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Radny Rady Miasta Zgierza Wpłynęło dnia 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą utwardzenia nawierzchni ulic: Niemena, 

Brzoskwiniowej oraz Czereśniowej na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż każdego roku w budżecie 

Gminy Miasto Zgierz przeznaczane są środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych, 

remontowych, a także utrzymaniowych z zakresu infrastruktury drogowej. Takie działania 

są konieczne dla prawidłowego rozwoju miasta oraz komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Faktem jest, iż znaczna część infrastruktury drogowej na terenie naszego miasta wymaga 

poniesienia dużych nakładów finansowych. Wiele ulic posiada jeszcze nawierzchnie 

nieutwardzone. Niestety możliwości budżetowe samorządu 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 w stosunku do potrzeb wciąż niewystarczające wielkości. 

Jezdnia ul. Niemena na dzień dzisiejszy została ulepszona przy użyciu kruszywa łamanego 

w ramach bieżącego utrzymania dróg, natomiast utwardzenie z zastosowaniem nawierzchni 

trwałych t.j. beton asfaltowy, kostka brukowa będzie możliwe dopiero po wykonaniu przez 

gestorów sieci uzbrojenia pasa drogowego w niezbędne media i instalacje. 

Ulica Brzoskwiniowa niewątpliwie pełni ważną rolę w komunikacji, gdyż krzyżuje się 

w swoim przebiegu z wieloma ulicami. Długość omawianego odcinka wynosi ok. 450 m, 



szacunkowy koszt realizacji inwestycji stanowi ok. 360 tys. zł 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. Wykonanie chodników szacowane jest dodatkowo na kwotę ok. 220 tys. 

zł. Przed przystąpieniem do planowania przedmiotowej inwestycji należy przeprowadzić analizę, 

czy wystarczającym będzie odwodnienie powierzchniowe na przylegle tereny, czy konieczne 

będzie wykonanie innych systemów odwodnienia. Każde dodatkowe rozwiązania spowodują 

finalnie wzrost kosztów inwestycji. 

W sprawie przebudowy ul. Czereśniowej, informuję iż posiadamy pełną dokumentację 

na przebudowę ciągu ulic t j . ul. Dojazdowej i Czereśniowej w zakresie kanalizacji deszczowej 

oraz układu drogowego. Obecnie została zawarta umowa z wykonawcą na realizację przebudowy 

ul. Dojazdowej w zakresie jezdni, chodników oraz kanalizacji deszczowej od utwardzonej już 

ul. Witosa z wyprowadzeniem uzbrojenia w ul. Czereśniową. Na sesji Rady Miasta Zgierza 

w dniu 29.06.2017r. zostały zwiększone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji, 

które pozwoliły na wyłonienie wykonawcy i realizację zadania w bieżącym roku. Koszt 

przebudowy w/w odcinka to 224 tys. zł. Aby wykonać pozostały zakres projektowy potrzeba 

środków finansowych w wysokości ok. 1 min 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. 

Sprawą oczywistą pozostaje utrzymywanie ulic w należytym stanie technicznym w ramach 

bieżącego utrzymania dróg do czasu realizacji inwestycji. 

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


