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W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 27 kwietnia 2017r. Gmina Miasto Zgierz 
informuje co następuje: 

Ad. 1. 
Gmina Miasto Zgierz informuje, iż w strefie zamieszkania obowiązują specjalne 

przepisy dotyczące parkowania pojazdów. Otóż pozostawienie pojazdu na postoju jest 
możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Bardzo często miejsca te są oznaczone znakiem 
drogowym D-18 (parking) z jednoczesnym wyznaczeniem sposobu ustawienia pojazdu 
względem krawędzi drogi lub zatoki postojowej, wyrażonych tabliczką T-30. Miejsca 
postojowe mogą być też wyznaczone oznakowaniem poziomym, znakami P-18 (stanowisko 
postojowe) lub P-19 (linia wyznaczająca pas postojowy). 

W związku z t ym, iż brak jest możliwości wygenerowania miejsc parkingowych 
w ciągu ul. Rozrywkowej, Jasnej i Wycieczkowej, niemożliwym jest wprowadzenie strefy 
zamieszkania w tym rejonie. 

Nadmieniam jednak, iż chcąc znaleźć rozwiązanie dla opisywanej przez Panią 
Radną sytuacji, analizie została poddana możliwość wprowadzenia strefy ograniczenia 
prędkości do 30km/h na wszystkich drogach zlokalizowanych w kwartale ul. Szczęśliwej, 
Grudzińskiej, Romantycznej i Ozorkowskiej w Zgierzu. 

Ad. 2. 
Gmina Miasto Zgierz informuje, iż analiza wprowadzenia wspomnianej wyżej strefy 

obejmuje również oznakowanie znakami pionowymi A-7 „ustąp pierwszeństwa" oraz D-l 
„droga z pierwszeństwem skrzyżowania ul. Grudzińskiej, Radosnej i Szczęśliwej. 

W kwestii naprawy zdewastowanego oświetlenia w przejściu pod torowiskiem 
kolejowym w ciągu ulicy Ozorkowskiej w Zgierzu Gmina Miasto Zgierz informuje iż, w dniu 
21 lutego 2017r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi 
odbyło się spotkanie, na którym GDDKiA zadeklarowała naprawę przedmiotowego 
oświetlenia. Nadmieniam, iż wystąpimy do GDDKiA z prośbą o podanie terminu wykonania 
tych prac.\ 

Ad. 3. 
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Ad. 4. 

Odpowiadając na zapytanie dotyczące posprzątania pobocza w ciągu ul. Wycieczkowej 

przy ul. Jasnej, Gmina Miasto Zgierz uprzejmie informuje, iż przedmiotowy odcinek pasa 

drogowego będzie wykoszony wraz z zebraniem śmieci w najbliższym okresie. 

Z poważaniem 


