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Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek 
w Zgierzu 

Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na pismo skierowane przez Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek, dotyczące 

ujęcia w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 zadania polegającego na przebudowie ulicy Lipowej 

za zainteresowanie i dbałość o dobro mieszkańców Zgierza. Jednocześnie zapewniam Panią, 

iż znane mi są zarówno problemy, jak i potrzeby tego Miasta. Nie ulega wątpliwości, iż wiele 

należy jeszcze zrobić, aby Zgierz spełniał oczekiwania pod względem infrastrukturalnym. Należy 

sobie jednocześnie zdawać sprawę z faktu, iż w ostatnim czasie realizowanych jest wiele 

korzystnych inwestycji poprawiających zarówno warunki życiowe mieszkańców jak i wizerunek 

Zgierza. Wykonywane są między innymi zadania z zakresu rewitalizacji i modernizacji obiektów 

użyteczności publicznej, a także tworzona jest nowa infrastruktura oraz remontowana już 

istniejąca. Powstają drogi oraz uzbrojenie sanitarne. Oprócz zadań infrastrukturalnych i 

komunalnych część środków inwestycyjnych kierowana jest na rozwój sportu i rekreacji. Pomimo 

ograniczonych możliwości finansowych budżetu naszego samorządu podejmowane są liczne 

starania mające na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych, które w znacznym stopniu 

pomagają rozszerzyć horyzont inwestycyjny. 

Podsumowując mogę stwierdzić, iż sytuacja wykonania nowej nawierzchni będzie analizowana 

i jeśli pojawią się możliwości podejmiemy niezbędne działania w celu jej realizacji. Na dzień 

dzisiejszy koszt wykonania nawierzchni asfaltowej na przedmiotowym odcinku z obustronnymi 

krawężnikami kształtuje się w wysokości ok. 190 tys. zł. Koszty zwiększa dodatkowo konieczność 

rozbiórki istniejących krawężników oraz nawierzchni z płyt betonowych „trylinki". 

Do czasu wykonania inwestycji utrzymywanie ulicy w należytym stanie technicznym 

będziemy starali się należycie realizować w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

(na odcinku od ul. Osiedlowej do w kierunku torów PKP), na wstępie chciałbym podziękować 
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