
PREZYDENT 
M i a s t a Zg ierza 

dr Iwona Wieczorek 

Zgierz, dnia Af\ grudnia 2013 r. 

1 1 -12- 2013 Pan Andrzej Mięsok 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny, 

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana w dniu 28 listopada 2013 r. przedkładam 
wyjaśnienia w następującym zakresie: 

1. Wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej kształtują się w następujący sposób: 
a) dla zadania pn.: „Budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: 

Narutowicza, Rembowskiego, Długiej i 1 Maja" - termin wykonania 30.04.2014 r. 
W ramach niniejszego zadania nie wystawiono żadnej faktury. 

b) dla zadania pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu" - termin wykonania 
28.02.2014 r. Obecnie dokumentacja jest po wszystkich uzgodnieniach i została 
przedłożona do Starostwa Powiatowego w Zgierzu w celu otrzymania pozwolenia na 
budowę. 
W ramach powyższego zadania zaplanowane było wykonanie inwentaryzacji 
dendrologicznej z terminem wykonania do dnia 30.06.2013 r. Niniejszą dokumentację 
przekazano inwestorowi w dniu 26.06.2013 r. 
W ramach niniejszego zadania nie wystawiono żadnej faktury. 

c) dla zadania pn.: „Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego" - termin wykonania 
20.11.2013 r. Odbioru niniejszej dokumentacji wraz z decyzją pozwolenia na budowę 
dokonano w dniu 19.11.2013 r. 
Na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi wykonawca nie przedstawił żadnej 
faktury w ramach przedmiotowego zadania. 

d) dla zadania pn.: „Budowa systemu monitoringu centrum Zgierza" - termin wykonania 
31.10.2013 r. Niniejszą dokumentację przekazano inwestorowi w dniu 20.09.2013 r. 
W ramach niniejszego zadania nie wystawiono żadnej faktury. 

P lac J a n a P a w ł a II 16 9 5 - 1 0 0 Zgierz 

tel. cen. 42 716 28 54 tel. sekretariat 42 714 31 00 fax 42 714 31 1 



Uprzejmie informuję, iż powyższe daty mogą ulec zmianie, gdyż uzależnione są od 
daty otrzymania pozwolenia na budowę, natomiast ostateczny termin zakończenia realizacji 
wszystkich zadań wyznaczono na dzień 30 października 2014 r. 

e) dla zadania pn.: „Rewitalizacja ogrodu CKD" - termin wykonania - 31.08.2013 r. 
Odbioru niniejszej dokumentacji dokonano w dniu 30.08.2013 r. 
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji poniesiono następujące wydatki: 
Faktury: 
- za wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej z dnia 30.09.2013 r. na 
kwotę 52 350,00 zł, 
z terminem płatności do dnia 30.10.2013 r., 
zapłacona w dniu 17.10.2013 r.; 
- za wykonanie prac budowlano - montażowych z dnia 01.10.2013 r. na kwotę 
70 529,80 zł 
z terminem płatności do dnia 31.10.2013 r., 
zapłacona w dniu 17.10.2013 r.; 
- za wykonanie prac budowlano - montażowych w tym uprawa wikliny (kwota 
2100,00 zł) z dnia 06.10.2013 r. na kwotę 68 168,00 zł, 
z terminem płatności do 05.11.2013 r., 
zapłacona w dniu 17.10.2013 r. 
- za wykonanie prac budowlano - montażowych z dnia 16.10.2013 r. na kwotę 
112 860,00 zł z terminem płatności do dnia 15.11.2013 r., 
zapłacona w dniu 13.11.2013 r. 
- za wykonanie prac budowlano - montażowych w tym piec do wypalania ceramiki 
(kwota 11 480,00 zł) 
z dnia 15.11.2013 r. na kwotę 163 442,20 zł z terminem płatności 15.12.2013 r. 
zapłacona w dniu 25.11.2013 r. 
Łączna kwota zadania: 467 350,00 zł 

2. Odnośnie pytania dotyczącego spadku dachu wiaty na sąsiednią działkę, wyjaśniamy, że 
dach wiaty nie wystaje poza obrys działki CKD (załącznik 1 - wyciąg 
z projektu budowlanego ogrodu CKD) i wody opadowe odprowadzane są na teren działki 
CKD. Wymogi prawne dotyczące odprowadzania wód opadowych zawarte są 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, 
poz. 690) w następujących paragrafach: 

§126. 1. Dachy i tarasy, a także zagłębienia przy ścianach zewnętrznych budynku powinny 
mieć odprowadzenie wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub 
kanalizacji ogólnospławnej, a w przypadku braku takiej możliwości - zgodnie z § 28 ust. 2. 

§ 28. 2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren 
nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. 

Zaprojektowana wiata ma dach dwuspadowy, a każda z połaci zakończona jest rynną i rurą 
spustową, z których wody opadowe odprowadzane są na teren działki CKD. Teren 
ukształtowany jest w taki sposób, żeby wody deszczowe spływały na tereny nieutwardzone 
w obrębie działki Inwestora. Rury spustowe znajdują się od strony budynku CKD, wody 
odprowadzane są spadkami na kwietnik przy budynku CKD oraz na kwietnik przy wiacie. 
Rozwiązania te spełniają wymogi powyższego rozporządzenia, co zostało potwierdzone 



w decyzji Starosty Zgierskiego nr 1156/2013 z 5 sierpnia 2013 roku zatwierdzającej projekt 
budowlany Rewitalizacji ogrodu Centrum Kultury Dziecka. 

Ponadto uprzejmie informuję Pana, iż na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej RMZ zaplanowanej na dzień 18 grudnia na godzinę 16.00., przedstawiciele 
Wydziału Realizacji i Trwałości Projektów wraz inspektorami nadzoru sprawującymi bieżący 
nadzór nad realizowanymi działaniami szczegółowo przestawią zastosowane rozwiązania na 
tym etapie inwestycji. 


