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Zgierz 27 lutego 2020r. 

Pan Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Zwracam się z prośbą o wszczęcie przygotowań do przebudowy ul. Jaracza. Stanowi ona 
dojazd do przystanku kolejowego oraz w drugiej części do ul. Obrońców Pokoju i do 
terenu zielonego. 

Działka 728, na której leży ta ulica jest działką miejską, z przystanku korzystają 
mieszkańcy co najmniej dwóch osiedli Zgierza, niestety dojazd do niego jest mocno 
utrudniony. Obecnie trwa proces modernizacji linii kolejowej Łódź Widzew- Kutno. 
Byłoby wskazane aby skorelować oba remonty, tak aby niedługo po pełnym otwarciu linii 
kolejowej także dojazd i możliwość zaparkowania samochodów były zapewnione. 

Pozwoli to także odciążyć parking przy dworcu kolejowym Zgierz. 
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Bohdan Bączak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia *.t.03.2020r. 

Szanowny Pan 
Łukasz Wróblewski 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny, 

W odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą wszczęcia przygotowań 
do przebudowy ul. Jaracza informuję, iż ul. Jaracza jest drogą gruntową, która w ramach 
bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchniach wzmocnionych tłuczniem 
kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz jest pod stałym nadzorem. 

Ponadto nadmieniam, iż zgodnie z założeniami Projektu pn. „Usprawnienie 
kolejowego połączenia Łódź - Kutno poprzez budowę linii kolejowej lub modernizację 
istniejących" planowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. m. in., dla przystanku 
kolejowego Zgierz Jaracza, w tym planowana jest budowa dojścia do peronu oraz miejsc 
parkingowych. 

Z informacji uzyskanych od Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o., w ul. Jaracza 
na odcinku od ul. Granicznej do ul. Żwirki, w 2020 roku planowana jest budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej. Planowanie ewentualnej przebudowy przedmiotowej drogi, 
wyprzedzająco do w/w inwestycji, jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione i powinno 
nastąpić po ich zakończeniu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, do czasu podjęcia ewentualnych działań inwestycyjnych, 
prowadzone będą okresowe kontrole stanu technicznego przedmiotowej drogi, 
a stwierdzone nieprawidłowości niezwłocznie usunięte. 

Z poważaniem 

Sprawę prowadzi: Marek Skarzewski, 
tel. 42-714-31-39 
Do wiadomości: 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków UMZ 
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