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Interpelacja
W ostatnim czasie dwukrotnie doszło do zniszczenia ławek na nowym
boisku przy ulicy Dolnej. Uprzejmie zwracam się do Pana Prezydenta o
sprawdzenie możliwości zainstalowania oświetlenia boiska np. lampy solarnej
typu LED oraz zamontowanie dodatkowej kamery na pobliskiej Otwartej Strefie
Aktywności i skierowanie jej na boisko.
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W

odpowiedzi

na

Pana

interpelację

z

dnia

23.09.2021 r.

uprzejmie

informuję,

iż po przeprowadzeniu stosownych konsultacji i analiz, możliwe jest kompleksowe wykonanie
instalacji oświetlenia oraz monitoringu na boisku przy ul. Dolnej 47 w Zgierzu.
Zakres prac związanych z monitoringiem winien obejmować:
- montaż kamery zewnętrznej na słupie do nadzoru inwestycji,
- montaż kamery zewnętrznej do nadzoru szafki metalowej,
- montaż szafki hermetycznej z wentylacją na słupie,
- montaż oraz oprogramowanie rejestratora,
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do systemów IP,
- okablowanie,
- montaż switcha do kamer,
- montaż nadajnika Wi -Fi.
Zakres prac związanych z instalacją oświetleniową winien obejmować:
- montaż słupa aluminiowego wraz z dedykowanym fundamentem,
- montaż oprawy oświetleniowej na słupie,
- doprowadzenie zasilania do skrzynki przyłączeniowej oraz słupów oświetleniowych,
- morrbąż słupowej tablicy bezpiecznikowej,
Rwanie instalacji wewnątrz latarni,
- ułożenie bednanćłocynkowanej,
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- montaż skrzyni przyłączeniowej wraz z wkopaniem fundamentu oraz instalacją osprzętu.
- wykonanie pomiarów elektrycznych.
Dodatkowo konieczne będzie dokonanie zakupu materiałów pomocniczych.
Koszt

przedsięwzięcia

wraz

z

przygotowaniem

dokumentacji

technicznej

wynosi

ok. 60 000 zł. Z uwagi na fakt, iż niniejsza inwestycja nie została przewidziana w wydatkach Miasta
Zgierz na rok 2021, rozważone zostanie jej ujęcie w planie budżetowym na rok 2022, w miarę
dostępności środków.

Z poważaniem,

