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Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące kontynuacji prac związanych z przebudową 

nawierzchni ulicy Chełmskiej w Zgierzu, na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż jednym z celów 

priorytetowych naszego samorządu jest poprawa stanu infrastruktury i jej rozwój, dlatego 

w budżecie na każdy kolejny rok wydzielane są środki finansowe na zadania inwestycyjne, 

remonty i utrzymanie ulic. Taki stan rzeczy jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju miasta oraz 

komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Faktem jest, iż znaczna część infrastruktury drogowej 

znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga ogromnych nakładów finansowych. Wiele ulic 

posiada jeszcze nawierzchnie nieutwardzone. Niestety możliwości budżetowe naszego miasta 

są ograniczone, przez co nie ma fizycznej możliwości, aby wszystkie potrzeby zostały 

zrealizowane w oczekiwanym przez mieszkańców czasie. Dzięki pozyskiwanym środkom 

zewnętrznym udaje się wykonywać większą liczbę inwestycji, niemniej jednak są to wciąż 

niewystarczające wielkości. 

Jak Państwo nadmieniliście w piśmie na ul. Chełmskiej (tzw. rękaw) został wykonany 

krawężnik betonowy, gdyż było to niezbędne w celu usprawnienia odprowadzenia wód 

opadowych z pasa drogowego, a tym samym ochronę przyległych posesji przed zalewaniem. 

Wysokość krawężnika przystosowana została do wykonania docelowej nawierzchni utwardzonej 

bez konieczności jego przebudowy. Dalsze prace mające na celu przebudowę nawierzchni, biorąc 

pod uwagę, iż łączna długość odcinka wynosi ok. 180 m, szacowane są na wartość ok. 90 tys. zł 

przy założeniu wykonania nawierzchni asfaltowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego 
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spoiwami hydraulicznymi wraz z obustronnym krawężnikiem. Proces inwestycyjny jest procesem 

czasochłonnym złożonym z kilku etapów, począwszy od określenia zakresu i oszacowania 

kosztów po zaplanowanie inwestycji w budżecie, przygotowanie dokumentacji technicznej, 

uzyskanie stosownych decyzji i zezwoleń po wykonanie. Ponadto należy podkreślić, iż planowanie 

inwestycji drogowych tak jak i wszystkich pozostałych inwestycji jest szczegółowo omawiane 

i analizowane, a następnie zatwierdzane do realizacji przez Radę Miasta Zgierza. 

Jak z powyższego wynika niestety nie mogę Pana zapewnić o terminie wprowadzenia 

inwestycji związanej z przebudową przedmiotowej ulicy do budżetu, a tym samym o terminie 

jej realizacji. Niemniej jednak taki stan rzeczy nie wyklucza, iż pojawią się środki w budżecie, 

które pozwolą na rozpoczęcie procedur mających na celu wykonania modernizacji nawierzchni. 

W celu przyspieszenia realizacji inwestycji w momencie pojawienia się możliwości 

jej sfinansowania, zostały już spełnione procedury pod kątem przepisów Prawa budowlanego 

tzn. wykonane zostało zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

Sprawą oczywistą pozostaje utrzymywanie ulicy w należytym stanie technicznym 

w ramach bieżącego utrzymania dróg do czasu realizacji inwestycji. 
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