
, , ,., JWEZĄD M I A S T A Z G I E R Z A 
Łukasz Wróblewski 
Radny Miasta Zgierza 

Platforma 
Obywatelska 

dcia 1 0 -09- 2019 

Nr 

Klub Radnych 
Koalicja Obywatelska 

Zgierz 9 września 2019r. 

Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Od pewnego czasu Miasto Zgierz, dzięki porozumieniu z Powiatem zajmuje się 
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Zgierza. 

Wydaje się to dobrym i działającym całkiem sprawnie pomysłem. Wobec 
powyższego proszę o informację jak z punktu widzenia Urzędu jest ten proces oceniany, 
czy są już pierwsze analizy i oceny jego funkcjonowania? 

Jeżeli nie pojawiają się jakiś nadzwyczajne problemy może warto podobny model 
zastosować co do drogi wojewódzkiej i w pewnym zakresie do ulic z zasobu G D D K i A ? 

Powinno to pozwolić na zoptymalizowanie procesów i ułatwić zarządzanie 
zgierską siecią drogową. 
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Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 9.09.2019 r. dotyczącą porozumienia 

pomiędzy Miastem Zgierz a Starostwem Powiatowym w Zgierzu w zakresie powierzenia dróg 

w ramach rocznego utrzymania ulic informuję, że ilość środków finansowych jakie 

są przekazywane przez Powiat Zgierski na realizację zadań związanych z bieżącym 

utrzymaniem dróg nie pozwala na pełną realizację potrzeb zgłaszanych przez 

Gminę Miasto Zgierz, a jedynie wykonywanie na bieżąco pilnych napraw. 

Doprowadzenie niektórych odcinków ciągów drogowych pozostających we władaniu 

Starostwa Powiatowego do dostatecznego stanu technicznego wymaga znacznych 

nakładów finansowych wydatkowanych w ramach działań inwestycyjnych lub remontowych. 

Powyższe odnosi się również do zieleni towarzyszącej zlokalizowanej wzdłuż 

wybranych ulic stanowiących główne szlaki komunikacyjne scalające miasto. 

Odnosząc się do Pana pomysłu pragnę poinformować jednocześnie, że roku 2018 

zostały podpisane przez Gminę Miasto Zgierz bezterminowe umowy użyczenia 

na pielęgnację wybranych terenów zielonych usytuowanych wzdłuż dróg krajowych oraz 

drogi wojewódzkiej. Przy czym środki finansowe wydatkowane na ten cel pochodzą 

wyłącznie z budżetu miasta. 

Prowadzone były rozmowy o ewentualnym przejęciu w utrzymanie dróg wyższej 

kategorii, ale bez większych rezultatów na tę chwilę. 

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