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irpelacja 

Interpelacja dotyczy naprawy nakładki bitumicznej i chodnika na ul. Gałczyńskiego 

na odcinku od ul. Parzęczewskiej do ul. Aleksandrowskiej oraz ul. Piotra Skargi na całym 

odcinku drogi. 

W związku z licznymi skargami mieszkańców na zły stan chodników i jezdni na ul. 

Parzęczewskiej i ul. Piotra Skargi na w/w odcinkach tych ulic proszę o skierowanie pisma do 

Starosty Powiatu Zgierskiego z prośbą o jak najszybsze wygenerowanie środków 

finansowych w budżecie Powiatu Zgierskiego na remont w/w ulic i chodników. 

Nadmieniam, że stan jezdni i chodników na wskazanych odcinkach ulic jest zły 

i zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu oraz przechodniów. Zwracam także uwagę na 

duże koleiny zagrażające bezpieczeństwu uczestnikom ruchu drogowego jakie powstały na 

wysokości przystanku autobusowego Parzęczewska / Tuwima. Przypominam, że ulica 

Parzęczewska jak i ul. Piotra skargi to newralgiczne ulice w siatce połączeń drogowych 

naszego miasta. Każdego dnia porusza się tymi ulicami tysiące Zgierzan. Proszę 

o rozpoznanie sprawy i poczynienie odpowiednich kroków w celu jej pozytywnego 

rozwiązania. 

Z poważaniem 

Jakub Filipowicz 
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W odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą naprawy nakładki 
bitumicznej i chodnika na ul. Gałczyńskiego na odcinku od ul. Parzęczewskiej do 
ul. Aleksandrowskiej oraz ul. Piotra Skargi na całym jej odcinku, mając na uwadze, 
iż Zarządcą przedmiotowych dróg jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu, zgodnie 
z art. 65 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 
poz. 267 ze zm. z 2014r. poz. 183) przekazujemy powyższe wystąpienie, celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do właściwego organu zarządzającego. 

Załączniki: 

1. Zawiadomienie o przekazaniu pisma w powyższej sprawie wg właściwości do 
Starostwa Powiatowego w Zgierzu 
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