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Pocipis 

Odpowiadając na interpelację z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wykonania kolektora 

deszczowego w ulicy Ozorkowskiej i budowy nawierzchni ulicy Witosa w Zgierzu uprzejmie 

informuję: 

Projekt budowlany kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Ozorkowskiej 

realizuje Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o. Bardzo długo trwały 

uzgodnienia tego projektu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w Łodzi, która jest zarządcą tej drogi krajowej. Dopiero w miesiącu lutym bieżącego roku 

wydane zostało przez Wojewodę Łódzkiego pozwolenie na budowę dla tych sieci w ulicy 

Ozorkowskiej (na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Przyrodniczej). Aktualnie Spółka 

złożyła wniosek i oczekuje na wydanie podobnego pozwolenia na budowę, dla kanałów 

w ulicy Przyrodniczej i odcinków kanałów wchodzących w inne drogi gminne na tym 

odcinku, przez Starostę Zgierskiego. Ponieważ trudno dzisiaj określić kiedy uzyskane 

zostanie pozwolenie na budowę, nie możemy jeszcze podać harmonogramu prowadzenia 

robót budowlanych. Będzie to precyzowane na etapie podpisywania umowy przez Spółkę 

z Wykonawcą robót budowlanych, po rozstrzygnięciu przetargu, o czym zobowiązujemy się 

poinformować mieszkańców. 

Budowa ulicy Witosa obejmować ma wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni 

wraz z jej odwodnieniem. W roku 2011 opracowana została dokumentacja projektowa 

budowy ulicy. Równolegle Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz:" Spółka z o.o. 

zaprojektowała sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Witosa, Dojazdowej i Czereśniowej. 

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

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 
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w dniu 28 maja 2012 r. Celem realizacji budowy ulicy wystąpiliśmy w dniu 24 stycznia 

2012 r. do Starosty Zgierskiego o wydanie pozwolenie na budowę nawierzchni ulicy Witosa. 

Starosta Zgierski uwarunkował jednak wydanie stosownego pozwolenia wcześniejszym 

wydaniem pozwolenia na budowę kolektora deszczowego w ulicy Ozorkowskiej, którego 

projekt został zlecony przez Spółkę, i stworzeniem możliwości odprowadzania wód 

opadowych. 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 i Przyrodniczej. 

Dopiero po otrzymaniu tych decyzji będziemy mogli sporządzić harmonogram realizacji tej 

inwestycji. 

Realizacja ulic pobocznych uzależniona będzie od możliwości finansowych Miasta, 

tj. od ilości środków przeznaczonych na inwestycje drogowe w najbliższych latach. Na dzień 

dzisiejszy posiadamy projekt budowlany kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Dojazdowej 

i ulicy Czereśniowej. Realizacja tych sieci uzależniona jest od zapewnienia możliwości 

odprowadzania wód opadowych do odbiornika, a więc od wybudowania sieci w ulicy 

Ozorkowskiej i ulicy Przyrodniczej. Po stworzeniu takich możliwości, będziemy szli 

w kierunku realizacji tych sieci. 
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