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Pan 
Marek Sencerek 
Radny Rady Miasta 
Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 września 2012 r. dotycząca materiału 
telewizyjnego oraz informacji zawartej w Expressie Ilustrowanym w zakresie inwestycji na ul. 
Sokołowskiej, uprzejmie informuję, że: 

1. Żaden z pracowników Urzędu Miasta Zgierza nie dokonywał autoryzacji materiału 
tam zamieszczonego, zatem Miasto nie może odpowiadać za jego treść 

2. Inwestycja na ulicy Sokołowskiej, jak pan Radny zapewne wie, realizowana będzie 
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn. Uzupełnienie 
brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku 
Przemysłowego Boruta Zgierz" 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 
1) Prace studyjno-koncepcyjne: 

• Opracowanie dokumentacji technologicznej - badania geotechniczne; 
• Koncepcja zagospodarowania terenów poniżej ul. Kwasowej; 
• Opracowanie na temat klimatu inwestycyjnego terenów poniżej ul. Kwasowej. 

2) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych: 
• Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz: 

o budowa kanału sanitarnego w ul. Kwasowej o długości 83,00 mb; 
o budowa kanału sanitarnego w ul. Konstantynowskiej na odcinku od Ronda 

Sybiraków do ul. Sokołowskiej o długości 218,34 mb; 
o budowa kanału sanitarnego w ul. Sokołowskiej (na odcinku od ul. 

Konstantynowskiej do ul. Chemików oraz od ul. Chemików do ul. 
Bezantronowej) o długości 576,62 mb. 

• Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz: 
o budowa kanału deszczowego w ul. Chemików o długości 332,35 mb; 
o montaż separatora i osadnika na kanale deszczowym przy ulicy 

Miroszewskiej; 
o budowa kanału deszczowego w ul. Konstantynowskiej i ul. Sokołowskiej, 

od istniejącej sieci miejskiej w rejonie ronda Sybiraków do ulicy 
Sokołowskiej i w ulicy Sokołowskiej na całej długości (do ulicy 
Bezantronowej) o długości 806,27 mb. 
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W zakresie rzeczowym projektu w kosztach kwalifikowanych ujęte zostały wydatki 
poniesione już wcześniej w latach 2007-2010, gdzie Gmina Miasto Zgierz będzie się 
ubiegać o refundację w wysokości prawie 400 tys. zł. 

Jak Pan słusznie zauważył w wypowiedzi Pani Naczelnik Kapusty użyte zostało 
sformułowanie Miasto ma „zamiar", a nie przeznaczy. Decyzja czy odzyskane z refundacji 
pieniądze z lat ubiegłych zostaną przekazane na ten cel podejmie Rada Miasta Zgierza po 
rozpatrzeniu wniosku Prezydenta. Jednakże zaznaczyć należy, że podczas procedowania 
uchwały intencyjnej, oraz zmian do budżetu informacja ta została przekazana Państwu 
radnym podczas XXI sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. i komisji Rady. 


