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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców 

o wyrównanie drogi dojazdowej do ulicy Grotnickiej i ul. Jedlickiej na odcinku od ul. Staffa 

do przejazdu kolejowego. Proszę o podjęcie jak najszybszych działań, gdyż droga jest 

w bardzo złym stanie technicznym co grozi niebezpieczeństwem utraty zdrowia oraz 

uszkodzenia mienia. 

Za pozytywne rozwiązanie tej sytuacji z góry dziękuję. 
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Szanowny Panie Radny, 

W odpowiedzi  na  Pana in terpelac ję ,  dotyczącą  wyrównania  drogi  dojazdowej  
do  ul .  Grotnickie j  i  u l .  Jedl ickie j  poniżej  pozwolę  sobie  przedstawić  s tanowisko 
w przedmiotowej  sprawie .  

Po anal iz ie  wnioskowanego problemu należy na  wstępie  wskazać ,  iż  w Zgierzu mamy 
około  80 km dróg gruntowych,  k tóre  pod koniec  ubiegłego roku,  przed okresem zimowym 
zosta ły  doprowadzone do właściwego s tanu technicznego.  W chwil i  obecnej  s tan  wielu  
z  n ich  wymaga poprawy.  Jednakże wykonanie  prac  naprawczych dróg gruntowych możl iwe 
jes t  wyłączenie  przy sprzyja jących warunkach a tmosferycznych.  Wzruszenie  nawierzchni  
dróg gruntowych podczas  ich  prof i lowania ,  koniecznego do właściwego odprowadzenia  
z  n ich  wód opadowych i roz topowych,  przy obecnie  panujących warunkach a tmosferycznych,  
spowoduje  przemieszanie  je j  z  za legającymi  wodami opadowymi lub roztopowymi.  
Równanie  nawierzchni  dróg gruntowych,  na  których znajdują  s ię  kałuże  i  b ło to ,  przyczyni  s ię  
ty lko do zwielokrotnienia  problemu ponieważ przyczyni  s ię  ty lko do utworzenia  kole jnej  
wars twy błota  n iemożl iwej  do  skutecznego uwałowania .  

Skuteczne wykonanie  prac  wyrównujących nawierzchnię  dróg gruntowych możl iwe 
jes t  dopiero  po ich  przeschnięciu .  Tymczasem częs te  opady a tmosferyczne oraz  zamarznię ty  
grunt  uniemożl iwia ją  skutecznie  i  szybkie  wsiąkanie  wód opadowych w nawierzchnię  jezdni .  

W przypadku dróg z  za legającymi  wars twami błota  teore tycznie  możl iwe jes t  
wysypanie  wars twy kruszywa,  k tóre  chwilowo poprawi  przejezdność .  Ale  jes t  to  dzia łanie  
tymczasowe ponieważ wysypany w błoto  t łuczeń bardzo szybko pod naciskiem pojazdów 
wniknie  w s t rukturę  gruntu  i po  krótkim okres ie  problem powróci .  Dodatkowo takie  dzia łanie  
wiąże  s ię  z  c iągłym podnoszeniem poziomu nawierzchni  drogi  i  w  efekcie  za lewaniem 
wodami opadowymi poses j i  sąs iadujących z  taką  drogą,  co  jes t  n iedopuszczalne .  

Kompleksowe równanie  dróg gruntowych planowane jes t  więc  niezwłocznie  
po  osuszeniu  s ię  gruntu  przy sprzyja jących warunkach a tmosferycznych.  
Proszę  za tem o  cierpl iwości  i  wyrozumiałość .  

Sprawę prowadzi: Marek Skarzewski, tel. 42-/ 
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