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Nawiązując do Państwa interpelacji z dnia 31 sierpnia br. w sprawie uprzątnięcia 

skrzyżowania ulic Rymarskiej i Urzędniczej oraz utwardzenia nawierzchni ul. Rymarskiej 

uprzejmie informuję, że w najbliższym terminie zostanie oczyszczone skrzyżowanie 

z zalegającego piachu. Ponadto będzie na bieżąco monitorowany stan czystości skrzyżowania 

w celu uniknięcia tak silnego zanieczyszczenia. Jednocześnie informuję, że w ramach 

bieżącego utrzymania zostanie utwardzone połączenie asl altem ul. Rymarskiej 

z ul. I irzędniczą. 

Niewątpliwie ulica Rymarska pełni ważną rolę w lokalnej komunikacji 

w szczególności dla mieszkańców. Długość omawianego odcinka wynosi ok. 250 m. 

szacunkowy koszt realizacji inwestycji stanowi ok. 190 tys. zł przy założeniu wykonania 

nawierzchni asfaltowej i odpowiednio ok. 230 tys. zł przy założeniu wykonania nawierzchni 

z trylinki i podbudowie z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi wraz 

z obustronnym krawężnikiem z odprowadzeniem wód opadowych powierzchniowo 

w kierunku skrzyżowań. Wykonanie obustronnych chodników szacowane jest dodatkowo na 

kwotę ok. 120 tys. zł. Przed przystąpieniem do planowania przedmiotowej inwestycji 

i określenia dokładnego jej zakresu koniecznym jest w pierwszej kolejności rozwiązanie 

problemu związanego z odwodnieniem Osiedla Rudunki. Obecnie zostało zlecone wykonanie 

dokumentacji projektowej w tym temacie, a umowny termin jej wykonania określony został 

na dzień 30 listopada 2016 r. 
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Jak Państwo doskonale wiecie 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. 

Faktem jest. iż znaczna część infrastruktury drogowej na terenie Miasta Zgierza 

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 mieszkańców7 czasie. Dzięki pozyskiwanym środkom 

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

niewystarczające wielkości. 

Utw-ardzenie nawierzchni ul. Rymarskiej z całą pewnością znakomicie ograniczyłoby 

sytuację zanieczyszczania skrzyżowania z ul. Urzędniczą podczas znacznych opadów 

deszczu, a także warunków komunikacyjnych, jednakże jak wynika z powyższego trudnym 

jest na dzień dzisiejszy określenie terminu w którym stanie się to możliwe do wykonania. 
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