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Agata Grzelak - Makowczyńska 
Radna Rady Miasta Zgierza 

fi Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

W imieniu Mieszkańców ulicy Gospodarczej w Zgierzu, zwracam się 

z uprzejmą prośbą obniżenie drogi poprzez jej tzw.„wykorytowanie". 

Droga ta powinna zostać utwardzona, gdyż często jest w złym stanie 

technicznym, wymaga ciągłych napraw (np. wyrównywanie), co jakiś czas wysypywany 

i uzupełnianiany jest tłuczeń, a to generuje duże koszty, ale przede wszystkim 

powoduje ciągłe podwyższanie drogi względem nieruchomości położonych przy nich. 

Mieszkańcy zauważają, iż w ciągu kilkunastu lat poziom drogi podniósł się o ponad pół 

metra i więcej. W konsekwencji prowadzi to do zalewania nieruchomości, co jest 

szczególnie uciążliwe po obfitych opadach deszczu czy roztopach śniegu. 

Za uwzględnienie prośby Mieszkańców z góry dziękuję. 
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Prezydent Miasta Zgierza 
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Szanowna Pani 
Agata Grzelak - Makowczyńska 
Radna Rady Miasta Zgierza 

Szanowna Pani Radna, 
w odpowiedzi na Pani interpelację, dotyczącą problemu zalewania nieruchomości 

przy ul. Gospodarczej poniżej pozwolę sobie przedstawić stanowisko 
w przedmiotowej sprawie. 

Po analizie wnioskowanego problemu należy na wstępie wskazać, iż ul. Gospodarcza 
jest drogą gruntową stanowiącą „mieszaninę" gruntu rodzimego ( niejednokrotnie również 
odpadów budowlanych wbudowywanych w drogi przez mieszkańców), przykrywającego 
to wszystko materiału kamiennego używanego do wyrównywania powstałych odkształceń 
jezdni oraz namułów nanoszonych przez wody deszczowe po obfitych opadach deszczu. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchniach wzmocnionych 
tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz, w miesiącu październiku bieżącego 
roku prowadzone były roboty, w wyniku których zostało wykonane mechaniczne 
korytowanie, profilowanie (spulchnianie) i wałowanie jezdni ul. Gospodarczej co w istotny 
sposób obniżyło poziom drogi. Powyższe powinno ograniczyć ilości spływów 
powierzchniowych na teren przyległych nieruchomości. 

Zgłoszony przez Panią Radną temat uważam za otwarty z potrzebą jego dalszej 
szczegółowej analizy i w razie konieczności zaplanowania w czasie kolejnych działań 
zmierzających do ewentualnego wykonania przebudowy przedmiotowej drogi 
wraz z jej utwardzeniem nawierzchnią bitumiczną oraz budową infrastruktury służącej 
do jej odwodnienia. 

Mając powyższe na uwadze, do czasu podjęcia ewentualnych działań inwestycyjnych, 
prowadzone będą okresowe kontrole stanu technicznego przedmiotowej drogi, 
a stwierdzone nieprawidłowości niezwłocznie usunięte. 
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