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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.09.2018r. (data wpływu 28.09.2018r.)( Gmina 
Miasto Zgierz informuje, co następuje: 

Ad. 1 

Z informacji uzyskanych z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu; w okresie 
letnim pojawiło się mnóstwo postulatów dotyczących klimatyzacji w pojazdach komunikacji 
miejskiej. Podczas wyjątkowo upalnego lata, praca silników wynikała wyłącznie z potrzeby 
utrzymania ciągłości pracy klimatyzacji w celu zapewnienia lepszych warunków dla pasażerów. 
W związku ze złożonym wnioskiem, w/w jednostka organizacyjna Gminy Miasto Zgierz 
zobowiązała się podjąć starania, celem wyeliminowania wskazanych niedogodności. 

Ad. 2 i 3 

Gmina Miasto Zgierz informuje, iż jesteśmy na etapie opracowywania stałej organizacji 
ruchu dla ul. Kolejowej w Zgierzu. W zakres w/w opracowania wchodzi m. in. wprowadzenie 
ograniczenia tonażowego do 5t i ograniczenia prędkości do 30km/h w ul. Kolejowej na 
odcinku od ul. Cezaka do ul. Kuropatwińskiej w Zgierzu, montaż dwóch luster drogowych -
pierwsze przy wyjeździe z drogi osiedlowej wzdłuż garaży, drugie przy wyjeździe z dworca PKP, 
ustawienie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się" przed wyjazdem z drogi osiedlowej (odcinek 
od zatoki parkingowej do wyjazdu), ustawienie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się" za 
przejściem dla pieszych na łuku ul. Kolejowej 6 (odcinek od istniejącego przejścia dla pieszych 
do zatoki parkingowej), oznakowanie poziome miejsc parkingowych w zatoce parkingowej 
wraz ze znakami pionowymi D-18 „parking" uzupełnionymi tabliczkami T-30 wskazującymi 
sposób parkowania pojazdów). Dodatkowo, po przeanalizowaniu możliwości finansowych na 
ten rok, rozważanym jest montaż poduszek berlińskich w obrębie jednego z dwóch 
istniejących przejść dla pieszych na wysokości dworca PKP. 

Ad. 4 

W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie potwierdzamy, iż podczas ulewnych 
deszczy możliwy jest spływ wód opadowych z ulicy Kolejowej na teren Wspólnoty. 
Spowodowane jest to znaczną różnicą wysokości, pomiędzy ulicą Kolejową i terenem osiedla 
oraz zapadniętą (zaniżoną) trylinką na zjeździe z ulicy Kolejowej na teren osiedla. 

Odnosząc się do Państwa słów w sprawie cyt. „...zmyślnego pozbywania się nadmiaru 
wód opadowych w rejon garaży...", pragnę poinformować, iż tut. Urząd nie wykonywał 
żasia^chorac budowlano-remontowych związanych ze zjazdem z ulicy Kolejowej na teren 

/^osiedla. PoWstałe na zjeździe zaniżenie trylinki, wynika z intensywności jego użytkowania oraz 



faktu, iż był on wykonany dawno temu. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222), budowa lub 
przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi. 
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Wspólnot Mieszkaniowych „Kolejowa" 
o podniesienie trylinki na zjeździe. Działania takie ograniczą napływ wód opadowych na teren 
Wspólnoty. 

Chcąc zapobiec napływowi wód opadowych z ulicy na teren osiedla, Urząd Miasta 
Zgierza w 2018 roku podjął działania polegające na sfrezowaniu (obniżeniu) nawierzchni 
asfaltowej ulicy Kolejowej przy krawężniku, celem poprawienia spływu wód opadowych do 
zlokalizowanego przy zjeździe wpustu deszczowego. 

Ponadto, w dniu 30.11.2017 r. na wniosek Wspólnot Mieszkaniowych „Kolejowa" 
z dnia 15.11.2018r., wydaliśmy zgodę oraz warunki techniczne dotyczące rozbudowy instalacji 
kanalizacji deszczowej na terenach Osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kolejowej, ze względu 
na planowaną przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej oraz poprawę sposobu 
odprowadzania wód opadowych z terenów Wspólnoty. Pozwoli to na skutecznie rozwiązać 
problem zalewania wodą opadową garaży znajdujących się na terenach osiedla. 

Ponadto pragniemy poinformować, iż w dniu 12 października br. zostało zlecone spółce 
WODKAN pilne sprawdzenie drożność wpustów i kanalizacji deszczowej wraz z przesłaniem 
raportu po kontroli. W przypadku niedrożności zlecone jest udrożnienie wpustów. 

W momencie, gdy w/w prace doraźnie nie rozwiążą problemu zalewania drogi 
osiedlowej, podejmiemy dalsze działania, których wynikiem może być dobudowanie jednego 
lub dwóch wpustów w rejonie przedmiotowego zjazdu. Ostatecznym następstwem dla braku 
efektów będzie konieczność przebudowa zjazdu w drogę osiedlową wraz z odcinkiem 
ul. Kolejowej na wysokości tego zjazdu. 

Jeśli chodzi o plac zabaw zlokalizowany wewnątrz osiedla mieszkaniowego przy 
ul. Kolejowej (rejon działek nr ewid. 365/47 i 365/46, obręb 129) pragnę poinformować, iż jest 
on zlokalizowany na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej. Gmina Miasto Zgierz nie 
może inwestować na terenie do którego nie posiada tytułu prawnego. Zatem o rozbudowę 
i dodatkowe wyposażenie należy wnioskować do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Gmina Miasto Zgierz informuje, iż w dniu 12 października br. wystąpiliśmy pismem do 
Komendanta Powiatowej Policji oraz Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu w przedmiotowej 
sprawie (pisma w załączeniu). 

Ad. 5 

Ad. 6 

Z poważaniem 

Załączniki: 
1. Pismo do KPP w Zgierzu sygn. IR. 7226.91.2018 KG z dnia 12.10.2018r. 
2. Pismo do SM w Zgierzu sygn. IR.7226.91.2018 KG z dnia 12.10.2018r. 


