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INTERPELACJA 

W związku z pojawiającymi się informacjami o likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu ulicy 
Bazylijskiej proszę o zwrócenie się do PKP Polskie Linie Kolejowe z interwencją o nielikwidowanie 
w/w przejazdu. Z przejazdu korzysta cała masa mieszkańców dzielnicy Proboszczewice - zachód oraz 
jest drogą alternatywną dla często zakorkowanej drogi krajowej 91. 

Z poważaniem Elż 



Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia'/ marca 2019r. 

IR.0003. ' .2019 KG 

Pani Elżbieta Krzewina 
Radna Rady Miasta Zgierza 

PI. Jana Pawła II nr 16 
95-100 ZGIERZ 

C L Q. 
W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 28 lutego 2019r. (data wpływu 01 marca 

2019r.), dotyczącą rzekomej likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu ul. Bazylijskiej 
w Zgierzu, informuję iż zaniepokojony doniesieniami prasowymi o powyższym, w dniu 
28 lutego 2019r. Gmina Miasto Zgierz wystąpiła pismem do Dyrektora Biura Strategii 
PKP S.A. z prośbą o przedstawienie oficjalnych informacji w przedmiotowym temacie, 
postulując jednocześnie o utrzymanie przejazdu (zał. 1). 
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IR.7225. '1 .2019 

Zgierz, 2O19-0£-£'Ś 

Pan 
Tadeusz Sobotnik 
Dyrektor Biura Strategii PKP S.A. 
ul.Targowa 74 
03-734 Warszawa 

Dotyczy: przejazdu kolejowego na linii łączącej stacje Łódź Kaliska -Kutno 

W nawiązaniu do planowanego remontu linii kolejowej jw., w ramach którego 
przewiduje się jakoby likwidację części przejść i przejazdów kołowych, w tym także 
przejazdu w ciągu ulicy Bazylijskiej w Zgierzu , zaniepokojony doniesieniami prasowymi w tej 
sprawie przekazuję do wykorzystania następujące informacje: 
1. Przejazd w ciągu ulicy Bazylijskiej posiada olbrzymie znaczenie dla obsługi 

komunikacyjnej mieszkańców Zgierza. Występujące tu obecnie natężenie ruchu 
kołowego zbliża się w godzinach szczytu do wartości 200poj/h, a więc należy je uznać za 
duże. 

2. Pomimo, iż szlak kolejowy w rejonie ul. Bazylijskiej prowadzony jest za pomocą kilku 
łuków poziomych, na przedmiotowym przejeździe zapewniona jest bardzo dobra 
widoczność. I tak : widoczność z miejsca usytuowania sygnalizacji ( z linii warunkowego 
zatrzymania) w stronę zachodnią wynosi 700m, natomiast widoczność w stronę 
wschodnią wynosi obecnie 650m (stan na dzień 27.02.2019). Jednocześnie należy 
wskazać, iż po zakończeniu prowadzonej od jesieni 2018 wycinki drzew znajdujących się 
na terenach kolejowych, widoczność w stronę wschodnią powinna wzrosnąć 
do 1,2+1,5 km. 

W kontekście powyższego należy uznać informacje przekazywane przez media, iż 
powodem rzekomej likwidacji przejazdu w ciągu ul. Bazylijskiej jest niewielkie 
zainteresowanie mieszkańców Zgierza z korzystania z przedmiotowego przejazdu przy 
jednoczesnym braku wymaganej widoczności za sprzeczne ze stanem faktycznym 

Licząc, że doniesienia prasowe nie są oficjalnym stanowiskiem PKP S.A. w sprawie 
przedmiotowego przejazdu, w n o s z ę o uzupełnienie planów remontowych linii nr 16 
o modernizację przejazdu w ul. Bazylijskiej, zwłaszcza w zakresie nawierzchni kołowej 
w obrębie terenu pozostającego we władaniu PKP S.A. 

