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Szanowny Panie Radny, 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie planu remontu 

dróg gruntowych na 2016 rok uprzejmie informuję: 

Na przebudowę dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz 

w budżecie Miasta na 2016 rok przeznaczone jest 600.000 zł. Ze względu na szczupłość 

tych środków szczegółowo analizowaliśmy, które z dróg gminnych zakwalifikować do 

realizacji w roku bieżącym. Na opracowanej liście pierwszoplanowych potrzeb znalazły się 

następujące drogi gruntowe: 

1. ul. Jedlicka 

2. ul. Cała 

3. ul. Malinowa 

4. ul. Jaracza 

5. ul. Asnyka 

- wartość szacunkowa całości - 460.000 zł, 

wartość szacunkowa - 70.000 zł, 

- wartość szacunkowa - 75.000 zł, 

- wartość szacunkowa - 116.000 zł, 

- wartość szacunkowa - 240.000 zł, 

6. ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - wartość szacunkowa - 170.000 zł, 

W zależności od zakres rzeczowego budowy drogi jej realizacja wymaga uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych. 

W przypadku utwardzania pasa jezdnego dróg gruntowych praktyką było zgłoszenie 

wykonywania robót drogowych do Starosty Zgierskiego. Z przedstawionej wyżej listy dróg 

gruntowych zgłoszenie takie posiadamy dla ulicy Malinowej. Dla ulicy Asnyka i ulicy 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej otrzymaliśmy od Starosty Zgierskiego odmowę przyjęcia 

zgłoszenia. W tym przypadku Starosta Zgierski stoi na stanowisku, że powyższe inwestycje 

wymagają opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę. Od powyższych odmów przyjęcia zgłoszenia złożyliśmy odwołania do Wojewody 
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Łódzkiego. Aktualnie czekamy na odpowiedź w tych sprawach. W zależności od stanowiska 

Wojewody Łódzkiego podejmować będziemy stosowne działania w stosunku do tych ulic jak 

i ulic pozostałych. 

Realizacja budowy przedmiotowych ulic i terminy ich wykonania uzależnione są 

obecnie od przyjętego stanowiska Wojewody Łódzkiego. Od tego zależeć będzie dalsza 

procedura prawnego uzyskania dokumentów umożliwiających realizację inwestycji. 

W przypadku konieczności opracowania dokumentacji projektowej skutecznie opóźni 

to realizację wskazanych inwestycji. Dlatego też, w chwili obecnej nie możemy podać 

realnych terminów ich realizacji. 

z wyrazami szacunku 
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