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Szanowny Panie Radny, 

W odpowiedzi na interpelację w sprawie uwzględnienia w budżecie na rok 2020 

utwardzenia nawierzchni ulicy Kasprzaka w Zgierzu uprzejmie informuję, 

że przedstawiona przez Pana potrzeba jest zasadna i będzie przedmiotem dalszej naszej 

uwagi. 

Oszacowaliśmy potrzebne środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania. 

Dla oszacowania kosztów przyjęto: jezdnię wykonaną z mieszanek mineralno-asfaltowych 

o długości ok. 140 m. szerokości 5,0 m wraz ze stabilizacją podłoża, warstwą wyrównawczą, 

obustronnym ułożeniem krawężników oraz jednostronnym ułożeniem chodnika. Przy takich 

założeniach, koszty wykonania nawierzchni jezdni wyniosą prawie 190 tyś. brutto. W pasie 

drogowym ulicy zlokalizowane są media - linia elektroenergetyczna oraz teletechniczna, sieć 

wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz sieć gazowa. 

Zakwalifikowanie do realizacji remontu przedmiotowej ulicy nie zależy wyłącznie 

od woli Prezydenta Miasta. Ze względu na szczupłość środków finansowych przeznaczonych 

na naprawę dróg oraz chodników, możliwości ich budowy, przebudowy a także remontów 

są ograniczone. 

Jednocześnie, pragnę zapewnić Pana, że pamiętamy o konieczności zapewnienia 

właściwego stanu technicznego nawierzchni dróg. Do czasu przebudowy nawierzchni ulicy 

Kasprzaka, będziemy powstałe w nawierzchni ubytki naprawiać w ramach bieżącego 

utrzymania dróg gminnych. 

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

realizacja kluczowych i zarazem wielomilionowych inwestycji dzięki pozyskaniu środków 
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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 

przedmiotowej ulicy. 
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