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Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 21 

sierpnia 2014 roku, uprzejmie informuję, że miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych 

przy budynku Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu ul . Łęczycka 24a zostanie wydzielone 

do dnia 30 września 2014 roku. 

W nawiązaniu do punktu 2 interpelacji Pana Radnego w sprawie postawienia 

oznakowania informującego mieszkańców o ścieżce rowerowej i chodniku dla pieszych na 

ul . Tuwima i Staffa , informuję, że w celu oznakowania stałego ulic Tuwima i Staffa ( w tym 

ścieżki rowerowej ) została zawarta umowa na opracowanie stałej organizacji ruchu 

z terminem opracowania do 30.09.2014 r. Po uzyskaniu niezbędnych opinii i akceptacji przez 

organy właściwe do jej zatwierdzenia przystąpimy do wprowadzenia tej organizacji ruchu. 

Natomiast odnośnie punktu 3 informuję , że w placówkach oświatowych podległych 

miastu jest zatrudnionych 13 pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 

W odpowiedzi na punkt 4 w sprawie oddziałów przedszkolnych informuję, że: 

- sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 

2014/2015 nie uległa zmianie i jest zgodna z uchwałą Nr XXXVII /334/09 Rady Miasta 

Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez 

Gminę Miasto Zgierz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

wszystkie funkcjonujące oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych od 

momentu ich utworzenia maja zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w 

oddziale a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez oddział przedszkolny. 

Natomiast w sprawie placów zabaw funkcjonujących na terenach stanowiących własność 

Gminy Miasto Zgierz informuję, iż w chwili obecnej funkcjonuje 13 placów zabaw 

położonych przy: 

1. u l . Dolnej 47 wraz z bramkami - dz. nr 92 obręb 113 

2. ul . 1 Maja wraz z terenem boiska w odrębnej lokalizacji - dz. nr 98/5 i 98/4 obręb 128 

podstawowych. 
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3. ul. Śniechowskiego 22-24D - dz. nr 38/10 obręb 118 

4. ul. Wiewiórskiej 2A - dz. nr 483/1 obręb 115 

5. ul. Rembowskiego 43 - dz. nr 177/29 obręb 128 

6. ul . Cezaka 7G-7H - dz. nr 460/4 obręb 129 

7. ul. Podgórnej 1-3 - dz. nr 748 obręb 140 

8. ul . Podleśnej 1 - dz. nr 785 obręb 140 

9. ul . Rembowskiego 24/26 - dz. nr 81/14 obręb 460/4 

10. ul . Łódzkiej 82-88 - dz. nr 238/13 obręb 118 

11. ul. Plac Targowy 8-9a - dz. nr 228/5 i 229/16 obręb 122 

12. ul . Gałczyńskiego 24/26 - dz. nr 562/5 i 562/7 obręb 126 

13. ul. Rembielińskiego 4 - dz. nr 1057/5 i 1057/7 obręb 124. 

Od 2011 roku na terenach gminnych, powstały następujące place zabaw: 

1. plac zabaw przy ul . Cezaka 7G-7H - koszt budowy wyniósł 29 489,25 zł, a Wykonawcą 

została firma Hydro-Wielkopolska Place Zabaw; 

2. plac zabaw przy ul. Podgórnej 1-3 - koszt budowy wyniósł 29 993,60 zł, a Wykonawcą 

została firma Hydro-Wielkopolska Place Zabaw; 

3. plac zabaw przy ul . Rembowskiego 24/26 - koszt budowy wyniósł 34 998,42 zł, 

a Wykonawcą została firma TWINS PROJEKT; 

4. plac zabaw przy ul. Łódzkiej 82-88 - koszt budowy wyniósł 34 952,31 zł, a Wykonawcą 

została firma M I L M A Developer; 

5. plac zabaw przy ul. Rembielińskiego 4 - koszt budowy wyniósł 29 900,00 zł, 

a Wykonawcą została firma M I L M A Developer; 

6. plac zabaw przy ul. Gałczyńskiego 24/26 - koszt budowy wyniósł 34 306,35 zł, 

a Wykonawcą została firma M I L M A Developer; 

7. plac zabaw przy Placu Targowym 8-9a - koszt budowy wyniósł 34 306,35 zł, 

a Wykonawcą została firma M I L M A Developer; 

8. doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego położonego przy ul. Podleśnej 1 na łączną 

kwotę 4 784,70 zł wykonany przez firmę Hydro-Wielkopolska Place Zabaw. 



Ponadto informuję, że w Parku Miejskim został wybudowany plac zabaw przez firmę 

P.W. „KATRINA" za kwotę 145 140,00 zł, z terminem realizacji do 15.04.2012 roku. 

W drugim etapie przeprowadzonych negocjacji z firmą P.W. „KATRINA" wykonano 

w okresie 12.07-25.07.2012 roku kolejny fragment placu zabaw, za kwotę 36 900,00 zł. 

Jednocześnie informuję, iż rozbudowa przedmiotowego placu zabaw w chwili obecnej jest 

w trakcie realizacji, w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja historycznego centrum 

miasta Zgierza" - zadanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zgierzu - centrum rekreacji 

rodzinnej". 

W latach 2011 - 2014, bieżące koszty utrzymania wszystkich placów zabaw funkcjonujących 

na terenie miasta Zgierza, w tym zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń 

zabawowych, wymianu piasku w piaskownicach, doposażanie, przeprowadzanie kontroli 

okresowych oraz administrowanie placami zabaw kształtowały się w sposób następujący; 

w roku 2011 - łączna kwota wydatkowana na ww. cel to 3 484,66 zł 

w roku 2012 - łączna kwota wydatkowana na ww. cel to 10 483,89 zł 

w roku 2013 - łączna kwota wydatkowana na ww. cel to 5 648,90 zł 

w roku 2014 - łączna kwota wydatkowana na ww. cel to 15 888,30 zl 

Pragnę poinformować, iż corocznie zawierana jest umowa z ubezpieczycielem 

na ubezpieczenie całego majątku gminy w tym również terenów rekreacyjno sportowych 

i placów zabaw. W związku z licznymi dewastacjami, za każdym razem pracownicy Urzędu 

Miasta Zgierza zgłaszają tego typu sytuacje do ubezpieczyciela w celu uzyskania należnego 

odszkodowania. 

W chwili obecnej pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a firmą InterRisk zawarta jest umowa na 

okres od 01.01.2014 do 31.12.2015. Nadmienić należy, iż w ramach posiadanej polisy 

ubezpieczeniowej 

z tytułu odszkodowania, za zniszczenia poczynione na placach zabaw Gminie Miasto Zgierz 

w latach 2011-2014, przyznano odszkodowania na łączną kwotę 8 031,67 zł. 


