
PREZYDENT 
M i a s t a Z g i ę t a Z g i e r z d n j a , , w r z e ś n j a 2 0 ] 2 r 

f / r Iwona Wieczorek 

Pan 
Marek Sencerek 
Radny 
Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. uprzejmie 

informuję: 

Ad 1. Budowa ulicy 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 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 

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 

1 Autostrad wniosek w tej sprawie ma być złożony przez Spółkę do Wojewody Łódzkiego 

dopiero w najbliższych dniach. Przewidywanym tei|miTrcm---u7ystema~ 

realizacji uzgodnień i pozwoleń jest grudzień 2012 r. 
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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. 

Ad 2. Z uwagi na brzmienie § 2 ust. 1 pkt 3 Porozumienia międzygminnego z dnia 

26 marca 2012 roku w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej do Organizatora 

publicznego transportu zbiorowego (czyli do Gminy Miasta Lódź) należy prowadzenie 

kontroli biletów na trasie linii tramwajowej nr 46. 

Jednakże z uwagi na fakt. iż poruszona przez Pana sprawa dotyczy również mieszkańców 

miasta Zgierza Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu przeprowadzą kontrolę 

funkcjonowania kasowników istniejących w tramwajach, a także wystąpią do Zarządu Dróg 

i Transportu w Lodzi oraz MPK sp. z o.o. z prośbą o stosowne wyjaśnienia w przedmiotowej 

sprawie. 

Ad 3. W odniesieniu do możliwości odbierania łódzkich „migawek elektronicznych" 

informuję, iż zgodnie z treścią Porozumień międzygminnych dotyczących funkcjonowania 

linii 46 i 16 do Organizatora publicznego transportu zbiorowego (czyli do Gminy Miasta  

Lódź) należy prowadzenie sprzedaży biletów, w tym okresowych, na trasie linii 

tramwajowych. Z informacji uzyskanych przez Miejskie Usługi Komunikacyjne od MPK 

Sp. z o.o. która w imieniu Gminy Miasto Lódź prowadzi przedmiotową sprzedaż wynika, 

iż odbieranie „migawek elektronicznych" w siedzibie innych podmiotów niż MPK Sp. z o.o. 

wiązałoby się z udostępnieniem tym podmiotom danych osobowych pasażerów, do czego 

MPK Sp. z o.o. nie jest upoważniona. Poza takim upoważnieniem konieczne byłoby 

wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w siedzibach firm zgierskich, 

co wiązałoby się zapewne poniesieniem przez nie znacznych kosztów. 

Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Miasto Zgierz nie posiada instrumentów 

prawnych, które mogłyby skutkować możliwością odbierania „migawek elektronicznych" na 

terenie miasta Zgierza. 

Ponadto z informacji uzyskanych od MPK Sp. z o.o przez Miejskie Usługi 

Komunikacyjne w Zgierzu wynika, iż znaczna część osób podróżująca dotychczas na „starym 

typie" łódzkiego biletu okresowego dokonała już wymiany na jego wersję elektroniczną. 

Dlatego też w chwili obecnej najbardziej istotna z punktu widzenia pasażera 

zgierskiego, wydaje się możliwość comiesięcznego „doładowania" łódzkiego biletu 

okresowego na terenie miasta Zgierza, co zostało zapewnione już w trakcie prowadzonych 

przez miasto Zgierz uzgodnień dotyczących ww. Porozumień międzygminnych. Ponadto 



podczas tych negocjacji Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych uzyskał zapewnienie, 

iż. każdy przedsiębiorca, który zwróci się do MPK sp. z o.o. z prośbą o umożliwienie 

dystrybucji łódzkich biletów okresowych na terenie miasta Zgierza otrzyma taką możliwość 

po spełnieniu warunków formalnych i technicznych koniecznych do prowadzenia tego typu 

działalności. 

Ad 4. Remont Placu Jana Pawła II za kościołem: 

Potwierdzam, że stan techniczny Placu Jana Paw la II od stron) zachodniej za kościołem jest 

w stanie wymagającym remontu. Należałoby tutaj na całej powierzchni położyć nowy 

dywanik asfaltowy i oznakować miejsca parkingowe. Biorąc powyższe pod uwagę 

podejmiemy działania aby remont tej części placu umieścić w planie budżetu i wykonać go 

w roku 2013. 

Ad 5. Inwestycji na stacji Zgierz-Pólnoc: 

Przebudowa przystanku kolejowego Zgierz Północ realizowana jest przez Polskie Linie 

Kolejowe w ramach projektu ..Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach 

Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie 

iniermodalnyeh przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - etap / ". Wykonywany peron 

utrudnił zwyczajowe przejście mieszkańców z osiedla Proboszczewice do przystanku 

kolejowego i osiedla 650 lecia. W temacie tym odbyły się już dwa spotkania 

z przedstawicielami PKP na których stwierdzono potrzebę wykonania bezpiecznego dojścia 

i przejścia przez tory. Będziemy dążyć do pozytywnego załatwienia sprawy do końca. 

Otrzymują: 

1. Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza 
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