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Interpelacja 

Mając na uwadze zapewnienie elementarnej jakości poruszania się pieszych po Zgierzu 
zwracam się z kategoryczną prośbą o pilne rozwiązanie powtarzającego się problemu 
powstawania i utrzymywania się kałuż dokładnie na przejściach dla pieszych. 
Sytuacja ta ma miejsce m.in. w południowo-zachodniej ćwiartce pl. Kilińskiego, na 
ul. Armii Krajowej przy Starym Rynku, na świeżo wyremontowanych ul. 3 Maja czy 
ul. Długiej przy Policji. Nie mówiąc już o drogach generalnie w złym stanie jak ul. 
Dąbrowskiego, 1 Maja i Piłsudskiego. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że część przedstawionych dróg jest w zarządzie GDDKiA czy 
Starostwa Powiatowego niemniej to mieszkańcy naszego miasta zmuszeni są skakać 
przez przeszkody czy brodzić w brudnej wodzie. Dlatego w przypadku dróg poza miejską 
jurysdykcją proszę o wezwanie tych zarządców do pilnej interwencji. 

Wnioskuję w tym miejscu także o pełen audyt przejść dla pieszych na terenie miasta pod 
tym kątem. 
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Dotyczy: zaleganie wód opadowych w obrębie przejść dla pieszych 

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 30.05.2019 r. (data wpływu 
31.05.2019r.) w sprawie zalegania wód opadowych w obrębie przejść dla pieszych Urząd 
Miasta Zgierza informuje, że opisywany problem jest spowodowany rzędnymi niwelety 
dostosowanymi do naturalnego ukształtowania terenu. W przypadku intensywnych opadów, 
które pojawiają się coraz częściej w naszej szerokości geograficznej, wybudowane zgodnie 
z obowiązującymi normami odwodnienie pasa drogowego nie jest w stanie szybko odebrać 
nadmiaru deszczówki lub wód roztopowych. Spływ wód opadowych w obrębie południowo-
zachodniej ćwiartki pl. Kilińskiego, wyremontowanym odcinku ul. Długiej (przejście dla 
pieszych w rejonie Komendy Powiatowej Policji) odbywa się w sposób grawitacyjny 

Powyższy problem z odprowadzeniem wód opadowych odnosi się również do ulic 
które nie pozostają w gestii UMZ. 

i wymaga czasu wprost proporcjonalnego do ilości zalegającej wody. 
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