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Radny Rady Miasta Zgierza 

dotyczy: naprawy parkingu przy ul. 3 Maja i chodnika ul. Bazylijskiej w Zgierzu 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 23 kwietnia 2015 r. (otrzymana dnia 

28 maja 2015 r.) w sprawie remontu parkingu przy ulicy 3 Maja oraz naprawy chodnika 

odcinka ulicy Bazylijskiej w Zgierzu uprzejmie informuję: 

Parking przy ulicy 3 Maja posiada nawierzchnię z kostki brukowej. Jej zła jakość 

sprawiła, że uległa ona silnej degradacji. Jest powyszczerbiana i posiada wiele ubytków, co 

stanowi dużą niedogodność w parkowaniu samochodów i stwarza zagrożenie uszkodzenia 

samochodów. Zdajemy sobie sprawę, że jego stan jest dużym utrudnieniem dla 

korzystających z parkingu kierowców. Niestety, roboty te są już po gwarancji i naprawa 

spoczywa na gminie. Pod względem technicznym i prawnym nie ma przeszkód w wykonaniu 

remontu nawierzchni. Jedyną przeszkodą w szybkiej realizacji jest szczupłość środków 

finansowych w budżecie miasta na bieżące utrzymanie dróg. Szacowany koszt wymiany 

kostki brukowej na parkingu i przyległym odcinku drogi wynosi ok. 154.700 zł. Trudno 

będzie wygospodarować takie środki finansowe w ramach obecnego budżetu. Do remontu 

będziemy mogli przystąpić w przypadku pojawienia się oszczędności na realizowanych już 

inwestycjach. W przypadku braku takich, wniosek może być uwzględniony dopiero przy 

konstruowaniu budżetu na rok następny. Do tego czasu zabezpieczymy największe ubytki, 

aby w miarę bezpiecznie korzystać z parkingu. 

Odnośnie poruszonego stanu chodnika na ulicy Bazylijskiej w rejonie byłej piekarni 

to informuję, że przedmiotowy chodnik nie był formalnie zajęty pod prowadzoną budowę. 

Według stanów prawnych tylko część chodnika w tym rejonie należy do Gminy Miasto 

Zgierz. Część terenu od strony ogrodzenia należała do Powszechnej Spółdzielni 

Plac Jana Pawła II 16 
tel. sekretariat 42 714-31-00 

95-100 Zgierz 
fax 42 714-31-14 



Spożywców „Zgoda" w Zgierzu. Chodnik w tym miejscu był bardzo zniszczony i składał się 

z popękanych płyt chodnikowych. Podobny stan chodnika występuje również na dalszym 

odcinku idąc w stronę ulicy Gołębiej. Niestety, po prowadzonej budowie centrum 

handlowego, nie ma już w tym miejscu żadnego utwardzonego przejścia. Dlatego też, 

prowadzimy korespondencję z firmą Trust Properties Sp. z o.o. z Łodzi - inwestorem 

wybudowanego centrum handlowego w sprawie naprawy zniszczonego chodnika w czasie 

rozbiórki budynku piekarni, czy też w trakcie budowy nowego centrum handlowego. 

Nasze działania i rozmowy będą prowadzone tak, aby zaistniałą sytuację rozwiązać 

jak najszybciej i przywrócić nawierzchnię chodnika do stanu używalności. Będziemy starali 

się doprowadzić do tego możliwie jak najszybciej. 

Do wiadomości: 
- Biuro Rady Miasta Zgierza 


