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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę o zamontowanie poprzecznych czerwonych 
pasów akustyczno - wibracyjnych na: 

• ul. Staffa - przed przejściami dla pieszych, przed skrętem w ulicę Parzęczewską, 
przed skrętem w ulicę Tuwima, 

• na ulicy Tuwima przed skrętem w ulicę Staffa, 

• ulicy Parzęczewskiej przed skrętem w ulicę Staffa. 

Prośbę swoją motywuję zauważalną w okresie letnim zwiększoną ilością kierowców 
samochodów osobowych jak i motocykli, którzy z ulicy Staffa zrobili sobie tor wyścigowy. 
Szczególne natężenie tej sytuacji ma miejsce w godzinach popołudniowych oraz nocnych, 
kiedy to każdego dnia słyszalny jest ryk ścigających się pojazdów. Mieszkańcy coraz bardziej 
zaczynają obawiać się o swoje zdrowie i życie a nadmienię, że wzdłuż ulicy Staffa biegnie 
ciąg pieszo rowerowy licznie uczęszczany przez spacerujących i korzystających z niego 
mieszkańców. 

Najlepszym dowodem na szybką jazdę w tym obrębie miasta jest wypadek jaki miał miejsce 5 
czerwca na ul. Tuwima przed skrętem w ulicę Staffa. Obraz owiniętego samochodu na słupie 
oświetleniowym oraz ścięte drzewo przez pędzące auto robi niesamowite wrażenie i daje 
dużo do myślenia do jakiej tragedii mogło by dojść gdyby ten samochód uderzył 
w przechodniów. Propozycja zamontowania pasów wibracyjno akustycznych ma wpłynąć na 
zachowania kierowców i zapobiec tak skrajnie niebezpiecznym sytuacjom. 

Proszę także o naprawę trzech lamp oświetleniowych na ul. Tuwima przy skręcie w ul. Staffa, 
uszkodzonych podczas zdarzeń komunikacyjnych. 

Za pozytywne rozpatrzenie sprawy z góry dziękuję. 
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Dotyczy: montażu pasów akustyczno-wibracyjnych we wskazanych lokalizaciach 

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 12.06.2019 r. (data wpływu 
13.06.2019r.) w sprawie zamontowania pasów akustyczno-wibracyjnych w wybranych 
lokalizacjach w pasie drogowym ulic: Staffa, Tuwima i Parzęczewskiej Urząd Miasta Zgierza 
informuje, że pasy akustyczno-wibracyjne nie są skuteczną metodą wymuszenia 
ograniczenia prędkości poruszających się kierowców samochodów i kierowców motocykli, 
gdyż nie stanowią realnej bariery dla poruszających się pojazdów. Dodatkowo podczas 
przejazdu pojazdu przez pasy akustyczno-wibracyjne generowany jest dźwięk o znacznym 
natężeniu, mogący powodować dyskomfort u okolicznych mieszkańców. 

Sposobem ograniczającym rozwijanie nadmiernej prędkości jest budowa 
wyniesionych przejść dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia drogi w bliskim 
sąsiedztwie przejść dla pieszych. Rozwiązanie jest kosztowne i nie koliduje z potrzebami 
transportu zbiorowego 

Doraźnym i skutecznym rozwiązaniem problemu związanego z organizowanymi 
wyścigami są stałe patrole Straży Miejskiej, Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego. 

W związku z powyższym Urząd Miasta Zgierza wystąpi do w/w służb mundurowych 
o zwiększenie ilości patroli w godzinach popołudniowych i nocnych. 

Jednocześnie informuję, że wprowadzenie opisanych przez Pana Radnego 
rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu stosowanych na drogach krajowych oraz autostradach 
zostanie rozważone w porozumieniu z organem zarządzającym ruchem w granicach 
administracyjnych miasta Zgierza, tj. ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu. 
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