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W związku z Pana pierwszym zapytaniem w interpelacji z dnia 25 czerwca 2015 r., 

w sprawie nowych rozwiązań komunikacyjnych, w tym obsługi transportem autobusowym, 

informuję, iż warunki realizacji poszczególnych postulatów przewozowych są na bieżąco 

analizowane. 

Kwestia skomunikowania ulicy Dubois została już wstępnie rozpoznana. 

Obsługa tej części miasta autobusami wymaga wcześniejszego wprowadzenia zmiany 

organizacji ruchu, utworzenia nowych przystanków komunikacji miejskiej, wprowadzenia 

jednokierunkowego ruchu na ul. Dubois i Rembowskiego, a także ustanowienia adekwatnych 

ograniczeń w parkowaniu pojazdów. Linia autobusowa zależnie od kierunku będzie miała 

swój przebieg bądź to na ul. Dubois, bądź na równoległej ul. Rembowskiego. 

Dla obu kierunków ruchu odcinek przebiegający po ul. Cezaka będzie wspólny. 

Dodatkowo informuję, iż na przestrzeni najbliższych miesięcy zostanie podjęta 

decyzja czy przedmiotowe ulice zostaną objęte nową czy już istniejącą linią regularną. 

W odpowiedzi na drugie pytanie złożone w interpelacji z dnia 25 czerwca 2015 roku 

informuję, iż Wydział Inwestycji i Rozwoju dokonał analizy kosztów zagospodarowania 

terenu boiska przy ul. Kasztanowej stanowiącego własność Gminy Miasto Zgierz, 

obejmującej : 

• Odtworzenie nawierzchni na istniejącym boisku wraz z wykreśleniem nowych linii 

oraz zamontowaniem nowych koszy gry w koszykówkę, 

• Budowy placu zabaw o nawierzchni piaskowej. 

Szacunkowy koszt budowy całego zamierzenia wynosi łącznie ok. 70.000 zł brutto. 

Uprzejmie informuję, iż na tę chwilę w budżecie Gminy Miasto Zgierz, nie ma środków 

zabezpieczonych na przedmiotowy cel. W Y D Z I A Ł O R G A N I Z A C Y J N Y 
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Równocześnie, aby umożliwić korzystanie mieszkańcom z terenu, niezwłocznie podjęte 

zostaną działania zmierzające do uporządkowania terenu, wraz z jego wykoszeniem. 
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