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Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Szanowny panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o podjęcie działań 

mających na celu naprawienie ubytków w nawierzchni ul. Staffa, Tuwima i Parzęczewskiej. Proszę 

także o skorygowanie wysokości studzienek znajdujących się w pasie wyżej wymienionych ulic. 

Z każdym dniem jest coraz cieplej co zachęca kierowców jednośladów do korzystania z tego 

typu środka lokomocji. Wiąże się to jak co roku, z licznym przekraczaniem dozwolonej prędkości 

przez kierujących motorami oraz fanów czterech kółek na ul. Staffa co stwarza zagrożenie dla życia 

mieszkańców. W związku z tym proszę o zastosowanie rozwiązań technicznych (infrastrukturalnych), 

które uniemożliwią ten proceder. 

Z poważaniem 

Jakub Filipowicz 
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Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na interpelację z dnia 30.04.2020 r. (data wpływu 6.05.2020 r.) 

w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni jezdni ulic: Staffa, Tuwima, Parzęczewskiej 

chciałbym Pana poinformować, że naprawę powyższych ulic zlecono protokolarnie 

firmie wykonawczej. 

Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych zostanie wykonana w miarę 

posiadanych środków finansowych w roku bieżącym. 

Jednocześnie informuję, że w celu ograniczenia prędkości pojazdów poruszających 

się ulicą Staffa, skutecznym rozwiązaniem jest budowa wyniesionych tarcz skrzyżowań/ 

zjazdów publicznych ciągów drogowych odchodzących od przedmiotowej ulicy. 

Ze względu na konieczność wykonania punktowej przebudowy oraz budowy nowych 

odcinków odwodnienia w sąsiedztwie wyniesionych fragmentów jezdni, niezbędne jest 

zabezpieczenie znacznych środków finansowych w budżecie miasta na wykonanie projektów 

budowlanych wraz z realizacją. 

Będziemy planować takie realizacje w ramach możliwości finansowych. 

Sprawę prowadzi: 
Artur Zalepa 
tel. 42 71-43-139 

Z poważaniem 
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