były przez: 



I etap - „DANETP1L" Grzegorz Zieliński, 

II etap - „DANETPIL" Grzegorz Zieliński, 

III etap - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Korzycki Michał. 

Łączne koszty modernizacji targowiska miejskiego w Zgierzu z uwzględnieniem 

kosztów projektu i nadzoru inwestorskiego wyniosły dotychczas 2 372 700,24 zł brutto, przy 

czym zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Gmina Miasto Zgierz jest na etapie ubiegania się o refundację części poniesionych wydatków 

w wysokości 958 886 złotych. W związku z powyższym całkowita kwota wydatków 

poniesiona ze środków budżetu miasta to 1 413 814,24 złote. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w ramach prac związanych z I etapem 

modernizacji targowiska miejskiego nie był sprawowany nadzór inwestorski przez podmiot 

zewnętrzny. W ramach II etapu zlecono sprawowanie nadzoru w zakresie robót elektrycznych 

i monitoringowych firmie Usługi Energetyczne ELPROJ-JACK Jacek Szymański za kwotę w 

wysokości 6 200,00 zł. Z kolei nadzór inwestorski w ramach etapu III prowadziło Biuro 

Projektowo Inwestycyjne „Pamar" Krzysztof Hemka, wyłonione w drodze otwartego 

konkursu ofert, za kwotę 12 669,00 zł. 
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