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W związku z głosami mieszkańców naszego miasta zwracam się do Pana Prezydenta 
z prośba o pilne wykonanie prac remontowych na wjazdach z ul. Dąbrowskiego na 
wysokości numeru 10. 

W szerokości chodnika znajdują się tam dwa wjazdy w stronę bloków, z których jeden 
jest mocno wykoleinowany, a drugi de facto nieutwardzony. Mieszkańcy wskazują na 
notoryczne ocierania podwoziami swoich samochodów, co oprócz uszkodzenia 
pojazdów grozi także wyciekiem ropopochodnych płynów do gruntu. 

Zdając sobie sprawę, że ul. Dąbrowskiego została zgłoszona do postępowań 
o dofinansowanie pragnę zauważyć, że okres oczekiwania na decyzję i postępowanie 
wdrażające realizację przebudowy pochłonie co najmniej kilka miesięcy. Punktowe 
prace już teraz są niezbędne zatem wnoszę o ich pilne przeprowadzenie. 
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PI. Jana Paw ła II nr 16 
95-100 Zgierz 

Szanowny Panie Radny, 

W odpowiedzi na Pana interpelacje w sprawie wykonania prac remontowych 

na wjazdach na wysokości numeru 10 uprzejmie wyjaśniam: nieruchomość położona przy 

ulicy Dąbrowskiego 10 (na działce nr ewid. 10/22) posiada zjazd wykonany z trylinki. 

Art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych mówi: 

..Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy 

do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi". W związku 

z powyższym, naprawa zjazdu, zgodnie z przytoczoną wcześniej ustawą leży po stronie 

właścicieli działki nr ewid. 10/22. tj. m.in. Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Zgierzu. 

Urząd Miasta Zgierza wystąpi do Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą 

o podjęcie działań zmierzających w kierunku naprawy zjazdu na teren posesji nr 10. 

Zjazd z drugiej strony budynku położonego przy ulicy Dąbrowskiego 10 

zlokalizowany jest na działce nr ewid. 9/2, który jest dojazdem do nieruchomości 

położonej przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ponadto zgodnie z zawartą, bezterminową umową 

służebności przechodu i przejazdu, zjazd ten wykorzystywany jest jako dojazd 

do nieruchomości położonych przy ulicy Dąbrowskiego 6. Zgodnie z umową na 

właścicielu lub użytkowniku wieczystym nieruchomości władnącej, ciąży obowiązek 

utrzymania czystości i porządku oraz właściwego stanu nawierzchni obciążonego gruntu 

na koszt własny, a także umożliwienia mieszkańcom korzystania z nieruchomości 

KiążonęKsłużebnością. W związku z tym. naprawa i utrzymanie zjazdu w należytym 

sta«tf*Fpo"wir\no zostać wykonane przez użytkowników posiadających umowę służebności. 
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W wyniku przeprowadzonej w dniu 3 czerwca br. wizji lokalnej stwierdzono, 

iż przedmiotowy zjazd został częściowo utwardzony mieszanką asfaltową. 

Pragnę poinformować, iż prowadzona w chwili obecnej inwestycja polegająca na 

wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku ulicy Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Długą 

do posesji nr 10, realizowana jest pod nazwą ..Przebudowa nawierzchni ulicy Dąbrowskiego", 

w ramach zadania ..Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz". 

Inwestycja realizowana i finansowana jest wspólnie z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

Elektrociepłownia w Zgierzu i w swoim zakresie nie przewiduje przebudowy chodników ani 

zjazdów na posesje. 

Sprawę prowadzi: 
Mariusz Bibel. tel. 42-714-32-28 


