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INTERPELAGA 

Interpelacja dotyczy remontu ulicy Sukienniczej będącą ulicą strategiczną dla 

osiedla Rudunki. 

Rudunki zwracam się z prośbą o przeprowadzenie remontu i utwardzenia ulicy Sukienniczej w 

Zgierzu. Przeprowadzenie remontu Ulicy Sukienniczej umożliwi uregulowanie odwodnienia na 

terenie osiedla Rudunki. 

Proszę o podanie terminu w jakim mieszkańcy mogą oczekiwać rozpoczęcia 

remontu wyżej wskazanej ulicy. 

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców dzielnicy 
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Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy ulicy Sukienniczej 

w Zgierzu, uprzejmie informuję: 

Ulica Sukiennicza posiada naturalny spadek w kierunku ulicy Murarskiej, w pasie 

drogowym której znajduje się rów otwarty odprowadzający wody opadowe i roztopowe 

z rejonu Rudunek. Utwardzenie ulicy Sukienniczej bez wcześniejszego wykonania systemu 

kanalizacji deszczowej spowoduje zwiększony i przyspieszony spływ wód opadowych 

w kierunku ulicy Murarskiej, a tym samym zwiększenie ilości wód u wylotu kanału na tej 

ulicy, co z kolei spowoduje problemy z odbiorem pozostałych wód opadowych z rejonu kilku 

przyległych ulicy, gdzie również brak jest kanalizacji deszczowej. 

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 

Sukienniczej może być zrealizowane dopiero po wykonaniu w niej kanału deszczowego. 
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W zależności od wybranego rozwiązania, różne są też orientacyjne koszty inwestycji, 

ale w obu przypadkach koszty wykonania samej sieci kanalizacji deszczowej w całej dzielnicy 

to kilkanaście milionów złotych. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

„deszczówki", po jej wykonaniu konieczne będzie utwardzenie nawierzchni ulic, gdzie 

zostanie ona ułożona. To generuje wydatek rzędu kolejnych kilkunastu milionów złotych. 

Oszacowaliśmy koszty wykonania utwardzenia nawierzchni ulicy Sukienniczej. 

Zakładając wykonanie przebudowy ulicy o długości 380 m (główny ciąg ulicy - z mieszanek 

mineralno-bitumicznych - szerokość nawierzchni jezdni 6,Om) + 288 m (łączna długość odejść 

bocznych - kostka brukowa - szerokość nawierzchni pieszo - jezdnej ok. 4,0 -5,0m), koszt 

realizacji inwestycji (na dzień dzisiejszy) wynosi około 780.000,00 zł brutto. 

Oczywiście dokładny koszt wykonania inwestycji zarówno związanej z wykonaniem 

kanalizacji deszczowej, jak i z utwardzeniem nawierzchni ulic na Rudunkach będzie możliwy 

do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej. Jednak już można założyć, że 

realizacja tego zadania ze względu na zakres i koszty w najbliższym czasie będzie dla Gminy 

Miasto Zgierz bardzo trudna. Obecnie trwa realizacja wielu kluczowych dla miasta i zarazem 

wielomilionowych inwestycji dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, dlatego też na 

obecną chwilę trudno mówić o planowaniu dodatkowego obciążenia finansowego budżetu 

miasta. 

Zapewniam, iż stan nawierzchni ulicy Sukienniczej jest na bieżąco monitorowany 

i utrzymywany w należytej przejezdności w ramach bieżącego utrzymania dróg. Obecnie 

ulica jest w pełni przejezdna, a stan techniczny jej nawierzchni jest typowy dla dróg 

nieutwardzonych. Pragnę zapewnić, iż do czasu wykonania przebudowy zrobimy wszystko, 

aby nawierzchnia ulicy była w jak najlepszym stanie. 

Sprawą prowadzi: Marcin Wasiak, tel. 42-714-32-30 
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