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Interpelacja dotyczy inwestycji drogowej na ul. Polnej. 

Szanowny panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o wykonanie 

nakładki bitumicznej, chodnika oraz oświetlenia na ul. Polnej od ul. Tuwima do ul. 

Aleksandrowskiej. Wyżej wspomniana inwestycja poprawi komunikację na Osiedlu 650 -

lecia ułatwi wyjazd naszych mieszkańców w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego oraz 

/.mniejszy korek w godzinach szczytu na skrzyżowaniu ulic Gałczyńskiego 

i Aleksandrowskiej. 

Proszę o przedstawienie wstępnego - roboczego kosztorysu tej inwestycji. 

Proszę o rozpoznanie sprawy, zabezpieczenie środków na 2020 rok i poczynienie 

odpowiednich kroków w celu pozytywnego jej rozwiązania. 

Z poważaniem 
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Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na interpelację w sprawie wykonania nakładki bitumicznej, 

chodnika oraz oświetlenia na ul. Polnej od ul. Tuwima do ul. Aleksandrowskiej 

uprzejmie informuję, że na Przebudowę skrzyżowania ulic: Tuwima, Polna oraz 

Żytnia w Zgierzu został opracowany projekt budowlano - wykonawczy. Gmina 

Miasto Zgierz uzyskała również Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. Wartość kosztorysu inwestorskiego na przedmiotowy fragment robót 

to kwota ok. 180 tys. zł. Wykonanie pozostałej części ul. Polnej w zakresie 

nawierzchni z podbudową oraz chodnikiem oszacowaliśmy na kwotę 

ok. 850.000,00 zł, oświetlenia na 180.000,00 zł. Wartość oświetlenia obejmuje: 

wykonanie linii zasilającej, wykonanie projektu, uzyskanie pozwoleń, wykonanie 

przebudowy układu rozliczeniowo-pomiarowego. 

Ponadto uprzejmie informuję, że fragment ul. Polnej od ul. Owsianej do 

ul. Aleksandrowskiej w celu wykonania przedstawionego przez Pana zakresu 

wymaga uregulowania stosunków prawnych, a także wykonania odwodnienia 

ulicy. 

Zatem przedstawione powyżej wartości będą powiększone 

o odszkodowania z tytułu wykupu gruntów, odwodnienie ulicy, a także o koszty 

związane z wymaganiami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

związane z włączeniem ul. Polnej w droga krajową (ul. Aleksandrowską). 

Jednocześnie informuję, że wnioskowana budowa może być uwzględniona 
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przy konstruowaniu budżetu na rok 2020 jeśli będą odpowiednie środki finansowe. 
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