- kopia artykułu Kolej naraziła się mieszkańcom Expres Ilustrowany z dnia 25 02.2019 

Do wiadomości : 
PKP S.A 
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi 
ul. Tuwima 28 

Z poważaniem: 

W załączeniu: 
- aktualne zdjęcia z przejazdu 
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•Wycięto kilkanaście dorodnych 
kasztanowców tworzących aleje spacerową 
•Kolej zapowiada też likwidację przejazdu 

ulicy wiodącej do nowego osiedla. . 
JoccfcZmto 
;zemto@apress.todz.p/ 

I gierzanie są oburze
ni tym, co stało się 
wzdłuż torowiska 

biegnącego w kierunku Kutna. 
Kolej bezceremonialnie wycię
ła tam kilkaset drzew, w tym 
cenną przyrodniczo i krajobra
zowo aleję dorodnych kaszta
nowców. To było ulubione 
miejsce spacerów zarówno 
mieszkańców Osiedla 650-le-
cia, jak i tych z drugiej strony 
torów, którzy mieszkają w po
budowanych tam licznie 
w ostatnich latach domkach 
jednorodzinnych. Niestety, te
raz już nie będzie gdzie space

rować w cieniu drzew, bo kasz
tanowce położono pokotem, 
a prócz nich także wiele innych 
mniejszych drzew i całe poła
cie krzewów. 

- To oburzające, to były 
zdrowe, ładne drzewa, które 
pochłaniały hałas od torów 
i zanieczyszczenia, a poza tym 
dawały cień i miejsce do spa
cerów - mówi Anna Bieńkow
ska, mieszkanka Zgierza. - Ko
mu to przeszkadzało? 

- Drzewa wycięliśmy 
na własnym terenie, ze wzglę
du na to, że rosły one zbyt bli
sko toni i stanowiły zagrożenie 
dla mchu, jak i podróżujących 
nimi pasażerów - wyjaśnia Ka

rol Jakubowski z Biura Praso
wego PKP Polskie Linie Kolejo
we. - Takie prace prowadzone 
są przy wielu liniach kolejo
wych w całej Polsce, gdzie 
drzewa rosną zbyt blisko torów 
i sieci trakcyjnej. 

Przejazdów będzie 
znacznie mniej 

: PKPiPŁK mają zamiar - • 
w przyszłym roku rozpo-

> cząć modernizację Onli. 
do Kutna. Plany przewidują 

' budov* min. bezpiecznej | 

rUeuJ.GrotnJckJeJoraztune-
! Jupodtóraml ha osiedlu 
i Ittzywte.UfcwfdacJiilegńle. 

IdHcabascJe p r z e j a z d ^ f e 
|. ńUń. ten na BazyiyśkieŁ 

Jakby tego było mało, kolej, 
przygotowując się do kapital
nego remontu Unii łączącej 
Łódź Kaliską z Kutnem, ogło
siła, że ma zamiar zlikwidować 
kilkanaście przejazdów kolejo
wych i przejść przez tory. Jed
nym z takich przejazdów jest 
znajdujący się w bezpośred
nim sąsiedztwie wyciętych 
kasztanowców przejazd w cią
gu ulicy Bazylijskiej. Zdaniem 
PKP PLK, przejazd ten usytuo
wany jest na łuku tom, nie ma 
tu odpowiedniej widoczności, 
by zapewnić bezpieczeństwo, 
a liczba jego użytkowników 
jest stosunkowo niewielka. 

Takie plany nie ucieszyły 
mieszkańców, którzy mają do
my po drugiej stronie toru. Lu
dzie obawiają się problemów 
z dojazdemdo nich i wydłuże
nia drogi do pracy czy szkoły 
nawet o lalka kilometrów. Chcą 
zachowania przejazdu. 
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Gmina Koluszki 

FATALNE WARUNKI NA DROGACH GRUNTOWYCH 
^ ' Ziennie nawet kilka- Mateusz. ', " Karwowski 
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