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W nawiązaniu do lipcowego spotkania przedstawicieli Zarządu Rady Osiedla Nowe Miasto w 
Zgierzu z przedstawicielami Wspólnot mieszkańców Osiedla „Kolejowa" oraz przebiegu 
wrześniowej sesji Rady Osiedla Nowe Miasto na której wystąpili mieszkańcy Osiedla Kolejowa 
uprzejmie informuję, że wśród zgłoszonych postulatów mieszkańców znalazły się między innymi 
niżej wymienione. 
1) Hałas wywołany przez na okrągło pracujące silniki autobusów mających swój krańcowy 

przystanek na pętli w okolicach dworca kolejowego. Hałas i smród spalin wydobywający się z nie 
gaszonych silników, którymi napędzane są autobusy czterech linii. Stają się one bardzo dokuczliwe 
szczególnie w okresie wiosenno-letnim kiedy to nocny wypoczynek mieszkańców odbywa się przy 
otwartych bądź uchylonych oknach. Nie jest to zwykły przystanek gdzie autobusy przystają tylko 
na chwilę by zaraz kontynuować swą dalszą jazdę . Bardzo często zdarzają się sytuacje dłuższych 
postojów związanych z dostosowaniem godziny odjazdów do obowiązującego rozkładu jazdy. 
Tłumaczenie postoju na krańcówce autobusu z włączonym silnikiem ewentualnymi trudnościami z 
jego ponownym uruchomieniem świadczyć raczej może o niezbyt dobrym stanie technicznym 
danego pojazdu. Rada Osiedla Nowe Miasto jest przekonana, że przy odrobinie dobrej woli ze 
strony przewoźnika i jednostki odpowiedzialnej z a przewozy pasażerskie uda się w niezbyt 
odległym czasie tą dokuczliwość mieszkańcom zlikwidować albo znacząco zmniejszyć. 

2) Niebezpieczne oba wyjazdy z Osiedla. Oba znajdują się się na łuku ulicy Kolejowej, na której 
dopuszczone jest parkowanie pojazdów w znacznym stopniu tą widoczność zmniejszającą. 
Włodarzom Zgierza znane są sposoby, które ułatwiają poruszanie się kierowcom w miejscach w 

których widoczność jest utrudniona. Ustawienie luster, wyznaczenie i wymalowanie miejsc 
wolnych od parkowania czy też ograniczenie prędkości lub tonażu pojazdów, to nisko kosztowe 
sposoby wyjścia naprzeciw bolączkom mieszkańców osiedla. 

3) Brak miejsc parkingowych. To bolączka wszystkich zmotoryzowanych mieszkańców Zgierza. 
W tej sytuacji, aż nieprawdopodobna wydaje się być przekazana przez mieszkańców Osiedla 
Kolejowa informacja o nieodpłatnym nieprzyjęciu przez władze Zgierza od PKP dwu działek z 
ewentualnym przeznaczeniem ich na tereny parkingowe. Takie zachowanie stoi w jaskrawej 
sprzeczności z deklarowanym przez władze Zgierza współdziałaniem ukierunkowanym na rozwój 
publicznego kolejowego transportu zbiorowego. Szczególnie w sytuacji gdy dopuszczono do( Daj 
Boże) tylko czasowego unieruchomienia obu linii tramwajowych. Mieszkańcy postulują o 
spowodowanie ograniczenia prędkości pojazdów na ulicy Kolejowej. Ograniczenie tonażu 
poruszających się po niej pojazdów. Postulują także by istniejące miejsca parkingowe poszerzyć. 
Brak całościowego podejścia do problemów i bolączek mieszkańców Osiedla powoduje częste 
parkowanie w miejscach niedozwolonych tj. na podwójnej ciągłej pamiętając, że wszystko to dzieje 
się na znacznym łuku ulicy Kolejowa. 



4) Pilnym i palącym problemem mieszkańców Osiedla Kolejowa jest znajdująca się w pobliżu 
poczty i bloku z lokalami użytkowymi na parterze zlewnia wody opadowej lub roztopowej. 
Zarządca drogi poprzez znaczne obniżenie wysokości krawężnika drogi zmyślnie pozbywa się jej 
nadmiaru kierując jej nadmiar w rejon znajdujących się tam garaży i dojazdów do nich. 
Taki stan rzeczy powoduje w przypadku obfitych opadów zalewanie garaży oraz niemożliwość 

dojazdu do nich. Mieszkańcy wnoszą o pilne rozwiązanie tego problemu. 

5) Mieszkańcy tego Osiedla proszą także, o wyposażenie istniejącego tam wewnętrznego placu w 
niezbędne akcesoria ,do miłego spędzenia tam czasu wolnego i bezpiecznego pobytu dzieci. 

6 )Mieszkańcy Osiedla Kolejowa gorąco proszą władze miasta Zgierz by w porozumieniu z 
Komendantem Powiatowym Policji oraz Komendantem Straży Miejskiej w Zgierzu otoczyć 
szczególną opieką i nadzorem mieszkańców i innych czasowo przebywających w tym rejonie 
Zgierza użytkowników infrastruktury tam się znajdującej. 

Rada Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu na sesji z dn 18 września br podjęła uchwałę w całości 
popierającej słuszne postulaty mieszkańców Osiedla Kolejowa. 


