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Podczas spacerów/po naszym mieście często dają się zauważyć efekty wandalizmu lub 
drobnych awarii, w szczególności dotyczące małej architektury i mebli miejskich. 

Skrzywione znaki drogowe, brakujące śmietniki, uszkodzone ławki. 

Jedna rzecz to oczywiście walka z wandalami i tu stawiam pytanie czy jakość monitoringu 
miejskiego w Zgierzu przystaje do współczesnych możliwości technicznych? 

Drugą stanowiąca clou mojej interpelacji jest znana od lat zasada z dziedziny psychologii 
społecznej, która opisuje teorię wybitych okien. Otóż brak uporządkowania 
wspomnianych we wstępie mojej interpelacji uszczerbków w mieniu miejskim powoduje 
poluzowanie norm społecznych i sprzyja kolejnym aktom wandalizmu. Wnoszę zatem o 
jak najszybsze uzupełnienie braków w śmietnikach m.in. Park im. Kościuszki, ławkach, 
znakach drogowych. Koszty takich działań nie będą zbyt niskie, ale zgodnie z przytoczona 
teorią przyczynią się do zmniejszenia takich zniszczeń w przyszłości. 
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W odpowiedzi na interpelację Pana Łukasza Wróblewskiego - Radnego Rady Miasta 

Zgierza z dnia 29 stycznia 2019r. (data wpływu 31 stycznia 2019r.), dotyczącą efektów 

wandalizmu na elementach małej architektury miejskiej, poniżej pozwolę sobie przedstawić 

stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Odnośnie małej architektury umieszczonej w pasach drogowych ulic miejskich 

będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza informuję, że obecna ilość i rozmieszczenie 

koszy wydają się być optymalne z punktu widzenia racjonalnych potrzeb, w ramach środków 

budżetowych przyznawanych na ten cel. Kosze uliczne w naszej gminie zlokalizowane są 

przede wszystkim wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, przede wszystkim w rejonach 

skrzyżowań, dojść do miejsc użyteczności publicznej itp.. Ilości dostosowywana jest 

adekwatnie do występującego natężenia ruchu. Ponadto wszystkie projekty mające na celu 

modernizację lub rozbudowę infrastruktury drogowej obejmują swoim zakresem również 

elementy małej architektury takie jak ławki, kosze, donice, zieleń, stojaki na rowery. 

W naszym mieście już od pewnego czasu konsekwentnie przestrzegamy, by nowe elementy 

w przestrzeni publicznej były spójne w celu ujednolicenia kolorystyki jak i spełniały wymogi 

w obszarach staromiejskich jak i nowoczesnych. Jednocześnie informuję, że kosze uliczne jak 

i ławki zlokalizowane w pasach drogowych rokrocznie według potrzeb są odmalowane 

i naprawiane. W okresie wiosennym będą uzupełniane kosze uliczne w pasach drogowych 

ulic Kolejowej, 1-go Maja, Hożej oraz wymieniane zniszczone np. w Mieście Tkaczy. 

Nadmieniam, iż w kwestii uzupełnienia brakujących i odrestaurowania istniejących 

elementów małej architektury na terenie parków miejskich, informacja została przekazana 

do właściwego zarządcy tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu. 

Odnosząc się do regulacji znaków pionowych informuję, iż stan oznakowania jest 

monitorowany na bieżąco przez wykonawcę w ramach podpisanej umowy na „Wykonanie 

oznakowania pionowego wraz z konserwacją bieżącą oraz wykonanie oznakowania 

miejskiego systemu informacji na drogach gminnych w Zgierzu w terminie od 01.01.2019r. 

do 31.12.2019r." Zakres przedmiotowej umowy obejmuje również objazdy miasta, na 

podstawie których weryfikowany jest stan oznakowania pionowego i w razie potrzeb tarcze 

wymieniane na nowe, a słupki znaków regulowane. 

tel.(42)714 31 oo 
Plac Jana Pawła II 16 www ,urru ipcu pl fax (42) 714 31 14 
95-100 Zgierz www miasiovgierz pl e-urzad@umz.zgierz.pl 

mailto:e-urzad@umz.zgierz.pl


W kwestii jakości monitoringu miejskiego w Zgierzu informuję, iż większość kamer 

pracuje w technologii HD lecz nie są to kamery mające rozbudowane funkcje zarządzania. 

Tylko kilka kamer w naszym mieście daje możliwość sterowania obrazem tj. zoom czy obrót 

obrazu. Co do współczesnych możliwości technicznych, na rynkach dostępne są kamery 

pracujące w technologii 2K, 4K czy nawet 8K jednak są to kamery bardzo kosztowne. 

Nadmieniam jednak, iż będziemy pracować nad poprawą bezpieczeństwa w naszym 

mieście, tak aby ograniczyć akty wandalizmu do poziomu minimum. 

Z poważaniem 


