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Po zapoznaniu się z Pana pismem dotyczącym pytań mieszkańców Osiedla Nowe 
Miasto informuję, iż rozważamy możliwość wymiany nawierzchni oraz ciągów pieszych 
ul. Dąbrowskiego w następnym roku kalendarzowym. Jednak ze względu na długi odcinek 
drogi oraz związane z tym koszty będzie to wymagało zabezpieczenia dość dużych 
środków finansowych w budżecie. Ponadto należy mieć także na uwadze brak w 
ul. Dąbrowskiego kanału deszczowego. Po wykonaniu prac modernizacyjnych nawierzchni 
nie da się wykonać odwodnienia przez dość długi okres czasu. Z drugiej strony realizacja 
całości tj. nawierzchni, ciągów pieszych i odwodnienia wymaga opracowania dokumentacji 
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Koszty realizacji całości określi dopiero 
kosztorys inwestorski. 

Odnośnie nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku miejskim w Zgierzu informuję , że 
zostały wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Nawierzchnia 
wykonana z kruszywa mineralnego naturalnego i łamanego związanego naturalnym 
spoiwem jest nawierzchnią półtwardą, elastyczną przepuszczającą wodę i powietrze. Tego 
typu nawierzchnie z naturalnych kruszyw o określonych właściwościach są wykonywane 
w terenach zielonych. Wykonawca dostarczył na żądanie zamawiającego badania 
potwierdzające ich właściwości. Dane te zostały zweryfikowane przez inspektora nadzoru. 

W kwestii małej ilości koszy ulicznych znajdujących się na terenie miasta Zgierza pragnę 
poinformować, że na terenie naszego miasta znajduje się 368 sztuk koszy (bez 
przystanków). Oczywiście ilość koszy ulicznych na dzień dzisiejszy nie wyczerpuje miejsc 
i potrzeb lokalizacji pojemników na odpady. W roku ubiegłym miasto zakupiło 70 sztuk 
koszy, z których większa ilość została ustawiona w ciągach dróg w celu wymiany starych 
zniszczonych na nowe kosze. W roku bieżącym zakupiono 20 sztuk koszy ulicznych, 
gdzie część z nich została dostawiona na ulicy Gałczyńskiego oraz zostaną także 
wymienione ze starych na nowe na ulicy Łódzkiej. 
Wszystkie głosy mieszkańców o potrzebach większej ilości koszy są analizowane 
i w przyszłym roku w miarę posiadanych środków będziemy zwiększać ilość koszy 
w ciągach ulicznych. 

W sprawie uporządkowania działki nr 154/1 obręb 129 przy ulicy Jana Kilińskiego 3 
w Zgierzu informuję, że w/w działka nie jest formalnie dostępnym parkingiem. 
Nieruchomość ta jest nieogrodzona, przylegająca do posesji przy pl. Kilińskiego 4 - 4a 
w Zgierzu, w której znajdują się różne biura oraz dyskont „BIEDRONKA". Jest własnością 
prywatną, której właściciel nie jest dostępny w miejscu swojego zameldowania. W sprawie 
tej interweniowała Straż Miejska w celu zmobilizowania właściciela działki do utrzymania 
porządku. Po wielokrotnych nieudanych próbach skontaktowania się z właścicielem 
nieruchomości przedmiotowa działka została uporządkowana w dniu 30 września br. 
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Natomiast jeśli chodzi o oczyszczenie brzegów koryta rzeki Bzury z wysokich traw oraz 
zarośniętych płyt pragnę poinformować, że przedmiotowe prace zostały zlecone do 
wykonania Spółce MPGK i są w trakcie realizacji. 


