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Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego, informuję, iż od dłuższego czasu 
prowadzimy rozmowy dotyczące możliwości utworzenia peronu przy pętli tramwajowej na 
Placu Kilińskiego. Na początku br., Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu zwróciły się do 
projektanta przebudowy Placu Kilińskiego i torowiska Pana Juliusza Jasińskiego z zapytaniem 
o możliwość doprojektowania peronu tramwajowego. 

W 2005 r. powstał projekt przebudowy torowiska na pętli z uwzględnieniem peronu 
wystającego ponad główkę szyny. Geometria terenu wymusiła zastosowanie bardzo małego 
łuku poziomego o promieniu R=20m (wielkość nienormatywna), gdyż większego promienia nie 
dało się zastosować bez ingerencji we wszystkie kwartały Placu Kilińskiego i wielokrotnego 
przecinania się torowiska z jezdnią. Przy takiej wielkości promienia ze względów 
bezpieczeństwa nie można było zastosować peronu wystającego ponad główkę szyny, biorąc 
pod uwagę typ obsługiwanego taboru, gdyż tramwaj typu 805N (głównie spotykany na tej 
linii) środkową częścią pudła wjeżdżał by na peron. Przy tym nie możliwy byłby wjazd 
niektórych typów tramwajów, a należy liczyć się z nieuchronną wymianą taboru. 

Jak podkreślał wielokrotnie autor projektu, najważniejsze jest bezpieczeństwo. 

Cytuję „ Dla mnie także ważną sprawą jest aby pasażerowie mogli korzystać z tramwajów bez 
względu na swoje możliwości ruchowe (razem ze mną starzeje się olbrzymia część 
społeczeństwa). Jednak główna sprawa to kwestia bezpieczeństwa. Z tych powodów nie 
przewidziałem w 2005 r., peronu na pętli wystającego ponad główkę szyny i także obecnie  
uważam, że nie należy go wykonywać. 

MUK prowadził w tej sprawie konsultacje z innymi architektami, którzy podzielali ww. 
stanowisko. Z uwagi na powyższe, dalsze koncepcje co do projektu w związku z jego 
ogromnym wielowymiarowym zakresem, prowadzone będą w uzgodnieniu z merytorycznymi 
wydziałami Urzędu Miasta Zgierza. 
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Wpłynęło dnia. 


