
Interpelacja 

Klub radnych Wspólnie dla Zgierza w imieniu mieszkańców Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ulicy Chemików 7 w Zgierzu zwraca się o przeznaczenie z budżetu 
miasta stosownych środków na remont nawierzchni ulicy Chemików na całej jej długości tj. 
od ul. Sokołowskiej do ul. A . Struga. Ulica Chemików jest ważnym ciągiem 
komunikacyjnym dla klientów Sądu Rejonowego w Zgierzu, mieszkańców zasobu 
mieszkaniowego przy Chemików 7 oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w 
Zgierzu. 
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Klub Radnych 

Wspólnie dla Zgierza 

Rady Miasta Zgierza 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na Państwa interpelację, dotyczącą ujęcia w budżecie miasta na rok 

2019 zadań inwestycyjnych w zakresie remontu nawierzchni ulicy Chemików, poniżej 

pozwolę sobie przedstawić stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Po analizie wnioskowanego zakresu należy na wstępie wskazać, iż ulica Chemików 

przejęta została przez Miasto po byłych Zakładach Przemysłu Barwników „Boruta". Jak 

większość przejętych ulic zakładowych, była ona w złym stanie technicznym. Z uwagi na 

budujące się przy tej ulicy hurtownie oraz powstający kompleks Sądu Rejonowego w Zgierzu, 

ulica ta w roku 2008 została wydłużona do skrzyżowania z ulicą Sokołowską. Ulica Chemików 

jest drogą gminną o uregulowanym stanie prawnym. Droga posiada podstawowe uzbrojenie, 

tj.: energetyczne, sanitarne, wodociągowe. Jednocześnie dla zapewnienia właściwego jej 

funkcjonowania w ulicy została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej. Przechodząc do 

planowania inwestycji oraz kosztów jakie należałoby ponieść na ich realizację, należy określić 

wstępny zakres i przyjąć technologię wykonania. Szacunkowe koszty inwestycji na odcinku 

od ulicy Andrzeja Struga do ulicy Sokołowskiej w zakresie wykonania podbudowy, 

nawierzchni asfaltowej wraz z dwustronnym krawężnikiem betonowym wynosi około 450 tyś 

zł^^iorąc pod uwagę przedstawiony zakres oraz koszty z niego wynikające przy planowaniu 

rej JflWCTtycjłlnależy rozważyć możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 
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Jednocześnie trwa analiza nowego rządowego programu na budowę dróg, którym będzie 

dysponował Wojewoda Łódzki. 

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

realizacja kluczowych i zarazem wielomilionowych inwestycji dzięki pozyskaniu środków 

zewnętrznych, dlatego też z dużą rozwagą należy podchodzić do dalszego 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 zmierzających do wykonania przebudowy 

przedmiotowego ciągu drogowego. 
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