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INTERPELACJA 

Interpelacja dotyczy remontu ulicy Inżynierskiej będącą ulicą strategiczną dla 

osiedla Rudunki. 

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców dzielnicy 

Rudunki zwracam się z prośbą o przeprowadzenie remontu i utwardzenia ulicy Inżynierskiej 

w Zgierzu. Przeprowadzenie remontu Ulicy inżynierskiej umożliwi uregulowanie 

odwodnienia na terenie osiedla Rudunki, a w szczególności ulic odchodzących od ulicy 

Inżynierskiej na północ w stronę lasu, tj. Włókiennicza, Zduńska, Krawiecka, Sukiennicza, 

Robotnicza. Po dużych opadach deszczu wyżej wymienione ulice i domy mieszczące się przy 

nich są regularnie zalewane i niszczone a przejazd wyżej wymienionymi ulicami jest bardzo 

utrudniony. 

Proszę o podanie terminu w jakim mieszkańcy mogą oczekiwać rozpoczęcia 

remontu wyżej wskazanej ulicy. 
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Radny Miasta Zgierza 
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Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu ulicy Inżynierskiej w Zgierzu 
uprzejmie informuję, że przedstawiona przez Pana potrzeba jest zasadna i będzie 
przedmiotem dalszej naszej uwagi. 

Ulica Inżynierska zlokalizowana jest w zgierskiej dzielnicy Rudunki i w całości należy 
do Gminy Miasto Zgierz. Posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną tłuczniem kamiennym. 
Brak jest chodników dla pieszych. Długość ulicy Inżynierskiej - to ok. 760 m. W pasie 
drogowym ulicy Inżynierskiej znajdują się następujące media: sieć wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, gazowa oraz linia elektroenergetyczna, brak jest kanalizacji deszczowej. 

Oszacowaliśmy koszty wykonania remontu - utwardzenia nawierzchni ulicy 
Inżynierskiej. Zakładając wykonanie pasa jezdnego wykonanego z mieszanek mineralno-
bitumicznych o długości 760 m, szerokości 6.0 m oraz obustronnego chodnika o szerokości 
2.0 m. koszt realizacji inwestycji (na dzień dzisiejszy) wynosi niemal 1.6 min zł brutto. 

Dzielnica Rudunki boryka się z problemem właściwego odprowadzania wód 
opadowych. Uwidacznia się to szczególnie przy dużych opadach deszczu. Wtedy ilość wód 
opadowych jest tak duża. że błyskawicznie zamienia ulice w koryta rzek. 

Chcąc rozwiązać ten problem. Gmina Miasto Zgierz zleciła opracowanie 
alternatywnych koncepcji odprowadzenia wód opadowych dla zlewni rowu otwartego przy 
ulicy Murarskiej. Każda z nich w inny sposób rozwiązuje retencjonowanie wody. Pierwsza to 
typowa kanalizacja deszczowa z dużym zbiornikiem retencyjnym przy wylocie rowu. przy 
ulicy Murarskiej, zaś druga to innowacyjna koncepcja opracowana przez naukowców 
z Politechniki Rzeszowskiej, w której zastosowanie mają retencyjne kanały ściekowe. 

Obie koncepcje zgodnie zakładają, że w pierwszej kolejności należy zrealizować 
inwestycję u wylotu kanału deszczowego przy ulicy Murarskiej, zaś później sukcesywnie 
wszystkie ulice uzbrajać w kanalizację deszczową. W związku z tym faktem, rzeczą oczywistą 
jest iż docelowe utwardzenie nawierzchni ulicy Inżynierskiej może być zrealizowane dopiero 
po wykonaniu w niej kanału deszczowego. 

y koszt wykonania kanalizacji deszczowej jak i utwardzenia nawierzchni ulicy 
Inżynierskiej bidzie możliwy do określenia, po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
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Ze względu na szczupłość środków finansowych przeznaczonych na naprawę dróg oraz 
chodników, możliwości ich budowy, przebudowy a także remontów są ograniczone. Ponadto, 
koszt wykonania systemu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Rudunki wraz z wylotem 
kanalizacji deszczowej przy ulicy Murarskiej, to kilka a nawet kilkanaście milionów złotych. 

Jak wiadomo potrzeby inwestycyjne w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury 
drogowej, w tym kanalizacji deszczowej są ogromne. Biorąc pod uwagę przedstawiony zakres 
prac oraz koszty z niego wynikające, przy planowaniu tej inwestycji należy rozważyć jej 
etapowanie. Na bieżąco monitorujemy możliwości pozyskania z funduszów zewnętrznych 
środków sfinansowanie przedmiotowej inwestycji i jeśli pojawią się takie możliwości, z całą 
pewnością pochylimy się nad jej realizacją. 

Jednocześnie, pragnę zapewnić Pana. że pamiętamy o konieczności zapewnienia 
właściwego stanu technicznego nawierzchni dróg. Do czasu budowy kanalizacji deszczowej 
i docelowo przebudowy nawierzchni ulicy Inżynierskiej, 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 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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