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Zgierz dnia 26 luty 2020 roku 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Szanowny Pan 

Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę już o zabezpieczenie środków finansowych 

i wpisanie w przyszłoroczny budżet Miasta Zgierza inwestycji miejskiej pod nazwą „ Budowa 

wagę przywiązuje się do ekologicznych środków transportu oraz zdrowego trybu życia 

mieszkańcy powinni mieć możliwość przygotowania się i zweryfikowania swoich 

umiejętności w profesjonalnym do tego przeznaczonym miejscu jakim jest miasteczko ruchu 

drogowego. Panie Prezydencie dbając o bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych 

mieszkańców oraz zwracając szczególną uwagę na dzieci, które dopiero uczą się podstaw 

zachowania w ruchu drogowym poprzez taką inwestycję edukujemy i działamy 

profilaktycznie zmniejszając ilość zdarzeń z udziałem rowerzystów. Panie Prezydencie 

miasteczko ruchu drogowego to także powiększenie możliwości oraz poprawa bazy szkolnej 

każdej ze Zgierskich Szkół Podstawowych, w których w podstawie programowej uczniowie 

mają egzamin ze znaków drogowych oraz przygotowują się do zdania egzaminu na kartę 

rowerową. Dlatego tak bardzo jest potrzebne profesjonalne miejsce do weryfikacji 

umiejętności zachowań uczniów w ruchu drogowym. 

Dzięki miasteczku rowerzyści będą mogli sprawdzić w praktyce znajomość przepisów 

drogowych, a adepci jazdy na dwóch kółkach - zdobywać wiedzę o zasadach ruchu 

w profesjonalnych warunkach. Miejsce to ma służyć działaniom edukacyjnym 

i profilaktycznym. Warunki panujące w kompleksie są zbliżone do tych na drogach. 

Rowerzyści pokonują różnego rodzaju skrzyżowania, jest też wiele znaków drogowych, 

miasteczka ruchu drogowego". Chciałbym nadmienić, że w czasach gdzie coraz większą 



wzniesienia, przejścia dla pieszych, przejazd przez torowisko, przejazdy po bruku oraz 

sygnalizacja świetlna. 

Miasteczko ruchu drogowego to także miejsce integracji dla całych rodzin czy 

organizacji imprez miejskich (konkursów, festynów). Jako miejsce realizacji tej inwestycji 

proponuję lokalizację przy ul Parzęczewskiej na działce między blokami T B S a kościołem ze 

względu na usytuowanie przy ścieżce rowerowej oraz dużym parkingu. Proszę 

o zabezpieczenie na ten cel kwoty 500.000 zł. Proszę o zweryfikowanie czy można skorzystać 

z dofinansowania ze środków zewnętrznych na w/w inwestycję. 

Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby dziękuję 

https://www.youtube.com/watch?v=rvcC0dz6mWo 

https://dziennikpolski24.p1/wieliczka-rus/.yl-ruch-w-miasteczku-zdiccia/ar/l 2021510 

https://www.voutube.com/watch?v=BORG8fu285U 

https://www.voutube.com/watch?v=X6xI8elHSFE 

Z poważaniem 

https://www.youtube.com/watch?v=rvcC0dz6mWo
https://dziennikpolski24.p1/wieliczka-rus/.yl-ruch-w-miasteczku-zdiccia/ar/l
https://www.voutube.com/watch?v=BORG8fu285U
https://www.voutube.com/watch?v=X6xI8elHSFE
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Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącą zabezpieczenia 
środków finansowych i wpisanie do budżetu Miasta Zgierza inwestycji pod nazwą „Budowa 
miasteczka ruchu drogowego" informuję, iż rozumiem i popieram konieczność budowy takiego 
miejsca. 

Niestety możliwości budżetu Miasta Zgierza są ograniczone i wykorzystywane do maksimum. 
Sytuacja finansowa , w jakiej znajduje się Gmina Miasto Zgierz skłania do oszczędnego wydatkowania 
środków finansowych. Kwota wskazana w interpelacji na powyższą inwestycję stanowi poważne 
obciążenie budżetu biorąc pod uwagę zakres i rodzaj inwestycji realizowanych i planowanych 
na terenie miasta. 

Działki gruntu przy ul. Parzęczewskiej między blokami TBS a kościołem, położone w 125 
obrębie miasta Zgierza, oznaczone nr ewidencyjnym 609/1, 608, 607, 579 i 577/4, pozostają 
w użytkowaniu wieczystym Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto jedna z działek gruntu 
nr 48/2, stanowi własność osób prywatnych. 

W związku z tym na dzień dzisiejszy Gmina Miasto Zgierz nie ma możliwości samodzielnego 
ingerowania w sposób zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości. 

W chwili obecnej nie ma również możliwości pozyskania środków zewnętrznych na powyższy 
cel jednakże na bieżąco będą monitorowane możliwości pozyskania środków z funduszy 
zewnętrznych. 

Sprawę prowadzi: 

Agnieszka Kowalewska, tel. 42 714 32 71 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła I116 

Zgierz 
tel. (42)714 31 00 
fax(42)714 31 14 www.umz./gierz.pl 
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