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Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

W związku z brakiem wykonania prac, o które interpelowałem ok roku temu, 
mianowicie poprawy stanu ul. Kolejowej w obrębie podjazdu pod dworzec kolejowy, 
w szczególności zapadniętej jezdni i chodnika i tworzeniu się w tym miejscu kałuż, 
w okresie zimowym zamarzających proszę o ponowne rozpatrzenie możliwości poprawy 
tej sytuacji. 
Dodatkowo proszę o dokonanie naprawy krawężnika i pasa zieleni na łuku 
ul. Kolejowej przed ul. Cezaka. Obecny stan poza nieestetycznym wyglądem stanowi 
zagrożenie dla uczestników ruchu. W tym miejscu na jezdnię spływa błoto, gromadzą się 
także liście i woda co ujemnie może wpływać na przyczepność pojazdów, a przecież tuz 

^^jlhpk jest usytuowane przejście dla pieszych. 

Ł u k T . 
RadnjTRady Miasta Zgierza 

' -•.OArttŁHCYJNV 
>tr- R«<W MiarttZgierta 

.Vplvii.,:'o Cam 



Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, 2019-1 
IR. 0003.41^ .2019 MC 

Szanowny Pan 
Łukasz Wróblewski 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Dotyczy : poprawy stanu ul. Kolejowej w obrębie podjazdu pod dworzec Kolejowy Zgierz 

Szanowny Panie Radny, 
w odpowiedzi na interpelację z dnia 18.11.2019 w sprawie jw. wyjaśniam: 

Pańskie ubiegłoroczne postulaty dotyczące ul. Kolejowej zostały spełnione w zakresie 
realnym do wykonania w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg: 
we wrześniu bieżącego roku dokonano naprawy zapadnięć nawierzchni ciągów pieszych 
w obrębie skweru położonego bezpośrednio przed dworcem. Aktualnie nawierzchnie tych 
ciągów pozostają w stanie zadowalającym - zastoisk wody brak. 

Podległe mi służby ustaliły, iż spadek podłużny jezdni na wysokości skweru jest 
zbliżony do zera. W konsekwencji: spływ wód deszczowych jest bardzo powolny - wody 
opadowe stagnują na krawędzi jezdni nim odebrane zostaną przez wpusty uliczne. Sytuacja 
taka powtarza się po każdym większym deszczu. 

Należy wskazać, iż do niedawna ul. Kolejowa znajdowała się we władaniu P K P . 
Porządkowanie stanów prawnych i przejmowanie gruntów ul. Kolejowej „na stan miasta" 
zostało zakończone dopiero kilka lat temu. To, co obecnie można obserwować na 
ul. Kolejowej, czyli brak właściwego odprowadzenia wód deszczowych, jest stanem 
zastanym, niemożliwym do uporządkowania bez poważniejszej inwestycji, która winna 
obejmować nie tylko dobudowanie dodatkowych wpustów deszczowych ale również korektę 
niwelety jezdni tak, aby przyspieszyć spływ wód opadowych w kierunku kratek. 

Przedmiotowy zakres prac nie jest możliwy do wykonania w ramach bieżącego 
utrzymania i wymaga podjęcia stosownego zadania inwestycyjnego, które powinno być 
koordynowane w czasie z oczekiwaną przebudową drogi dojazdowej do garaży (wskazana 
droga wewnętrzna oraz garaże bywają okresowo podtapiane). Przebudowa powyższego 
układu drogowego przy udziale Wspólnoty Mieszkaniowej, uzupełniona o budowę 
dodatkowych instalacji odwadniających, zarówno w ul. Kolejowej jak i w drodze dojazdowej 
do garaży, jest bez wątpienia inwestycją oczekiwaną zarówno przez mieszkańców osiedla 
jak i mieszkańców całego miasta. 

Natomiast odnośnie uszkodzonych elementów pasa drogowego znajdujących się łuku 
skrzyżowania ul. Cezaka oraz ciągu ulic Kolejowa - 3 Maja pragnę wyjaśnić . iż wskazane 
przez Pana skrzyżowanie stanowi drogę krajową nr 71 ; wszelkie prace naprawcze w tym 
rejonie pozostają w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po raz 
kolejny wystąpimy do GDDKiA w sprawie konieczności naprawy elementów przedmiotowego 
skrzyżowania. 
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