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Zapytanie 

Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców naszego 

miasta o odpowiedź na pytanie kiedy zainstalowanie zostanie bezpieczne przejście dla 

pieszych w bezpośrednim pobliżu Szkoły Podstawowej nr 12 przy przystanku autobusowym 

"Staffa szkoła" na przeciw bloków 92, 93. Przypominam, że w styczniu 2018 roku składałem 

interpelację w tym temacie. Za kilkanaście kilka dni rozpoczyna się rok szkolny i dobrze by 

było aby dzieci oraz mieszkańcy naszego miasta w tym miejscu czyli się bardziej bezpiecznie. 

Nadmienię, że ruch na ulicy Staffa jest duży a dzieci i młodzież wracająca ze szkoły do domu 

poruszająca się komunikacją miejską musi pokonać tą ulicę aby dostać się na przystanek 

autobusowy. 

• 



Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz. bo.ofr 2019 r. 
IR. 0003.41 .2019 ZA 

Pan Jakub Filipowicz 
Radny Rady Miasta Zgierza 
Pl. Jana Pawła II nr 16 
95-100 Zgierz 

Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 22.08.2019 r. dotyczącą zainstalowania 

bezpiecznego przejścia dla pieszych w bezpośrednim pobliżu Szkoły Podstawowej nr 12 

przy przystanku autobusowym „Staffa szkoła" naprzeciw bloków 92 i 93 informuję, 

że z uwagi na liczne potrzeby mieszkańców w zakresie wykonania montażu aktywnych 

przejść dla pieszych na obszarze naszego miasta oraz ze względu na ograniczone 

środki finansowe przeznaczone na ten cel w tegorocznym budżecie miasta, prace 

związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych będą 

sukcesywnie realizowane. 

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo obiektu związanego z edukacją najmłodszych 

mieszkańców, bezpieczne przejście dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego „Staffa 

szkoła" zostanie zainstalowane w pierwszej kolejności. 

Z poważaniem 
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