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Prezydent Miasta Zgierza 
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Krzysztof Wężyk 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Interpelacje 

1. W imieniu mieszkańców zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta 
Zgierza Przemysława Staniszewskiego o powstanie w miarę możliwości 
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy placówkach 
oświatowych oraz wszystkich placówkach użyteczności publicznej należących 
do zasobów Miasta Zgierza ,( wraz z cmentarzami komunalnymi). 

2. W imieniu mieszkańców zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta 
Zgierza Przemysława Staniszewskiego o możliwość wprowadzenia w b.r do 
budżetu miasta następujących inwestycji drogowych: 

Ul. Jagiełły, 

Ul .Reja, 

Ul. Hordliczki. 

Z poważaniem 

Krzysztof Wężyk 

Radny Rady Miasta Zgierza 
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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia V.?...05.2019r. 

Sz.P. Krzysztof Wężyk 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą tworzenia miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych przy placówkach oświatowych, placówkach użyteczności publicznej 

oraz cmentarzu komunalnym, a także w temacie wprowadzenia w roku bieżącym do budżetu 

miasta inwestycji drogowych polegających na przebudowie ulic: Jagiełły, Reja, Hordliczki, 

poniżej przedstawiam stanowisko w przedmiotowych sprawach. 

Do pierwszego poruszonego tematu na wstępie chciałbym wyrazić swoje poparcie. 

Uważam również, iż jest potrzeba zwiększania liczby oznaczonych miejsc dla osób 

niepełnosprawnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące natężenie ruchu i coraz większe 

trudności z parkowaniem. Dla osób z ograniczeniami ruchowymi z całą pewnością podjęcie 

takich działań będzie ułatwieniem codziennego funkcjonowania. Spektrum tematu jest 

na tyle szerokie i wielowątkowe, iż nie ma możliwości na dzień dzisiejszy określenia 

szczegółów działań jakie mogą lub zostaną w tym celu podjęte. Przede wszystkim należy 

przygotować szczegółową analizę, która wykaże możliwości wydzielenia takich miejsc 

i priorytety ich powstania oraz koszty, na pokrycie których należałoby przewidzieć 

odpowiednie środki w budżecie. Lokalizacja miejsc postojowych może być uzależniona 

od wielu czynników, np. dysponowanie odpowiednimi powierzchniami gruntowymi, dostęp 

do drogi publicznej, konieczność utwardzenia nawierzchni. Temat pozostaje otwarty, 

wymagający dalszej pracy i rozmów. 

Przechodząc do drugiego zagadnienia, chciałbym poinformować, iż zostały już 

podjęte działania zmierzające do pozyskania środków na sfinansowanie przebudowy 

ul. Jagiełły wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. W ubiegłym miesiącu zostały złożone 

bowiem wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie przebudowy 

właśnie ul. Jagiełły, a także ul. Grotnickiej. Ponadto czekamy na informację z Łódzkiego 
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Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dofinansowania ul. Łąkowej, a także z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w sprawie dofinansowania ul. Jedlickiej, 

na które to ulice w ostatnich naborach zostały złożone wnioski o dofinansowania. 

W związku z powyższym nie posiadając tych informacji nie jest możliwe planowanie 

dalszego obciążania budżetu miasta, ponieważ złożenie wniosków wiązało 

się z zadeklarowaniem pokrycia wkładu własnego kosztów inwestycji. 

W słowach podsumowania dziękuję za zainteresowanie oraz bieżące wskazywania 

potrzeb mieszkańców naszego miasta. Z całą pewnością wspólne działania będą owocowały 

korzystnie dla rozwoju samorządu. 


