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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie 

Zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie rozmów z właścicielem nieruchomości 
zlokalizowanej u zbiegu ulic Aleksandrowska - Gołębia w sprawie pozostawionych na 
chodniku słupków ostrzegawczych wzdłuż ulicy Aleksandrowskiej. Zajęcie chodnika trwa już 
ponad rok. Stwarza to niebezpieczeństwo dla przechodniów idących z kierunku od targowiska 
miejskiego przez samochody jadące w kierunku Aleksandrowa. 
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Pan Andrzej Mięsok 
Radny Rady Miasta Zgierza 
pl. Jana Pawła li 16 
95-100 Zgierz 
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Szanowny Panie Radny 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 08 maja 2020 roku, dotyczącą 
ustawienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typu U-21, wzdłuż posesji 
przy ul. Aleksandrowskiej 6 w Zgierzu, stanowiących utrudnienie dla ruchu pieszego 
na tym odcinku drogi krajowej nr 71 w Zgierzu, uprzejmie informuję, 
że Straż Miejska w Zgierzu w związku z wystąpieniem zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi spowodowanego przez odpadające elementy gzymsu od elewacji budynku, od 
dnia 04 marca 2019 roku prowadziła dwa postępowania wyjaśniające w sprawie 
podejrzenia popełnienia wykroczenia określonego w art. 72 Kodeksu wykroczeń 
(KW), przez samoistnych posiadaczy nieruchomości przy ul. Aleksandrowskiej 
6 w Zgierzu. 

Postępowania te zostały zakończone w dniu 10 lipca 2019 roku, skierowaniem 
wniosków o ukaranie samoistnych posiadaczy nieruchomości do Sądu Rejonowego 
w Zgierzu, za popełnienie wykroczeń z art. 72 KW. 

Wyrokami Sądu Rejonowego w Zgierzu w miesiącu lipcu 2019 roku sprawcy 
zostali ukarani grzywnami za dokonanie zarzucanego czynu. 

Ponadto, w dniu 29 marca 2019 roku, Straż Miejska w Zgierzu wystąpiła 
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu z prośbą o dokonanie 
kontroli stanu technicznego przedmiotowego budynku i podjęcie działań zgodnie 
z posiadanymi kompetencjami. 

i.a bezpieczeństwa ruchu drogowego znajdujące się na chodniku 
wzdłuż posesji przy ul. Aleksandrowskiej 6 w Zgierzu, w pasie drogowym drogi 
krajowej nr 71, ustawione zostały przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad w Łodzi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
progowego. 
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Jednocześnie informuję, że stan techniczny budynku do dnia dzisiejszego nie 
uległ zmianie, dlatego w dniu 13 maja 2020 r. ponownie wystąpiłem do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu z prośbą o podjęcie stosownych 
działań. 

Z poważaniem 


