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Mając na uwadze starania o realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Jedlickiej co jest 
bardzo cenna inicjatywą i ważną inwestycją trzeba zauważyć, że jej realizacja pozwoli 
w naturalny sposób zrealizować kolejną, bardzo ważną inwestycję t j . przebudowę, 
utwardzenie i odwodnienie ul. Miodowej, stanowiącej dojazd do przystanku osobowego 
Zgierz Kontrewers. 

To od tej strony znajdują się miejsca parkingowe przystanku, także komunikacja 
zastępcza korzysta z dojazdu od północy. Niedługo rozpoczną się kolejne prace 
remontowe na l in i i kolejowej Łódź- Kutno zatem dojazd do przystanku, także dla 
komunikacj i zastępczej jest ważnym argumentem za realizacją tej inwestycji. 

Wnoszę o rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. 
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Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą zrealizowania inwestycji polegającej 

na przebudowie ul. Miodowej w Zgierzu, poniżej pozwolę sobie przedstawić stanowisko 

w przedmiotowej sprawie. 

Na wstępie chciałbym poinformować, iż w styczniu 2018r. została podjęta próba 

pozyskania dofinansowania na realizację przebudowy ul. Miodowej i Jedlickiej poprzez 

złożony wniosek o przyznanie środków na ten cel z budżetu Województwa Łódzkiego, 

pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Niestety zaproponowany 

poziom dofinansowania okazał się zbyt niski w stosunku do wnioskowanego, 

co nie pozwoliło na realizację zadania. Jak Pan wskazał w interpelacji w roku bieżącym 

zostały podjęte kolejne próby pozyskania dofinansowania. Niestety ze względu 

na możliwości budżetowe, które przekładają się bezpośrednio na wysokość wkładu 

własnego, który należy zapewnić, możliwe było złożenie wniosku jedynie na pozostały 

odcinek ulicy Jedlickiej. Niemniej jednak jeżeli Gmina Miasto Zgierz otrzyma dofinansowanie 

na wystarczającym poziomie i zostanie wykonana przebudowa ulicy Jedlickiej, 

będzie to już pośrednio oznaczało znaczne ułatwienie dojazdu do wskazanego przez Pana 

przystanku osobowego PKP Zgierz Kontrewers. 

W słowach podsumowania należy dodać, iż na najbliższe lata planowana jest 

realizacja\ kluczowych dla miasta i zarazem wielomilionowych inwestycji dzięki pozyskaniu 

środków zewnętrznych, dlatego tez z dużą rozwagą należy podchodzić do dalszego 
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obciążania budżetu miasta kolejnymi wydatkami. W związku z powyższym uważam temat 

za otwarty z potrzebą dalszej szczegółowej analizy możliwości finansowych 

oraz koniecznością właściwego rozplanowania w czasie kolejnych działań i etapów 

zmierzających do wykonania przebudowy wnioskowanej ulicy. 


