
INTERPELACJA 

Interpelacja dotyczy poprawy jakości ulicy przygranicznej w Zgierzu poprzez jej utwardzenie . 

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców dzielnicy 

Rudunki zwracam się z prośbą o utwardzenie ulicy Przygranicznej w części w której występuje 

jako droga gruntowa. 

W okresie letnim bardzo dużo mieszkańców Zgierza korzysta z tej drogi w celu 

dostania się do kompleksu Malinka. Poza ulicą Piątkowską jest to jedyny dojazd do kompleksu 

„Malinka". Niestety aktualnie jakość drogi uniemożliwia jej sprawne pokonanie. Regularne 

wyrównywanie drogi w okresie letnim usprawni i ułatwi mieszkańcom dostęp do Kompleksu 

Malinka. 

Proszę o podanie terminu w jakim mieszkańcy mogą oczekiwać utwardzenia wyżej 

wskazanej ulicy. 
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W odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą poprawy jakości ulicy Przygranicznej 
w Zgierzu poprzez jej utwardzenie, informuję że dotychczasowa szerokość pasa drogowego 
nie spełniała wymagań określonych przepisami. Podjęto działania mające na celu pozyskanie 
terenu od strony lasu od Nadleśnictwa Grotniki. Szacowany koszt jezdni asfaltowej ulicy 
Przygranicznej szerokości 5.5 m na odcinku od ulicy Dzikiej do ulicy Inżynierskiej jest 
zakładany na ok. 320 tys. zł brutto. 

Na najbliższe lata jest planowana realizacja kluczowych i zarazem wielomilionowych 
inwestycji dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dla zadań tych należy jednak 
zapewnić wkład własny. Dlatego też z dużą rozwagą należy podchodzić do dalszego 
obciążania budżetu miasta kolejnymi wydatkami. 

W związku z powyższym, uważam temat za otwarty z potrzebą dalszej szczegółowej 
analizy możliwości finansowych oraz koniecznością właściwego rozplanowania w czasie 
kolejnych działań zmierzających do wykonania utwardzenia ulicy Przygranicznej. Ze swojej 
strony dołożę wszelkich starań, aby wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Przygranicznej 
znalazło się w planach inwestycyjnych Miasta Zgierza w kolejnych latach budżetowych. 

Spraw ę prowadzi: Justyna Łopalewska. lei.: (42) 7/4 32 28. e -mail: jlopalewska a Ulttz.zgierz.pl. 
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