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Mając na uwadze dobro mieszkańców zwracam sę do Pana Prezydenta z prośbą o zakup 
i montaż 20 sztuk ławek i posadowienie ich wzdłuż ciągów pieszych ul. 3 Maja, 
Mielczarskiego, Długiej, Cezaka, Dubois, Rembowskiego. Po konsultacji lokalizacji z Radą 
Osiedla Nowe Miasto i mieszkańcami. 

Osiedle Nowe Miasto jest w dużej mierze zamieszkane przez osoby starsze, ławka 
pozwala na chwilę odpoczynku przy czasem dość długich trasach pokonywanych przez 
zgierskich seniorów do sklepu, kościoła, klubu seniora, na spotkania uniwersytetu III 
wieku czy w innych sprawach. Uzupełnienie sieci ławek stanowiłoby ogromny ukłon 
i ułatwienie dla codziennej aktywności zgierzan, tak seniorów jak i osób 
z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi i każdego kto czasem potrzebuje chwili 
wytchnienia. 
Wierzę, że taki zakup i montaż mógłby być dobrym pilotażem do uzupełnienia ławek na 
obszarze całego miasta. 
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Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia 0~S marca 2020 roku 

Sz. P. Łukasz Wróblewski 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Nawiązując do interpelacji Pana Radnego w sprawie zakupu i ustawienia 20 sztuk ławek 

w pasach drogowych ulic: 3 - go Maja. Mielczarskiego. Długa. Cezaka. Dubois. 

Rembielińskiego informuję, że realizacja przedstawionej koncepcji wymaga dłuższego okresu 

czasowego realizacji. Podczas modernizacji lub rozbudowy infrastruktury drogowej staramy się 

tworzyć przestrzenie bezpieczne i przyjazne mieszkańcom, w których łatwiej jest znieść trudne 

warunki miejskie, można odpocząć. Jednym z takich miejsc jest obecnie prowadzona 

modernizacja ulicy Długiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do Narutowicza, gdzie 

zaprojektowano około 5 sztuk ławek z ustawieniem koszy oraz posadzeniem drzew. 

Uwzględniając środki budżetowe na ten rok oraz po przeanalizowaniu dokładnej 

lokalizacji ustawienia ławek co do ilości Gmina Miasto Zgierz podejmie działania w celu 

zrealizowania przedsięwzięcia mając na względzie przepisy budowlane oraz zgody właściwego 

zarządcy drogi. 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła I116 
95-100 Zgierz 

www umz.Zgierz pl 
www miasto Zgierz pl 

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

e-urzad@umz.zgierz.pl 

mailto:e-urzad@umz.zgierz.pl

