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Interpelacja 

Dziękując za montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej pragnę 
przypomnieć o dziurze w jezdni i chodniku znajdującej się nieopodal, na wysokości 
wyspy podjazdu do dworca. 

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym utrudnia ona bezpieczne poruszanie 
się. 

Chciałbym także poznać dalsze plany na poprawę bezpieczeństwa pieszych na 
przejściach w Zgierzu. W jakich lokalizacjach i ile takich przejść mamy szansę zobaczyć 
w najbliższym roku? Czy ich lokalizacje wynikają z sugestii Policji, Straży Miejskiej czy 
konsultacji z mieszkańcami lub Radami Osiedli? 

W tym miejscu chciałbym także zaapelować do Straży Miejskiej o szczególne 
zwrócenie uwagi na prawidłowe parkowanie pojazdów, w szczególności w odpowiedniej 
odległości przed przejściem dla pieszych. Nie tylko w okolicach dworca, ale także na 
ul. Długiej i innych. 

Pragnę zwrócić uwagę, że problem na ul. Kolejowej znacząco zmniejszy się o ile 
powstaną nowe miejsca parkingowe dla podróżujących koleją. 
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Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 21.08.2019 r. dotyczącą planów 

związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych informuję, 

że ilość montowanych aktywnych przejść dla pieszych jest uzależniona od wielkości 

zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Miasta. 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu pismem z dnia 

4 maja 2015 r. wskazał pięć lokalizacji przejść dla pieszych, przy których powinny zostać 

zamontowane uliczne sygnalizatory ostrzegawcze. Z przekazanej list zostały wybrane dwa 

miejsca gdzie zamontowaliśmy zbliżone, aczkolwiek mniej kosztowne rozwiązanie mające na 

celu poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu. 

Oprócz ul. Kolejowej, zasugerowano ustawienie sygnalizatora w poniższych lokalizacjach: 

ul. Długa przy budynku poczty 
ul. Długa przy Wydziale Komunikacji i Zespole Szkół 

ul. 1 Maja przy banku PKO S.A. 

ul. Staffa przy szkole 

ul. Cezaka przy skrzyżowaniu z ul. Dubois 
Z chwilą wprowadzenia dnia 1 września 2016 r. jednego kierunku ruchu na ul. Dubois został 
ograniczony ruch tranzytowy odbywający się pomiędzy ul. Długą a ul 1 Maja, omijający 
skrzyżowanie ze światłami ul. Długa/ ul. 1 Maja. 

Jednakże z uwagi na dwukierunkowość ruchu na ul. Cezaka oraz na zlokalizowaną przy 
tej ulicy Szkołę Podstawową należało zabezpieczyć drogę dzieci ze szczególnym naciskiem 
na prosty odcinek zlokalizowany pomiędzy skrzyżowaniami. 
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Prace związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych będą 

realizowane sukcesywnie. 

Odnosząc się do kwestii miejsc parkingowych na terenie osiedla mieszkaniowego 

przy ul. Kolejowej informuję, iż działki gruntu wokół dworca kolejowego należą 

do Polskich Kolei Państwowych. Wobec powyższego, ze strony Gminy Miasto Zgierz istnieje 

możliwość korzystania z ogólnodostępnej przestrzeni usytuowanej wzdłuż ul. Kolejowej 

w granicach pozostającej w dyspozycji gminy działki drogowej - ul. Kolejowej, oznaczonej 

nr ewidencyjnym 236/68 w 129 obrębie miasta Zgierza. Niemniej jednak, z inicjatywy 

Gminy Miasto Zgierz od kilku lat prowadzone są rozmowy z PKP S A. w sprawie pozyskania 

gruntów kolejowych dla potrzeb komunikacyjnych. 

W tym celu, po długotrwałych uzgodnieniach, PKP S A . przeprowadziło procedurę 

podziałową skutkującą wydzieleniem działek gruntu oznaczonych nr ewidencyjnym 236/32, 

236/34, 236/35, 236/37 w 129 obrębie miasta Zgierza. W ramach prowadzonej z miastem 

korespondencji, pismem z dnia 2 lipca 2019 r. PKP S A. poinformowało, iż przygotowywane 

do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Zgierz ww. działki gruntu, aktualnie pozostają na etapie 

wyceny, a o dalszych czynnościach zostaniemy poinformowani, po uzyskaniu zgody 

właścicielskiej na zbycie praw do nieruchomości. 

W odpowiedzi na interpelację w części dotyczącej realizacji zadań związanych 

z egzekwowaniem nieprawidłowego parkowania pojazdów przez kierujących, szczególnie 

w obrębie przejść dla pieszych, uprzejmie informuję Pana Radnego, że Straż Miejska 

w Zgierzu czuwa nad porządkiem ruchu drogowego zgodnie z posiadanymi kompetencjami 

egzekwując ww. naruszenia prawa na terenie całego miasta Zgierza. 

Jednocześnie informuję, że naprawa nawierzchni wskazanych w interpelacji 

chodników oraz nawierzchni jezdni została przekazana firmom realizującym remonty 

w ramach bieżącego utrzymania. 

Sprawę prowadzi: 
Artur Zalepa 
tel. 42 71-43 -139 


