
Zgierz dnia 30 stycznia 2020 roku 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Szanowny Pan 

Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę o interwencję do odpowiednich zarządców dróg 

w sprawie montażu czasowego zegara sygnalizacji świetlnej światła zielonego na 

skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej z ulicą Długą oraz na skrzyżowaniu ulicy Parzęczewskiej 

z ulicą Gałczyńskiego. Po uruchomieniu na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej z ulicą Długą 

systemu kamer zasadnym jest aby kierujący mieli komfort poprzez widomość za jaki czas 

zapalone będzie jeszcze światło zielone lub za ile się ono pojawi. Poprzez taką wiedzę 

kierowcy będą reagować w niebezpieczny sposób np. dynamicznie przyspieszając bądź 

gwałtownie hamując oraz wpłynie to na lepsze upłynnienie ruchu na tym skrzyżowaniu. 

Podobna sytuacja ma miejsce na skrzyżowaniu ulicy Parzęczewskiej z ulicą 

Gałczyńskiego, gdzie wprawdzie nie ma zamontowanego systemy kamer ale poprzez 

wprowadzenia na skrzyżowaniu pasa do lewoskrętu tworzą się bardzo duże korki. Dzięki 

zastosowaniu inteligentnego systemu sygnalizacji świetlnej można poprawić przepustowość 

na tym skrzyżowaniu a montaż czasowego zegara sygnalizatora światła zielonego 

i czerwonego tylko go usprawni oraz zmniejszy dezorientację i nerwowość kierujących. 

Takie rozwiązania są powszechnie stosowane w polskich miastach. 

Proszę o przekazanie mojej interpelacji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad oraz Starostwa Powiatowego w Zgierzu. 

Z poważaniem 



Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

IR.0003. .fi... .2020 

Pan Jakub Filipowicz 
Radny Rady Miasta Zgierza 
PI. Jana Pawła II nr 16 
95-100 Zgierz 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na interpelację z dnia 30 stycznia 2020 r. dotyczącą montażu 

czasowego zegara sygnalizacji świetlnej światła zielonego na skrzyżowaniu ulicy Armii 

Krajowej z ulicą Długą oraz na skrzyżowaniu ulicy Parzęczewskiej z ulicą Gałczyńskiego 

chciałbym Pana poinformować, że w rzeczonej sprawie zostały przekazane pisma 

do właściwych zarządców dróg tj. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz 

Starostwa Powiatowego w Zgierzu. 

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

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 

tel. (42) 714 31 00 
fax(42)714 31 14 

e-urzad@umz.zgierz.pl 
www.umz zgierz.pl  

www miasto.zgierz pl 

mailto:e-urzad@umz.zgierz.pl
http://www.umz
http://zgierz.pl


Zgierz, dnia^£62020r. 

IR. 7226. IC .2020 ZA 

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) 

w związku z pismem Pana Jakuba Filipowicza w sprawie czasowej zmiany świateł przy skrzyżowaniu 
ulicy Armii Krajowej (DK-91) z ulicą Długą w Zgierzu, 

Urząd Miasta Zgierza zawiadamia: 

0 przekazaniu pisma w powyższej sprawie wg właściwości do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
1 Autostrad w Łodzi. 

Uzasadnienie 

Z uwagi, że sprawa dotyczy skrzyżowania będącego w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, przekazujemy powyższe wystąpienie celem rozpatrzenia zgodnie 
z kompetencjami. 

Do wiadomości: 
1. Pan Jakub Filipowicz - Radny Rady Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II16 
2. a/a 



Zgierz, dniat.^t?L 2020r. 

IR. 7226. i ł .2020 ZA 

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) 

w związku z pismem Pana Jakuba Filipowicza w sprawie czasowej zmiany świateł przy skrzyżowaniu 
ulicy Parzęczewską (droga nr 5141E) z ulicą Gałczyńskiego (droga nr 5157E) w Zgierzu, 

Urząd Miasta Zgierza zawiadamia: 

o przekazaniu pisma w powyższej sprawie wg właściwości do Starostwa Powiatowego w Zgierzu, 

Uzasadnienie 

Z uwagi, że sprawa dotyczy skrzyżowania będącego w Zarządzie Starostwa Powiatowego 
w Zgierzu, przekazujemy powyższe wystąpienie celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Do wiadomości: 
1. Pan Jakub Filipowicz - Radny Rady Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 

2. a/a 


