
V 

Zgierz dnia 30 stycznia 2020 r. 

Prezydent Miasta Zgierza 

Przemysław Staniszewski 

Krzysztof Wężyk 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Interpelacje 

1. W imieniu mieszkańców zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta 
Zgierza Przemysława Staniszewskiego o powstanie 2 miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych przy Cmentarzach komunalnych należących do 
zasobów Miasta Zgierza. 

2. W imieniu mieszkańców zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta 
Zgierza Przemysława Staniszewskiego o możliwość naprawienia ubytków 
asfaltów wokół studzienek kanalizacyjnych na ul.Tuwima i Staffa, oraz 
możliwość zamontowania spowalniacza na ul. Całej. 

3. W imieniu mieszkańców zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta 
Zgierza Przemysława Staniszewskiego o realizację inwestycji drogowej z budżetu 
Miasta Zgierza w zakresie zadań własnych ul.Hordliczki. 

Z poważaniem 
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Pan Krzysztof Wężyk 
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Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na interpelację z dnia 30 stycznia 2020 r. poruszającą szereg spraw 

istotnych dla mieszkańców naszego miasta chciałbym Pana poinformować, że wyznaczenie 

miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym w obrębie parkingu 

przyległego do cmentarza komunalnego (ul. Konstantynowska) położonego 

na nieruchomości gruntowej nr 466 (obręb Z-188), z uwagi na rodzaj nawierzchni 

pokrywającej przedmiotowy teren, tj. stare płyty wykonane ze zbrojonego betonu typu 

„yomb", na których nie utrzyma się wymagane przepisami oznakowanie poziome. 

Jest to związane z koniecznością wykonania działań inwestycyjnych polegających 

na przebudowie istniejącego parkingu oraz budowie chodników dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

Sprawa naprawy ubytków powstałych wokół studzienek kanalizacyjnych została 

przekazana do firmy „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" w celu dalszego procedowania 

(w załączeniu kopia pisma). 

Montaż progów zwalniających na ulicy Całej spowoduje zwiększenie hałasu, 

co może być bardzo uciążliwe dla osób mieszkających w sąsiedztwie urządzenia 

spowalniającego ruch pojazdów. Przejazd pojazdów poprzez progi zwalniające wygeneruje 

dodatkowe drgania podłoża przenoszące się na okolicę oraz zwiększy ilość wydzielanych 

przez samochody spalin. 

Należy również zwrócić uwagę na istotny, aczkolwiek zwykle pomijany fakt, 

że montaż (drogowe kołki mocujące) fizycznych spowalniaczy ruchu przyczynia się do utraty 
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integralności nawierzchni jezdni czyli warstwy ścieralnej, która zaowocuje penetracją wód 

opadowych niżej położonych warstw konstrukcyjnych i lokalnym osłabieniem nawierzchni 

jezdni ulicy Całej. 

Ponadto, omawiana powyżej ulica objęta jest gwarancją udzieloną przez firmę 

realizującą przebudowę w roku 2016 i wszelka ingerencja w strukturę drogi spowoduje utratę 

zabezpieczenia na wykonane prace. Gwarancja na zrealizowaną inwestycję mija dnia 

7 listopada 2021 roku. 

W odpowiedzi na zagadnienie, dotyczące realizacji przebudowy nawierzchni 

ulicy Ignacego Hordliczki w Zgierzu, na wstępie chciałbym zapewnić Pana, iż na bieżąco 

monitorujemy możliwości finansowe wykonywania inwestycji drogowych na terenie 

naszego miasta. W ostatnich latach udało się dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych 

wykonać wiele inwestycji infrastrukturalnych, kolejne są w trakcie realizacji oraz w fazie 

złożonych wniosków o przyznanie dofinansowania. 

W tym miejscu należy wspomnieć, iż oprócz zadań infrastrukturalnych 

i komunalnych znacząca część środków inwestycyjnych kierowana jest na rozwój sportu 

i rekreacji oraz edukacji. 

W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość oraz cierpliwość, ponieważ jak 

pojawią się tylko odpowiednie środki w budżecie, postaramy się zrealizować wnioskowaną 

przebudowę ulicy. Dla uszczegółowienia na wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni 

ul. Ignacego Hordliczki wraz z chodnikami oraz bocznymi dojazdami (łączna długość ok. 

240m), konieczne będzie poniesienie kosztów na poziomie ok. 400 tys. zł. 

Do czasu wykonania inwestycji, utrzymywanie ulicy w należytym stanie technicznym 

będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg, w taki sposób, aby zapewnić 

możliwość sprawnego i bezpiecznego korzystania z przedmiotowej ulicy. 

Z poważaniem 

Sprawę prowadzi: 
Artur Zaiepa 
tel. 42 71-43 -139 
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„Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" 
Sp. z o. o. 
ul. A. Struga 45 
95-100 Zgierz 

W związku ze złożoną Przez Pana Radnego Krzysztofa Wężyka w dniu 

30.01.2020r interpelacją min. w sprawie naprawy uszkodzeń nawierzchni powstałych 

wokół studzienek kanalizacyjnych na ul. Tuwima i ul. Staffa Urząd Miasta Zgierza 

zwraca się z prośbą o pilne zabezpieczenie powstałych ubytków i poinformowanie 

nas o podjętych działaniach. 

Jednocześn ie informujemy, że studzienki kanalizacyjne stanowią urządzenie 

obce w pasie drogowym. Każdy najazd pojazdu na studzienkę wytwarza drgania, 

które są przenoszone na okalającą ją nawierzchnię, co w dłuższej perspektywie 

wpływa negatywnie na żywotność nawierzchni jezdni. 
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