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Odpowiadając na interpelację z dnia 26.04.2013 r. informuję: 

Podczas obchodów Święta Miasta Zgierza w roku 2013 będą występować następujący artyści: 

• Majka Jeżowska 
• Afromental 
• Budka Suflera 

Planowany koszt w budżecie miasta na zapłacenie wskazanym artystom to kwota 89.500,00 zł. 

Jeżeli chodzi o zapytanie w sprawie śmieci leżących wzdłuż ul. Długiej przy wiadukcie kolejowym 

informuję, że pas drogowy ulicy Długiej w Zgierzu na odcinku od ulicy Cezaka do granic miasta nie 

stanowi własności Gminy Miasto Zgierz, lecz należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad. Wobec powyższego zwróciliśmy się pismem do G D K i A w celu uporządkowania pasa 

drogowego ulicy Długiej na w/w odcinku. 

Szczegółowa informacja na temat realizacji budowy ulicy Witosa przekazana została jako odpowiedź 

na interpelację z dnia 27 lutego 2013 r. Potwierdzam, że Starosta Zgierski warunkuje wydanie 

stosownego pozwolenia na budowę ulicy Witosa. Obecnie posiadamy prawomocną decyzję 

Wojewody Łódzkiego na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w pasie drogi 

krajowej nr 91 - ulicy Ozorkowskiej w Zgierzu. W związku z tym, niezwłocznie wystąpimy do 

Starostwa Powiatowego z zapytaniem o możliwość uzyskania stosownej decyzji pozwolenia na 

budowę ulicy Witosa. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi (zgody Starosty Powiatowego w Zgierzu 

na budowę ul. Witosa) wystąpimy z wnioskiem o odwieszenie postępowania o pozwolenie na budowę 

ul. Witosa. 

Mając powyższe na uwadze, w obecnej chwili nie możemy podać konkretnej daty rozpoczęcia robót 

budowlanych. Mamy jednak nadzieję, że prace rozpoczniemy jeszcze w III kwartale bieżącego roku. 
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Jednocześnie informuję, iż w dniu 24 kwietnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu 

odbyła się rozprawa administracyjna. Ustalono na niej, że Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" 

Spółka z o.o. realizując powyższy projekt w zakresie docelowego rozwiązania wykona operat wodno-

prawny na odprowadzanie wód opadowych do rowu biegnącego w ulicy Przyrodniczej oraz uzyska 

stosowne pozwolenie wodno-prawne. 

W bieżącym roku w ulicy Żytniej realizowana będzie budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz 

wymiana pozostałego odcinka wodociągu z rur azbestocementowych, realizowana przez Spółkę 

„Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o. Gmina rozstrzygnęła już postępowanie przetargowe 

na wyłonienie wykonawcy, w wyniku którego w dniu 28 marca 2013 r. podpisano umowę na roboty 

budowlane. Zakończenie robót przewidziane jest do dnia 31 sierpnia 2013 r. Rozpoczęcie robót 

Wykonawca planuje w miesiącu czerwcu. 

Postępowanie w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Zgierz zostało wszczęte 

dnia 25 kwietnia 2013 roku. 

Planowany termin otwarcia ofert: 20 maja 2013 roku. 

Skrócenie terminu składania i otwarcia ofert z ustawowych 40 do 22 dni było możliwe 

wskutek uprzedniego zamieszczenia tzw. wstępnego ogłoszenia informacyjnego, 

przewidującego konieczność przeprowadzenia takiego postępowania przez Gminę Miasto 

Zgierz. 

Planowany termin zawarcia umowy: 5 czerwca 2013 roku. 

Termin ten może ulec ewentualnie odpowiedniemu wydłużeniu, jeżeli w trakcie postępowania zajdzie 

konieczność: 

przedłużenia terminu otwarcia ofert wskutek ewentualnych zmian specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub 

- przedłużenia okresu badania ofert wskutek ewentualnych niejasności treści ofert lub 

przedłużenia terminu zawarcia umowy wskutek ewentualnego wpłynięcia odwołania 

Wykonawcy/Wykonawców. 
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