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W^l^dpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 

30 sierpnia 2012 roku w sprawie oznakowania liniami rozgraniczającymi ścieżki 
rowerowej i chodnika istniejącego ciągu pieszego w ulicach Staffa i Tuwima pragnę 
poinformować, że obecnie jesteśmy na etapie obserwacji ruchu rowerowego na ulicy 
i ruchu pieszych na istniejącym chodniku i analizujemy potrzeby utworzenia ciągu pieszo 
rowerowego. 

Odnośnie terenu położonego pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Gałczyńskiego z ulicą 
Tuwima do ulicy Polnej informuję, że składa się on z działek gruntu oznaczonych nr 
ewidencyjnym 161/1. 161/2, 161/3, 160, 160/1. 160/2, 160/3, stanowiących własność osób 
prywatnych oraz działki nr 162 pozostającej we współwłasności osób prywatnych i Gminy 
Miasto Zgierz. Wobec zróżnicowanych stanów prawych dla poszczególnych działek 
gruntu, w tym udział 3A Gminy Miasto Zgierz w nieruchomości oznaczonej nr 162 od 
strony ulicy Żytniej, trwają prace zmierzające do racjonalnego zagospodarowania tego 
terenu wspólnie z właścicielami nieruchomości prywatnych. 

W sprawie poruszonych inwestycji - podaję informacje w rozbiciu na ulice. 

Ulica Witosa: W roku 2011 przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego na 
opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. W wyniku przetargu 
nieograniczonego podpisano umowę z biurem projektowym „KOMA". Umowny termin 
realizacji dokumentacji określony był na dzień 31 grudnia 2011 roku i został dotrzymany. 
Równolegle Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" zaprojektowała sieć kanalizacji 
deszczowej w ulicach Witosa. Dojazdowej i Czereśniowej oraz niezależnie kolektor 
sanitarny i deszczów)' w ulicy Ozorkowskiej. Na kanał deszczowy w ulicy Witosa Spółka 
uzyskała pozwolenie na budowę w dniu 28 grudnia 2011 roku. 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 roku. 
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Z naszej strony wystąpiliśmy w dniu 24 stycznia 2012 roku do Starosty Zgierskiego 
0 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 Oddział w Łodzi wniosek w tej sprawie ma być złożony przez 
Spółkę do Wojewody Łódzkiego dopiero w najbliższych dniach. Przewidywanym 
terminem uzyskania niezbędnych do realizacji uzgodnień i pozwoleń jest grudzień 2012 
roku. 

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. 

Ulica Żytnia: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przeprowadziliśmy postępowanie 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - wykonania przebudowy sieci 
wodociągowej na odcinku od ulicy Polnej do jej końca. Ze złożonych ofert w przetargu 
nieograniczonym wynikło, że oferowane ceny były wyższe od środków zabezpieczonych w 
budżecie Miasta Zgierza na rok bieżący, na to zadanie. Dlatego też, wystąpiliśmy do Rady 
Miasta Zgierza o ich zwiększenie. Rada Miasta Zgierza przychyliła się do tej prośby 
1 zwiększyła środki na sesji w miesiącu maju 2012 roku. Dało to podstawę do 
rozstrzygnięcia przetargu. W dniu 20 czerwca 2012 roku podpisana została umowa 
z wykonawcą robót, którym została firma UN1VERSUM, z siedzibą w Pabianicach. 
Roboty budowlane są aktualnie prowadzone. Równocześnie usunęliśmy kolizję 
energetyczną uniemożliwiającą prowadzenie robót ziemnych przy budowie wodociągu. 
Umowny termin zakończenia przebudowy sieci wodociągowej to 31 października 2012 
roku. 

Ulica Zawiszy: Obecnie jesteśmy po procedurze kolejnego przetargu na realizację tej 
budowy. Nowym wykonawcą jest Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL Zyguła, 
Kapusta" z siedzibą w Stiykowie. Umowę podpisaliśmy w dniu 6 czerwca 2012 roku. Na 
tę chwilę wykonana została kanalizacja deszczowa na odcinku od załamania ulicy w stronę 
rzeki Bzury wraz z piaskownikiem i separatorem oraz ulica na tym samym odcinku (bez 
warstwy asfaltowej). Wykonawcy udało się wykonać jeszcze przejście kanałem 
deszczowym pod ulicą Łagiewnicką oraz dalej będzie kontynuował roboty w kierunku 
rzeki, po zakończeniu aktualnie prowadzonej budowiy kanalizacji sanitarnej. 

Odnośnie interpelacji Pana Radnego w części dotyczącej zapewnienia bezpiecznej 
drogi do szkoły, uprzejmie informuję, że Straż Miejska w Zgierzu przy współpracy 
z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu w dniach od 03 do 07 września 2012 roku, bierze 
udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły 2012", mającej na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom rozpoczynającym rok szkolny, w bezpośrednim 
otoczeniu szkól. 

Akcją objęte zostały wszystkie znajdujące się na terenie miasta szkoły podstawowe, 
z których do najbardziej zagrożonych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego 
zaliczane są Szkoły Podstawowe Nr 4 przy ul . Łódzkiej 2 i Nr 10 przy ul . Ozorkowskiej 
68/70, zlokalizowane przy bardzo ruchliwej drodze krajowej Nr 1 oraz Szkoła 
Podstawowa Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 1 zlokalizowana w pobliżu drogi wojewódzkiej 
Nr 702. 



W tegorocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły 2012" będą brali dodatkowo 
udział funkcjonariusze Referatu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Straży Miejskiej 
w Zgierzu ustawiając w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych urządzenie 
rejestrujące naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami 
fotoradar. 

Do wiadomości: 
Rada Miasta Zgierza 
Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza 
a/a 


