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Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na Pani pismo dotyczące utwardzenia nawierzchni ulic Hordliczki oraz Bema 

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. 

Przebudowa ul. Bema została rozpoczęta w roku bieżącym od wykonania odwodnienia 

pasa drogowego w postaci rowu otwartego mającego na celu odprowadzenie wód opadowych 

do rzeki Bzury. Gmina Miasto Zgierz jest w posiadaniu dokumentacji projektowej oraz 

pozwolenia na budowę. Odcinek ul. Bema od ul. Długiej do ul. Kochanowskiego to odcinek 

o dł. blisko 200 m. W zakres przebudowy wchodzi wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika 

oraz zjazdów z kostki brukowej. Szacowany koszt realizacji wynosi ok. 330 tys. zł. 



Przebudowa ul. Hordliczki na odcinku o długości ok. 170 m przy założeniu wykonania 

nawierzchni asfaltowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi wraz 

z nowym obustronnym krawężnikiem z odprowadzeniem wód opadowych powierzchniowo 

w kierunku skrzyżowań to koszt realizacji na poziomie ok. 130 tys. zł. Wykonanie przebudowy 

istniejących chodników szacowane jest dodatkowo na kwotę ok. 60 tys. zł. 

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. Obecnie trwają prace nad opracowaniem projektu budżetu Gminy 

Miasto Zgierz na 2017r. i na tę chwilę nie mogę zapewnić na realizację których ulic zostaną 

zabezpieczone środki. 

Sprawą oczywistą pozostaje utrzymywanie ulic w należytym stanie technicznym w ramach 

bieżącego utrzymania dróg do czasu realizacji inwestycji. Użycie kruszywa łamanego w ramach 

prac utrzymaniowych pomimo tego, iż generuje koszty to zostaje wykorzystane w późniejszym 

procesie inwestycyjnym jako materiał wbudowany w dolne warstwy podbudowy. 

Na zakończenie chciałbym złożyć podziękowania za złożony wniosek, a tym samym 

za dbałość o dobro mieszkańców naszego miasta. 

Sprawę prowadzi: Marcin Wasiak, tel. 42-714-32-28 
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