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Szanowny Pan 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja dotyczy prac porządkowych na drogach i chodnikach oraz naprawy 

ubytków w nawierzchni bitumicznej ulic należących do Miasta Zgierz. 

Szanowny panie Prezydencie proszę o udzielenie informacji kiedy planowane jest 

rozpoczęcie prac porządkowych po okresie zimowym na ulicach i chodnikach należących do 

Miasta Zgierz. Proszę o przedstawienie wstępnego harmonogramu prac na głównych ulicach 

osiedla 650-lecia tj: Staffa, Parzęczewska, Tuwima, Witkacego. 

Proszę, także o podanie terminu rozpoczęcia napraw ubytków w nawierzchni 

bitumicznej (na ciepło) ulic należących do Miasta Zgierz oraz kwoty przeznaczonej 

z budżetu miasta na ten cel. Proszę o podanie terminu wykonania w/w prac naprawczych na 

ul. Staffa, Parzęczewska, Tuwima, Witkacego. 

Z poważaniem 
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Sz. P. Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację, dotyczącą prac porządkowych na drogach 

i chodnikach po okresie z imowym admin is t rowanych przez Gminę Miasto Zgierz i n fo rmu ję , 

że prace związane z oczyszczaniem rozpoczną się w drugiej po łowie marca br. Oczyszczanie 

poz imowe ulic będzie przeprowadzane komp leksowo na poszczególnych Osiedlach naszego 

miasta. Osiedle 650 - lecia, w którego skład wchodzą ulice takie jak; Parzęczewska, Staf fa , 

T u w i m a , Wi tkacego, Suchowolca , Kam ienna , Bazyl i jska będą oczyszczane w drugiej 

kolejności przeprowadzenia robót związanych z sprzątaniem. 

Odnośnie napraw nawierzchni b i tumicznej m. in. w ciągu ulic Staf fa, Parzęczewska, 

T u w i m a oraz Witkacego, informuje, iż z lecenie dotyczące napraw cząstkowych nawierzchn i 

b i tumicznych jest w ciągłej realizacji przez Wykonawcę . W pierwszej kolejności p rowadzone 

są prace na drogach szczególnie zniszczonych po z imie. Nadmieniam jednak , iż drogi 

wskazane przez Pana zostaną również napraw ione . W przypadku u t rzymujących się 

sprzyjających wa runków atmosferycznych prace w inny być wykonane f inaln ie do końca 

marca br. Odnosząc się do zapytania co do kwoty przeznaczonej z budżetu miasta dla 

zadania pn. : "Wykonywan ie napraw cząstkowych nawierzchni b i tumicznych na drogach 

gminnych na terenie miasta Zgierza w 2019 roku" in fo rmu ję , iż umowa z Wykonawcą 

op iewa na kwo tę 279.948,00 zł brutto. 
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