


również w obrocie nieruchomościami komunalnymi. Chciałabym zaznaczyć, iż gmina 

nie pozostaje w bezczynności wobec tego faktu. W ramach prowadzonych działań 

marketingowych, między innymi utworzona została oferta inwestycyjna, z którą 

zainteresowani mogą się zapoznać na stronie www.miasto.zgierz.pl. 

Natomiast z pośród zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 

2011 zostały wykonane: 

1. Przebudowa - utwardzenie ulicy Szenwalada, 

2. Budowa nawierzchni ulicy Leszczynowej, 

Ponadto w trakcie realizacji, jako dwuletnie - 2011-2012 r. są następujące inwestycje: 

1. Budowa ulicy Zawiszy w Zgierzu - etap I ; wyłoniony został Wykonawca 

i podpisana została umowa na realizację z terminem do dnia 30 września 

2012 r. Z nakładów w roku bieżącym zostaną wypłacone odszkodowania 

za pozyskanie gruntu pod poszerzenie tej ulicy. 

2. Budowa ulicy Witosa w Zgierzu; Na mocy zawartego Porozumienia 

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o. kończy 

opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej 

w ulicach: ul. Witosa, ul. Czereśniowej i ul. Dojazdowej oraz ma 

przystąpić do realizacji kanału deszczowego w ulicy Witosa. Natomiast 

Gmina Miasto Zgierz zleciła opracowanie dokumentacji projektowej 

budowy ulicy Witosa, która ma być gotowa do końca grudnia br. 

w przyszłym roku zostanie dokończona budowa kanału deszczowego 

i wykonana zostanie nawierzchnia ulicy. 

3. Budowa Sali gimnastycznej przy SP 12 w Zgierzu; W chwili obecnej 

trwają prace przygotowawcze do wykonania prac ziemnych. W dniu 

24 października 2011 r. wydana została nowa decyzja - pozwolenia na 

budowę, gdyż Wykonawca wyłoniony w kolejnym postępowaniu nie 

mógł uzyskać od poprzedniego Wykonawcy, który odstąpił od umowy, -

praw autorskich do projektu budowlanego na podstawie którego musiał 



opracować projekt wykonawczy oraz wprowadzić zmiany, które są 

korzystne dla Zamawiającego. 

Jeszcze w tym roku Wykonawca deklaruje wykonanie prac ziemnych. 

Zgodnie z podpisaną przez Wykonawcę umową termin zakończenia 

robót przewidziany jest do 31 maja 2012 roku. 

4. Wykonanie utwardzenia nawierzchni ulicy Ks. Suchowolca 

w Zgierzu; W bieżącym roku planujemy wykonać jeszcze dokumentację 

budowlaną potrzebną do zgłoszenia planowanych robót, do Starostwa 

Powiatowego w Zgierzu. Realizacja robót planowana jest w roku 2012. 

Odnosząc się do zapytania nr 3 przedstawiam analizę realizacji podatków i opłat 
lokalnych za I półrocze 2011 r. 

L.p Nazwa podatku Planowane 
wpływy na 
2011 rok /w 
złotych/ 

Wykonanie 
na 30 
czerwca 
2011 roku/ w 
złotych/ 

Procent 
wykonania 

1. Podatek od 
nieruchomości od 
osób prawnych 

12.350.000,00 6.227.737,31 50,43% 

2. Podatek od 
nieruchomości od 
osób fizycznych 

6.650.000,00 4.135.852,81 62,19% 

3. Podatek od środków 
transportowych od 
osób prawnych 

160.000,00 88.494,01 55,31% 

4. Podatek od środków 
transportowych od 
osób fizycznych 

600.000,00 407.923,48 67,99% 

5. Podatek rolny od 
osób prawnych 

300,00 369,76 123,25% 

6. Podatek rolny od 
osób fizycznych 

90.000,00 48.514,75 53,91% 

7. Podatek leśny od 
osób prawnych 

10.000,00 5.218,24 52,18% 

8. Podatek leśny od 
osób fizycznych 

2.000,00 1.433,54 71,68% 

9 Opłata targowa 200.000,00 75.894,50 37,95% 

10 Opłata od posiadania 
psów 

5.000,00 2.952,00 59,04% 



Zaplanowane wpływy z podatków i opłat lokalnych są realizowane zgodnie z planem. 

Niskie wykonanie wpływów z opłaty targowej wynika z faktu, że największe dochody 

z tego tytułu realizowane są w drugim półroczu, co wynika bezpośrednio ze 

zwiększonego handlu w okresie lata i jesieni. Natomiast wyższe niż planowano 

wykonanie wpływów z podatku rolnego i leśnego wynika z faktu ściągnięcia 

zaległości. Na podstawie wykonania za pierwsze półrocze 2011 roku nie ma 

zagrożenia niewykonania dochodów budżetu miasta Zgierza na koniec 2011 roku 

z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wydano dwie decyzje 

w sprawie umorzenia zaległości podatkowych: 

- 1 decyzję w sprawie umorzenia kwoty 1.691 zł w podatku od nieruchomości 
fizycznych, 

- 1 decyzję w sprawie umorzenia kwoty 13.706 zł i 4.789,40 zł odsetek w podatku od 
środków transportowych od osób fizycznych. 

W innych podatkach umorzeń nie było. 

W sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydano 9 decyzji:¬

- 1 decyzję w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 12.296 zł plus 

odsetki 1.117 zł. 

- 7 decyzji w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 33.567,30 zł 
plus odsetki 9.900 zł 

- 1 decyzję w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 
15.219,14 zł plus odsetki w kwocie 17.495 zł. 

Odpowiadając na zapytanie nr 4 informuję, że Miasto Zgierz zgłosiło do konkursu 

„100 placów zabaw na 100 lat NIVEA" trzy lokalizacje, które zajęły: 

1. al. Armii Krajowej - 883 miejsce z liczbą głosów 783 

2. ul. Cezaka 7-1119 miejsce z liczbą głosów 284 

3. ul. Rembowskiego 32 - 1126 miejsce z liczbą głosów 275. 




