
Zgierz dnia 28 marzec 2019 roku 

Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Szanowny Pan 

Zapytanie 

Szanowny Panie Prezydencie w związku z interpelacją, którą złożyłem na ostatniej 

sesji Rady Miasta Zgierza dotyczącą powstania zatok autobusowych na remontowanym 

skrzyżowaniu ul. Parzęczewskiej z ul. Gałczyńskiego proszę o odpowiedź czy odbyły się 

rozmowy z przedstawicielem Powiatu Zgierskiego w tej sprawie, czy zostało wypracowane 

porozumienie oraz jakie zapadły ustalenia w podniesionym przeze mnie temacie. 

Szanowny Panie Prezydencie proszę także o zwrócenie uwagi na ciąg pieszy przy ul. 

Gałczyńskiego biegnący wzdłuż bloku 12. Chodnik na tym odcinku został wyremontowany w 

ramach prac na w/w skrzyżowaniu natomiast mam wrażenie, że nikt w Starostwie 

Powiatowym w Zgierzu nie pomyślał przy planowaniu tej inwestycji o przeniesieniu 2 słupów 

z tego, że została położona nowa kostka skoro nadal ani osoba poruszająca się z wózkiem 

dziecięcym czy niepełnosprawny poruszający się na wózku inwalidzkim nie będzie miał 

możliwości pokonać tego fragmentu chodnika. Proszę więc Panie Prezydencie o przekazanie 

tej informacji do Starostwa Powiatu Zgierskiego i zwrócenie uwagi na konieczność 

przeniesienia słupów oświetleniowych z chodnika na teren zielony tym bardziej, że są to stare 

słupy betonowe. Nie może być tak, że przy takim dużym remoncie, który jest wykonywany 

średnio co kilkanaście lat i ma za zadanie usprawnić ruch samochodowy ale i pieszy nie 

uwzględnia się tak istotnych zmian, które przeszkadzają w normalnym użytkowaniu 

i funkcjonowaniu tego skrzyżowania. 

oświetleniowych umieszczonych w samym środku ciągu pieszego na teren zielony. Cóż 

Z poważaniem 
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Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą utworzenia zatok autobusowych 
na remontowanym skrzyżowaniu ul. Parzęczewskiej z ul. Gałczyńskiego w Zgierzu 
informuję, iż postulat został przekazany, celem rozważenia przez organ właściwy 
tj. Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Inwestycja jest realizowana zgodnie z projektem, 
którym dysponuje Inwestor właściwy. 

Nawiązując do drugiej części Pana zapytania, dotyczącą uwag do inwestycji 
(zmiana lokalizacji dwóch słupów oświetlenia ulicznego w chodniku na ul. Gałczyńskiego 
w Zgierzu), Gmina Miasto Zgierz przekaże celem zajęcia stanowiska zgodnie 
z kompetencjami przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu jako Inwestora przedmiotowego 
zadania. 

Załączniki: 
1. Zawiadomienie o przekazaniu pisma w powyższej sprawie wg właściwości do Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu 

Z poważaniem 
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Zawiadomienie 

Na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r. poz. 267 ze zm. z 2014r. poz. 183) 

w związku z interpelacją Pana Jakuba Filipowicza - Radnego Rady Miasta Zgierza dotyczącą 
inwestycji na skrzyżowaniu ul. Parzęczewskiej z ul. Gałczyńskiego w Zgierzu, 

Urząd Miasta Zgierza zawiadamia: 

o przekazaniu pisma w powyższej sprawie wg właściwości do Starostwa Powiatowego w Zgierzu. 

Uzasadnienie 

Z uwagi na to, że sprawa dotyczy skrzyżowania dróg powiatowych przekazujemy powyższe 
wystąpienie celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Do wiadomości: 
1. Pan Jakub Filipowicz-
2. a/a 

Radny Rady Miasta Zgierza 
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Prezydent Miasta Zgierza 

Przemysław Staniszewski 

Szanowny Pan 

Zapytanie 

Szanowny Panie Prezydencie w związku z interpelacją, którą złożyłem na ostatniej 

sesji Rady Miasta Zgierza dotyczącą powstania zatok autobusowych na remontowanym 

skrzyżowaniu ul. Parzęczewskiej z ul. Gałczyńskiego proszę o odpowiedź czy odbyły się 

rozmowy z przedstawicielem Powiatu Zgierskiego w tej sprawie, czy zostało wypracowane 

porozumienie oraz jakie zapadły ustalenia w podniesionym przeze mnie temacie. 

Szanowny Panie Prezydencie proszę także o zwrócenie uwagi na ciąg pieszy przy ul. 

Gałczyńskiego biegnący wzdłuż bloku 12. Chodnik na tym odcinku został wyremontowany w 

ramach prac na w /w skrzyżowaniu natomiast mam wrażenie , że nikt w Starostwie 

Powiatowym w Zgierzu nie pomyślał przy planowaniu tej inwestycji o przeniesieniu 2 słupów 

oświetleniowych umieszczonych w samym środku ciągu pieszego na teren zielony. Cóż 

z tego, że została położona nowa kostka skoro nadal ani osoba poruszająca się z wózkiem 

dziecięcym czy niepełnosprawny poruszający się na wózku inwalidzkim nie będzie miał 

możliwości pokonać tego fragmentu chodnika. Proszę więc Panie Prezydencie o przekazanie 

tej informacji do Starostwa Powiatu Zgierskiego i zwrócenie uwagi na konieczność 

przeniesienia słupów oświet leniowych z chodnika na teren zielony tym bardziej, że są to stare 

słupy betonowe. Nie może być tak, że przy takim dużym remoncie, który jest wykonywany 

średnio co kilkanaście lat i ma za zadanie usprawnić ruch samochodowy ale i pieszy nie 

uwzględnia się tak istotnych zmian, które przeszkadzają w normalnym użytkowaniu 

i funkcjonowaniu tego skrzyżowania. 
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