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dotyczy : odpowiedzi na interpelację dotyczącą inwestycji w 2017r. 

Odnosząc się do inwestycji wymienionych w interpelacji pragnę 
poinformować, iż realizacja ciągu pieszego wzdłuż ul. Parzęczewskiej na 
odcinku od wyjazdu z dworca Zgierz - Północ w kierunku wschodnim została 
wstępnie oszacowana, a koszt jej realizacji waha się w zależności od 
szerokości chodnika od 72 000,00 do 96 000,00zł. W szacowaniu kosztów na 
dzień dzisiejszy nie uwzględniono ścieżki rowerowej. Inwestycja ta zostanie 
przedłożona do przeanalizowania. 
Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową w tym rejonie został wykonany ciąg pieszo-
rowerowy po południowej stronie ul. Parzęczewskiej w kierunku do ul. Staffa. 

Przebudowa ul. Klonowej na odcinku o długości ok. 415 m od ul. Łagiewnickiej 
do ul. Brzoskwiniowej 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 kształtujący się na 
poziomie ok. 280 tys. zł. Wykonanie przebudowy istniejących chodników 
szacowane jest dodatkowo na kwotę ok. 190 tys. zł. 

Przebudowa ul. Zacisze na odcinku o długości ok. 280 m od ul. Przemysłowej 
do ul. Ludowej 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 kształtujący się na 
poziomie ok. 160 tys. zł. Wąski pas drogowy oraz lokalizacja słupów 
napowietrznej linii elektroenergetycznej i teletechnicznej utrudnia zaplanowanie 
chodników spełniających warunki techniczne. 

Przebudowa ul. Żytniej od ul. Plac Targowy do ul. Polnej wraz z sięgaczami 
według kosztorysów inwestorskich stanowi koszt ponad 7 min zł. W zakres 
zadania wchodziłoby wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz wjazdów 
zkosł|<i brukowej, a także wykonanie kanalizacji deszczowej. 
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Przebudowa ul. Działkowej na odcinku o długości ok. 365 m, szacunkowy koszt 
realizacji inwestycji stanowi ok. 150 tys. zł przy założeniu wykonania 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5m na podbudowie z gruntu 
stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi wraz z obustronnym krawężnikiem 
i rowem otwartym. Natomiast przy założeniu wykonania nawierzchni 
0 szerokości 5m i wykonaniu kanalizacji deszczowej to szacowane koszty 
wzrosną do ok. 380 tys. zł. Wykonanie zamiast nawierzchni asfaltowej 
nawierzchni z kostki brukowej zwiększy odpowiednio koszty o 40 tys. zł i o 55 
tys. zł. Wąski pas drogowy uniemożliwia zaplanowanie chodników. 

Przebudowa ul. Ciosnowskiej na odcinku o długości ok. 520 m od ul. Bocznej 
do ul. Tatrzańskiej 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. 380 
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. W budżecie Gminy 
Miasto Zgierz na 2017r. zostało utworzone zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz", 
w ramach którego przeanalizujemy możliwość realizacji wnioskowanych zadań 
Sprawą oczywistą pozostaje utrzymywanie ulic w należytym stanie technicznym 
w ramach bieżącego utrzymania dróg do czasu realizacji inwestycji. 

Zrealizowany parking przy dworcu Zgierz-Północ położony jest na terenie PKP 
1 jego oświetlenie leży w gestii PKP. 
W tym temacie jak również w sprawie kas biletowych zostanie wystosowane 
odrębne pismo do PKP. 

Mając na uwadze postulaty mieszkańców będziemy w miarę możliwości starać 
się zabezpieczyć środki na realizację dodatkowych wiar przystankowych. 

Ze swej strony dziękuje za przekazanie informacji w sprawie inwestycji, 
o które wnioskują mieszkańcy. 


