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Prezydent Miasta Zgierza 

W imieniu Mieszkańców Osiedla Krzywię - Chełmy w Zgierzu, zwracam się 

z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2020 rok 

z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicy Walecznych - 1 etap; odcinek od ulicy 

Czarnieckiego do ulicy Twardej (tory PKP). 

Ulica ta, ze względu na swoje położenie jest bardzo często uczęszczana przez pieszych, 

dodatkowo PKP zapowiedziało budowę przejścia podziemnego na dworzec PKP przy 

ulicy Walecznych, co spowoduje jeszcze większy ruch pieszy w tym rejonie. 

Niestety ulica Walecznych nie jest utwardzona ani nie posiada wydzielonego chodnika, 

przez co piesza komunikacja jest bardzo utrudniona i może być, szczególnie ze względu 

na brak oświetlenia, również niebezpieczna. 

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

Szanowna Pani Radna, 

w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 24 października 2019r. dotyczącą 
budowy oświetlenia ulicy Walecznych w Zgierzu informuję iż, szacowany koszt 
budowy oświetlenia (na odcinku pomiędzy ul. Twardą a ul. Czarnieckiego) to około 
40 tys. złotych. Powyższa kwota obejmuje: wykonanie linii zasilającej długości ok. 
250 m oraz ustawienie 8 słupów oświetleniowych. Ponadto należy dodać koszty 
wykonania projektu, uzyskania pozwoleń, wykonania przebudowy układu 
rozliczeniowo-pomiarowego, a także wykupienia terenu (miejscami droga ma 
szerokość jedynie 2,5 m). 

Budowa oświetlenia ul. Walecznych będzie możliwa po przejęciu na własność 
Gminy Miasto Zgierz stosownego poszerzenia tej drogi. 

Uprzejmie informuję iż, budowa powyższego oświetlenia będzie zgłaszana 
i analizowana przy planowaniu zadań w kolejnych latach. Jednakże w pierwszej 
kolejności będą realizowane zadania na które opracowana jest już dokumentacja 
techniczna. 
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