
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie organizacji 
strefy kibica informuję, iż w terminie 1 3 - 1 4 czerwca, w godz. 15.00 - 23.00, w Parku 
Miejskim im. T. Kościuszki w Zgierzu (teren boiska do piłki plażowej) zostanie 
zorganizowana Mobilna Strefa Kibica FAN CITY TOUR. Teren strefy to 30 m x 40 m na 
którym zostaną umieszczone: ciężarówka EURO TRUCK z ekranem diodowym 
i nagłośnieniem umożliwiającym wyświetlanie, m.in. transmisji meczów EURO 2012; strefa 
aktywnej marki, aktywacji marek, animacji i konkursów, namiot VIP; strefa cateringowa. 
Producentem wydarzenia jest firma Prowokator EURO TRUCK Sp. z o. o., która ma 
porozumienie z firmą Carlsberg posiadającą prawa do transmisji rozgrywek meczowych 
EURO 2012 na żywo. 

Wskazane przedsięwzięcie jest bezkosztowe dla Urzędu Miasta Zgierza, ponieważ 
realizowane jest na podstawie umowy wzajemnej, a koszty związane z ochroną, 
zabezpieczeniem medycznym oraz utrzymaniem czystości zostaną pokryte z darowizny 
przeznaczonej na ten cel. 

Odpowiadając na zapytanie Pani Radnej odnośnie realizacji ulicy Witosa uprzejmie 
informuję: 

• Budowa ulicy Witosa obejmować ma wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni 

i chodników oraz ich odwodnienie. Ze względu na potrzebę odprowadzenia wód 

opadowych do odbiornika, jakim miała być rzeka Malina, powiększył się zakres 

rzeczowy zadania poza ulicę Witosa. W związku z tym zakwalifikowano realizację 

inwestycji na dwa lata budżetowe. W roku 2011 przeprowadzono procedurę 

zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. 

W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z biurem projektowym 
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„KOMA". Umowny termin realizacji dokumentacji określony był na dzień 31 grudnia 

2011 r. i został dotrzymany. Równolegle Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" 

Spółka z o.o. zaprojektowała sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Witosa, Dojazdowej 

i Czereśniowej oraz niezależnie kolektor sanitarny i deszczowy w ulicy Ozorkowskiej. 

Na kanał deszczowy w ulicy Witosa Spółka uzyskała pozwolenie na budowę w dniu 

28 grudnia 2011 r. Na tej podstawie kanał deszczowy w ulicy Witosa na odcinku od 

ulicy Ozorkowskiej do istniejącego zagłębienia na wysokości posesji nr 26 został już 

wykonany i odebrany w dniu 28 maja 2012 r. 

Z naszej strony wystąpiliśmy w dniu 24 stycznia 2012 r. do Starosty Zgierskiego 

o wydanie pozwolenie na budowę nawierzchni ulicy Witosa i dalszego jej 

odwodnienia. Starosta Zgierski warunkuje jednak wydanie stosownego pozwolenia 

wcześniejszym wydaniem pozwolenia na budowę kolektora deszczowego w ulicy 

Ozorkowskiej. Ze względu na przedłużające się prace projektowe i uzgodnienia 

z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wniosek w tej sprawie ma być 

złożony przez Spółkę do Starosty Zgierskiego dopiero w najbliższych dniach. 

W tej sytuacji postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę ulicy Witosa 

zostało zawieszone. Zostanie ono wznowione po uzyskaniu przez Spółkę decyzji 

pozwolenia na budowę kolektora deszczowego w ulicy Ozorkowskiej. Dopiero po 

uzyskaniu tych decyzji będziemy mogli przystąpić do budowy ulicy. 

Odnośnie ulicy Ks. Rembowskiego informuję: 

• Naprawa nawierzchni ulicy Ks. Rembowskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą 1 Maja 

będzie naprawiona w miesiącu czerwcu br. po podpisaniu umowy z wykonawcą robót 

na cząstkowe naprawy nawierzchni dróg gminnych. 
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