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Odpowiadając na interpelację Pani Przewodniczącej z dnia 31.08.2017r. w sprawie 
naprawy nawierzchni ul. Koszarowej, progu zwalniającego na ul. Zagajnikowej oraz dzików 
na w/w osiedlu uprzejmie informuję, że bitumiczna nawierzchnia ul. Koszarowej została 
naprawiona w dniu 01.09.2017r. 

Jednocześnie wyjaśniam, że w ciągu ul. Zagajnikowej w Zgierzu zostały zamontowane 3 progi 
zwalniające. Jeden z nich na prośbę właściciela Domu Pomocy im. Brata Alberta 
zlokalizowany przy w/w ulicy na wysokości nr 22 został zdemontowany. Powyższa prośba 
była motywowana wieloma utrudnieniami związanymi z lokalizacją progu, tj. znacznie 
zwiększonym hałasem w okolicy, głównie powodowanym przez przejeżdżające przez próg 
pojazdy dostawcze jak również tiry. Kolejnym argumentem przedstawionym 
przez właścicielkę w/w domu były odczuwalne drgania na terenie posesji, co ma wpływ 
na konstrukcję budynku. Na niekorzyść wpływa również ponadnormatywna emisja spalin. 
Pragnę nadmienić, iż zdemontowany został jeden z trzech istniejących progów. Pozostałe 
dwa progi zwalniające będą w dalszym ciągu spełniały swoją funkcję. 

Zgodnie z sugestią mieszkańców i właścicielki Domu Pomocy zdemontowany próg zostanie 
zamontowany w najbliższym czasie w innym miejscu na wysokości nr 15 - 24. 

W sprawie ingerencji dzików w rejonie Lasu Chełmskiego informuję, że mając na uwadze 
problemy występujące w związku z namnażającą się populacją tych zwierząt na terenie 
miasta skierowano wniosek z dnia 16 listopada 2016 r. do Starosty Zgierskiego o wydanie 
decyzji o odłowie dzików oraz lisów z terenu Gminy Miasto Zgierz z uwagi na szczególne 
zagrożenie jakie stwarza ingerencja tych gatunków zwierząt w funkcjonowaniu obiektów 
produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej, szczególnie w zurbanizowanych 
terenach miasta. Decyzja zezwalająca na odłów zwierząt łownych z terenu m.in. osiedla 

iy-AcreJmówek wpłynęła do tut. Urzędu 02 sierpnia 2017 r. Niemniej jednak 
'podstawowy ^problem w podjęciu działań w zakresie odłowu stanowi zagrożenie 
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spowodowane rozprzestrzenianiem się w kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). 
W związku z powyższym przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań podjęte zostaną 
uzgodnienia z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w kwestii możliwości i zasad alokacji 
odłowionych dzików. W celu ograniczenia ingerencji dzików w zurbanizowane tereny miasta, 
zakupiono środki zapachowe działające odstraszająco na ten gatunek zwierząt. Środki 
te wydawane są nieodpłatnie mieszkańcom przez Straż Miejską w Zgierzu. Jednak 
jako generalną zasadę, podkreśloną również przez Inspekcję Weterynaryjną, ograniczającą 
penetrowanie terenów zurbanizowanych przez dziki należy wskazać zakaz dokarmiania 
tych zwierząt oraz właściwe zbieranie odpadów komunalnych, głównie poprzez 
zabezpieczenie dostępu dzikim zwierzętom, do których to zasad powinni stosować 
się mieszkańcy. Informacja w tym względzie została już rozpropagowana na terenie miasta 
w formie ulotek informacyjnych. 
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