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Dotyczy: utwardzenia nawierzchni kostką betonową lub asfaltem, oraz wykonania chodnika 
w ulicach Krętej i Jabłoniowej w Zgierzu. 

W związku z brakiem ujęcia w planie budżetu miasta na rok 2016 zadania polegającego na 
wykonaniu trwałej nawierzchni w ulicach Krętej i Jabłoniowej w Zgierzu, zwracam się 
z prośbą do Pana Prezydenta o podjęcie działań ww. zakresie. W chwili obecnej ww. ulice 
posiadają nieutwardzoną nawierzchnię, która po opadach deszczu oraz w okresie jesienno -
wiosennym, mimo wysypywania tłuczniem tonie w błocie, gdy natomiast jest sucho unoszą 
się tumany kurzu wzniecane przez przejeżdżające pojazdy. Ulice Kręta i Jabłoniowa 
posiadają także liczne uszkodzenia i nierówności stanowiące uciążliwość dla mieszkańców, 
^czególnie dla osób starszych poruszających się pieszo oraz tych, które korzystają 
z samochodów. 

Pragnę nadmienić, że ww. ulice należą do jednych z najstarszych ulic w dzielnicy 
Proboszczewice, niemniej jednak odkąd sięgam pamięcią nie mogą doczekać się budowy 
nawierzchni z prawdziwego zdarzenia. Poprzednie władze naszego miasta uzasadniały brak 
możliwości budowy nawierzchni brakiem m.in. kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. 
Obecnie kanalizacja sanitarna już funkcjonuje, w związku z tym uważam, że jest możliwe 
przystąpienie do projektowania kanalizacji deszczowej, a w konsekwencji po jej wykonaniu 
przystąpienie do budowy nawierzchni oraz chodnika. Tym bardziej, iż obecnie przystąpiono 
do wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej pn."Budowa ulicy 
Wincentego Witosa wraz z ulicami przyległymi", a więc ulic sąsiadujących z ulicami Krętą 
i Jabłoniową. Proponuję utwardzenie istniejących ulic asfaltem lub nawierzchnią rozbieralną 
z kostki betonowej wraz z prawidłowym wyprofilowaniem przekroju poprzecznego ulic oraz 
zamontowaniem progów zwalniających. Powyższe zdecydowanie podniesie standard 
wizualny i użytkowy ulic dla jej mieszkańców i innych osób z nich korzystających. 

Z uwagi na zapewnienie możliwie długiej trwałość utwardzenia ulic, proszę o wykonanie 
warstwy z kruszywa/gruzu o grubości nie mniejszej niż 20cm. Proszę jednocześnie, aby 
planując ewentualne roboty korytowe, mieć na uwadze usytuowanie wysokościowe 
istniejących zjazdów do posesji (co może miejscowo ograniczać możliwość podniesienia 
niwelety drogi). 
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