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Agata Grzelak - Makowczyńska 
Radna Rady Miasta Zgierza J 

Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

W związku z licznymi prośbami ze strony Mieszkańców Osiedla Krzywię - Chełmy 

w Zgierzu, zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków finansowych 

w budżecie na 2020 rok z przeznaczeniem na remont - utwardzenie ulicy Ignacego 

Hordliczki oraz dokończenie utwardzenia ulicy Generała Józefa Bema w Zgierzu. 

Są to krótkie, ale bardzo ważne ulice dla tej części miasta ponieważ łączą się 

z ulicą Długą umożliwiając komunikację Krzywią Północ z pozostałą częścią miasta. 

Dodatkowo Mieszkańcy podkreślają, iż ze względu na charakter dojazdowy 

do pozostałych ulic, drogi te zazwyczaj są w złym stanie technicznym, wymagają 

ciągłych napraw (np. wyrównywanie) i uzupełniania tłuczniem, co generuje duże 

koszty, a także powoduje ciągłe podwyższanie dróg względem nieruchomości 

położonych przy nich. 

Za uwzględnienie prośby Mieszkańców z góry dziękuję. 
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Szanowna Pani, 

l.iz ,Nr. 

Sz.P. Agata Grzelak - Makowczyńska 
Radna Rady Miasta Zgierza 

w odpowiedzi na Pani interpelację, dotyczącą ujęcia w budżecie miasta Zgierza 

na rok 2020 zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie nawierzchni ulicy Ignacego 

Hordliczki oraz dokończenie przebudowy ulicy Gen. Józefa Bema w Zgierzu, na wstępie 

chciałbym zapewnić Panią, iż na bieżąco monitorujemy możliwości finansowe wykonywania 

inwestycji drogowych na terenie naszego miasta. 

W ostatnich latach udało się dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych wykonać wiele 

inwestycji infrastrukturalnych, kolejne są w trakcie realizacji oraz w fazie złożonych 

wniosków o przyznanie dofinansowania. W tym miejscu należy wspomnieć, iż oprócz zadań 

infrastrukturalnych i komunalnych znacząca część środków inwestycyjnych kierowana jest 

na rozwój sportu i rekreacji oraz edukacji. 

Niestety możliwości budżetowe miasta są ograniczone i pomimo zwiększonego 

potencjału dzięki pozyskanym środkom finansowym, nie ma możliwości, aby wszystkie 

potrzeby inwestycyjne i remontowe zostały wykonane w perspektywie kilku lat. Staramy się 

posiadane możliwości wykorzystywać do maksymalnych wartości, a co za tym idzie 

wykorzystujemy każdą szansę pozyskania środków zewnętrznych. 

W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość oraz cierpliwość, ponieważ 

jak pojawią się tylko odpowiednie środki w budżecie, postaramy się zrealizować 

wnioskowane przebudowy ulic. Dla uszczegółowienia na wykonanie przebudowy 

nawierzchni jezdni ul. Hordliczki wraz z chodnikami oraz bocznymi dojazdami (łączna długość 

ok. 240m), konieczne będzie poniesienie kosztów na poziomie ok. 400 tys. zł. Natomiast 

dokończenie przebudowy ul. Gen. Józefa Bema (długość pozostałego odcinka ok. lOOm) 

szacowane jest na kwotę ok. 150 tys. zł. 
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Natomiast odnosząc się do skuteczności bieżących napraw, chciałbym poinformować, 

iż utrzymanie dróg gruntowych poprzez dosypywanie tłucznia aktualnie wykonywane jest 

incydentalnie. Dalsze dosypywanie tłucznia (i w konsekwencji podnoszenie niwelety dróg) 

groziłoby przekierowaniem wód opadowych na tereny przyległych posesji. Znajdująca się 

na miejskich drogach gruba warstwa tłucznia jest równana i wałowana, co jest zabiegiem 

wystarczającym. W roku 2019 średni koszt całorocznego utrzymania mb drogi gruntowej 

to ok. 10 zł. W tym samym okresie mb budowy drogi o nawierzchni utwardzonej 

(asfalt/kostka) to koszt ponad 1000 zł (bez uwzględniania takich robót jak odwodnienie 

czy ciągi piesze). 

W słowach podsumowania chciałbym zapewnić, iż do czasu wykonania inwestycji, 

utrzymywanie ulic w należytym stanie technicznym będziemy starali się sumiennie 

realizować w ramach bieżącego utrzymania dróg w taki sposób, aby możliwie najsprawniej 

i bezpieczniej można było z nich korzystać. 

• Sprawą prowadzi: Marcin Wasiak, tel. 42-714-32-30 


