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Zgierz dnia 27 maja 2020 r. 

Prezydent Miasta Zgierza 

Przemysław Staniszewski 

Krzysztof Wężyk 

Radny Rady Miasta Zgierza 

U^4DMMSTA~7GIER2A I 

Interpelacje 
iC-' 

2 8 -05- 2020 

1. W imieniu mieszkańców zwracamy się z prośbą do Prezydenta Miasta Zgierza 
Przemysława Staniszewskiego o możliwość w jak najszybszym czasie skoszenie 
wysokiej trawy mieszczącej się w pasie zieleni na ul. Tuwima , ul. Staffa, 
ul. Parzęczewskiej oraz ul. Szczawińskiej. 

2. W związku przystąpieniem Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o 
udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego na 
realizację w roku 2020 zadania pn. „Projekt prac remontowo-konserwatorskich 
budynku Łaźni Miejskiej w Zgierzu", czy będzie możliwość przystosowania w/w 
obiektu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

3. W imieniu mieszkańców zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta 
Zgierza Przemysława Staniszewskiego o dokończenie realizacji inwestycji 
drogowej z budżetu Miasta Zgierza w zakresie zadań własnych w roku 2020r 
ul.Jagiełły 

Z poważaniem 

Krzysztof Wężyk 

Radny Rady Miasta Zgierza 
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ES' 
Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia,*^"czerwca 2020 roku 

IR. 0003. 30 .2020 

Sz. P. Krzysztof Wężyk 

ima..^P^JOA. Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 28 maja br. uprzejmie wyjaśniam, 

co następuje: 

1. W kwestii wykaszania pasów drogowych ulic Tuwima, Staffa i Parzęczewskiej 

w Zgierzu pragnę poinformować, iż w pierwszej kolejności będzie wykonywane 

koszenie Osiedla 650 - lecia, które rozpocznie się w najbliższym czasie. Ponadto 

z informacji uzyskanych z Starostwa Powiatowego w Zgierzu, które zarządza 

drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Zgierza ulica 

Szczawińska została już wykoszona. 

2. Odnośnie dokończenia realizacji inwestycji drogowej z budżetu miasta Zgierza 

w zakresie zadań własnych w roku 2020 r. - ul. Jagiełły uprzejmie informuję, 

iż zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto 

Zgierz - ul. Jagiełły". Czynności odbiorowe rozpoczęły się w dniu 

02.06.2020 roku. Inwestycja była dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych 

i swoim zakresem obejmowała odcinek ulicy Jagiełły od nr 85 do skrzyżowania 

jiicą Letnią. W ramach inwestycji wykonano: jezdnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych o szerokości 5,5 m o długości 290 m wraz z podbudową, ułożono 

krawężniki, wykonano jednostronny chodnik dla pieszych, zjazdy indywidualne 
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na posesje oraz wybudowano kanał deszczowy długości ok. 250 m wraz z 8 wpustami 

deszczowymi. Ponadto, w dniu 01.06.2020 roku ogłoszone zostało postępowanie 

przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Jagiełły 

obejmujące swoim zakresem około 280 metrowy odcinek od ulicy Letniej w kierunku 

ulicy Całej. Termin składania i otwarcie ofert przewidziano na dzień 16.06.2020 r. 

Inwestycja będzie wykonywana w zakresie zadań własnych i finansowana z budżetu 

miasta Zgierza. Zakres rzeczowy inwestycji w szczególności obejmuje: wykonanie 

jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości 5,5 m wraz z podbudową, 

ułożenie krawężników, utwardzenie zjazdów indywidualnych tłuczniem oraz budowę 

4 wpustów ulicznych z przykanalikami o łącznej długości ok. 60 m. Zakładany termin 

zakończenia inwestycji - listopad 2020 roku. 

3. W sprawie oświetlenia na ul. Witkacego w Zgierzu informuję iż, ulica posiada 

istniejące oświetlenie na całej swojej długości. Oświetlenie uliczne jest sprawne 

i należycie konserwowane. Ponadto, istniejące lampy są rozmieszczone 

we właściwych odległościach (ok. 25m), zastrzeżenia budzi jednak ich lokalizacja 

w stosunku do ulicy oraz ich moce. Wykonanie nowego oświetlenia na całej długości 

ul. Witkacego to koszt około 150 000,00 zł. Mając powyższe na uwadze na bieżąco 

analizujemy możliwość wykonania przedmiotowego oświetlenia w miarę dostępności 

środków budżetowych przeznaczonych w planach inwestycyjnych na ten cel. 


