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Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady osiedla nowe miasto w Zgierzu zwracam się do 
Pana Prezydenta z próbą o zrealizowanie inwestycji polegającej na wymianie chodnika 
po stronie wschodniej ul. Sikorskiego oraz po południowej ul. Rembowskiego na odcinku 
od ul. Sikorskiego do odnowionej części chodnika. Wzdłuż bloku. 

Do wyłożenia tego bardzo już zniszczonego i przez to niebezpiecznego i nieestetycznego 
odcinak winna być użyta kostka betonowa zdjęta z odcinków ul. Długiej, obecnie 
w modernizacji. Ważne dla mieszkańców jest poczucie tego, że kostka zdemontowana na 
osiedlu Nowe Miasto powinna na tym tez osiedlu pozostać w postaci takiej inwestycji. 

Wierzę, że Pan Prezydent przychyli się do tej propozycji. 
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Szanowny Pan 
Łukasz Wróblewski 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny, 

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 27.05.2020r w sprawie wykonania 
remontu chodnika położonego po wschodniej stronie ulicy Sikorskiego oraz po południowej 
stronie ulicy Rembowskiego na odcinku od ul. Sikorskiego w kierunku wyremontowanego 
w latach ubiegłych odcinka ciągu pieszego, chciałbym Pana zapewnić, że mam na uwadze 
przeprowadzenie prac remontowych na wspomnianych ulicach. 

Jednakże z uwagi na znaczne zaangażowanie tegorocznych środków finansowych 
w projekty związane z rewitalizacją historycznego centrum pozostającego pod bacznym 
nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ewentualne prace poprawiające komfort 
użytkowników przestrzeni publicznej, są na bieżąco analizowane i realizowane w ramach 
możliwości finansowych. 

Trafnie Pan Radny zauważył, iż istnieje możliwość powtórnego wykorzystania 
nie uszkodzonych materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki chodników 
wykonywanych w ramach działań rewitalizacyjnych. Dlatego nadająca się do ponownego 
wbudowania galanteria betonowa zostanie użyta wyłącznie w ramach realizowanych 
remontów cząstkowych, polegających na punktowej wymianie zdegradowanych fragmentów 
chodników, czyli pracach nie wymagających znacznych nakładów finansowych oraz 
długotrwałego zabezpieczenia gwarancyjnego. Do tego czasu drobne prefabrykaty betonowe 
są przechowywane na składowisku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 
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