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Odpowiadając na interpelację z dnia 31 marca 2016 roku wyjaśniam co następuje: 

Odnośnie dokończenia zamontowania ławek wokół Osiedla 650- lecia pragnę poinformować, 

że zlecono Spółce MPGK zakup 8 sztuk ławek celem ich montażu w pasach drogowych ulic 

Tuwima i Parzęczewskiej. Montaż będzie wykonany po dostarczeniu ławek przez producenta. 

Aktualnie weryfikowane są wszystkie rozkłady jazdy linii komunikacji zgierskiej, 

ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji linii tramwajowej nr 16 z liniami 

autobusowymi nr 1 i 5. Obecnie zbieramy uwagi i wnioski dotyczące komunikacji miejskiej 

w ramach trwających konsultacji społecznych, na ich podstawie będziemy opracowywać 

zmiany rozkładów jazdy zgierskich linii. 

Jednocześnie informuję, że 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 znalazła się ulica Cała. W przypadku utwardzania pasa jezdnego dróg gruntowych 

praktyką było zgłoszenie wykonywania robót budowlanych - drogowych do Starosty 

Zgierskiego. Obecnie Starosta Zgierski stoi na stanowisku, że powyższe inwestycje wymagają 

opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

Od takiego stanowiska złożyliśmy dla kilku ulic odwołania do Wojewody Łódzkiego, 

tym i dla ulicy Całej. Aktualnie czekamy na odpowiedź w tych sprawach. 



W zależności od przyjętego stanowiska Wojewody Łódzkiego zależeć będzie dalsza 

procedura prawnego uzyskania dokumentów umożliwiających realizację inwestycji. 

W przypadku konieczności opracowania dokumentacji projektowej skutecznie opóźni 

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

realnego terminu realizacji utwardzenia tej drogi. 

Remont ulicy Kamiennej na odcinku od ulicy Witkacego do ulicy Boya-Żeleńskiego również 

jest na liście dróg planowanych do remontu w roku bieżącym. Jej przeprowadzenie 

uzależnione jest jednak od wcześniejszego wykonania wymiany sieci gazowej, którą 

zapowiedziała i uzgadnia Spółka Gazownicza PGNiG Oddział w Łodzi. 


