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Interpelacja 

W związku z przejęciem obowiązków i finansowania zadań związanych z utrzymaniem 
dróg powiatowych na terenie miasta zwracam się z prośbą o pilne wykonanie prac 
porządkowych w ciągu ulic Szczawińska i Piłsudskiego. Zalega tam piach namyty przez 
ulewy sprzed kilkunastu dni. 

Taki stan rzeczy jest nieusprawiedliwony. 
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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28.06.2019 r. (data wpływu do UMZ) 

w sprawie prac porządkowych w ciągu ulic Szczawińskiej i Piłsudskiego tj. dróg powiatowych 

uprzejmie informuję, iż oczyszczanie w związku z zawartym Porozumieniem Nr 2/2019 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu 

drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielania dotacji 

przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań odbywa się 

zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeprowadzanych wizji w terenie rozpoczynając od 

najbardziej newralgicznych miejsc. 

Odnosząc się do ulicy Piłsudskiego informuję, iż w najbliższym czasie podjęte zostaną 

prace pielęgnacyjne drzew. Celem poprawy widoczności oraz estetyki zaplanowano 

wyczyszczenie odrostów oraz przycinkę koron drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Oczyszczanie ulic Parzęczewskiej i Piłsudskiego z zalegającego piachu odbędzie się od razu po 

zakończeniu prac związanych z pielęgnacją zieleni. W następnej kolejności oczyszczane będą 

ulice Gałczyńskiego oraz Szczaw ińska. 

Sprawę prowadzi: Daria Kaczmarek, lei 42-~14-31-3H 
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