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WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
Biuro Rady Miasta Zgierza 

Wpłynęło dnia... 

Zgierz, dnia 

Sz. P. Anna Chrostek 
Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla 650-lecia 
ul. Parzęczewska 38b 
95-100 Zgierz 

ia iŁ03. 2018r. 

Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na Pani pismo, dotyczące wykonania remontu ulicy Kamiennej 

na odcinku od ul. Witkacego do ul. Boya - Żeleńskiego, na wstępie chciałbym zapewnić, 

iż zdaję sobie sprawę z potrzeby przeprowadzenia prac remontowych na przedmiotowej 

ulicy, czego potwierdzeniem jest wyremontowany w roku ubiegłym w zakresie jezdni 

jak i chodników odcinek od ul. Leśmiana do ul. Witkacego. Ponadto w przedmiotowej 

sprawie występował już Pan Tomasz Kupis Radny Rady Miasta Zgierza. 

Należy podkreślić również fakt, iż w ostatnim czasie sukcesywnie realizowanych jest wiele 

innych korzystnych inwestycji poprawiających zarówno warunki życiowe mieszkańców 

jak i wizerunek Zgierza. Wykonywane są między innymi zadania z zakresu rewitalizacji 

i modernizacji obiektów użyteczności publicznej w tym placówek oświatowych 

zlokalizowanych również na Osiedlu 650 - lecia. Tworzona jest nowa infrastruktura 

oraz remontowana już istniejąca. Powstają drogi oraz uzbrojenie sanitarne. Ten fakt dowodzi 

dbałości o poprawę warunków bytowych dla naszych mieszkańców. 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. 

>6asumowiijąc mogę zapewnić, iż mamy na względzie kontynuację remontu 

ul. Karniej m£j_i jeśli pojawią się możliwości podejmiemy niezbędne działania 
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w celu jego realizacji. Na dzień dzisiejszy szacowany koszt wykonania prac remontowych 

w zakresie zarówno jezdni jak i chodnika na odcinku o dl. ok. 350m kształtuje się 

na poziomie ok. 380 tys. zł, co niewątpliwie wskazuje na duże obciążenie dla budżetu miasta. 

Do czasu wykonania inwestycji utrzymywanie ulicy w należytym stanie technicznym 

będziemy starali się należycie realizować w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

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


