
PREZYDENT MIASTA 
ZGIERZA 

IR. 7021 0^.2017 
Zgierz, dnia/1 JL października 2017 r. 

Rada Miasta Zgierza 

dotyczy: Realizacja zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Inwestycji i 
Rozwoju UMZ w roku 2017. 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Przekazuję szczegółową informację dotyczącą realizacji poszczególnych inwestycji 

realizowanych w bieżącym roku na terenie Gminy Miasto Zgierz. Struktura stanu zadań 

inwestycyjnych zapisanych w budżecie Miasta Zgierza na rok 2017 po zmianach, przedstawia 

się następująco: 

Ilość zadań realizowanych w 2017 r. 

• Zadania kontynuowane z lat 
poprzednich 

• Zadania z udziałem środków 
zewnętrznych 

• Oświetlenie 

• Chodniki 

• Budżet obywatelski 

• Drogi 
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Budżet Drogi Chodniki Oświetlenie Zadania Zadania z 
obywatelski kontynuowane z udziałem J 

lat poprzednich środków 
zewnętrznych 

W ciągu roku ilość zadań realizowanych przez Wydział wzrosła o 9 zadań (z 16 do 25) a ich 

wartość wzrosła o ok. 7 min zł. 

W ciągu roku przystąpiono do realizacji kilku kluczowych dla Gminy Miasto Zgierz 

projektów spośród których, do najważniejszych należą zadania polegające na 

termomodernizacji budynków oświatowych, komunalnych oraz użyteczności publicznej. 

Dodatkowo toczą się prace przygotowujące do dalszego etapu modernizacji istniejącej hali 

MOSiR oraz budowy nowej hali wielofunkcyjnej. Do najważniejszych zadań drogowych z 

kolei należy przebudowa ulicy Śniechowskiego oraz przygotowanie do przebudowy ulicy 

Długiej (od Mielczarskiego do Cezaka). 

W ciągu 2017 roku zakończono już realizację 8 z 25 inwestycji m.in. modernizację boiska 

przy Szkole Podstawowej Nr 3, boika przy ulicy Kasztanowej, przebudowano chodnik wraz 

ze ścieżka rowerową przy ulicy Staffa, wybudowano oświetlenie przy ulicy Rubinowej i 

Sienkiewicza. 

Następnych 10 zadań jest w dalszym ciągu realizowane, dotyczą one m.in. przebudowy dróg i 

chodników na terenie miasta, kontynuacji przebudowy budynku szkoły na budynek 

mieszkalny przy ulicy Chemików, wykonania siłowni na MOSiR oraz termomodernizacji 

placówek oświatowych. 

Procedury przetargowe oraz przygotowawcze trwają dla 7 inwestycji. Są to prace 

przygotowawcze dla rozbudowy i modernizacji zaplecza sportowo-szatniowego na MOSiR i 

SP5Xprzebudowy ulicy Długiej oraz kontynuacji prac na Targowisku Miejskim oraz na 

dworau Zgierz-Północ. 

=£$ftiżej-przedstawiono podział zadań pod kątem stanu ich realizacji: 



Struktura zadań inwestycyjnych 

i Zadania zrealizowane 

i Zadania w trakcie 
realizacji 

Zadania w trakcie 
postępowań 
przetargowych 

W załączeniu przekazuję zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z planowanymi wartościami 

ich realizacji. 



Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania 
Budowa układu drogowego do dworca Zgierz - Północ 125 000,00 
Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz 480 000,00 
Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz 1 485 000,00 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i 
Parzęczewskiej w Zgierzu - WPF 176 000,00 
Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i 
infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 111 w Zgierzu - WPF 1 407 896,04 
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego (w 
związku z realizacją PGN) - WPF 0,00 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - eatp II - WPF 580 000,00 
Szlakiem architektury włókienniczej 25 000,00 
Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza 50 231,00 
Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu 876 000,00 
Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - WPF 1 093 000,00 
Przebudowa ulicy Jana Sniechowskiego w Zgierzu 1 651 833,00 
Przebudowa ulicy Dojazdowej w Zgierzu 224 000,00 
Przebudowa chodnika przy ulicy Podgórnej w Zgierzu 30 000,00 
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zgierzu - budżet obywatelski 60 000,00 
Budowa oświetlenia ulicy Rubinowej w Zgierzu 40 000,00 
Budowa oświetlenia ulicy Henryka Sienkiewicza w Zgierzu 46 000,00 
Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ulica 
Wschodnia 2 - budżet obywatelski 195 000,00 
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w obrębie ulicy 
Kasztanowej w Zgierzu - budżet obywatelski 113 999,00 
Modernizacja infrastruktury sportowej - Łaźnia Miejska w Zgierzu 86100,00 
Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie 
miasta Zgierza - WPF 2 541 007,22 
Budowa szlaków turystycznych na terenie miasta Zgierza 35 000,00 
Budowa obwodnicy osiedla Rudunki w Zgierzu 50 000,00 
Budowa boiska osiedlowego w rejonie ulicy Konstanetgo Ildefonsa Gałczyńskiego w Zgierzu 42 000,00 
Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 
w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę 
wielofunkcyjną 1 875 000,00 
Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska 
piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu 1 998 520,00 
Suma końcowa 15 286 586,26 
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