
Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, 2018-04-0^ 
IR.7225. .2018 

Szanowny Pan 
Rafał Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Dotyczy : napraw zgierskich ulic o nawierzchniach gruntowych, w szczególności  
ul.Marysińskiej, ul.Granicznej oraz ul.Jaracza 

W odpowiedzi na pańskie interpelacje z dnia 27.03.2018 w sprawach jw. wyjaśniam: 
Trwałość prac utrzymaniowych nawierzchni gruntowych zależna jest między innymi 

od stopnia zawilgocenia podłoża gruntowego. Jednak nawet najlepiej wykonane prace 
wymagają okresowego powtarzania, zwłaszcza w okresach, gdy podłoża pod drogami 
wilgotnieją i tym samym tracą stabilność. 

Planowe zabiegi utrzymaniowe po zakończeniu wiosennych roztopów wykonuje się, 
gdy podłoża obeschną, a poziom wód gruntowych znacząco się obniży. Zazwyczaj następuje 
to w II kwartale roku. 

Prace wykonywane w tym okresie charakteryzują się największa trwałością: 
nawierzchnie dróg pozostają często w niezmienionym stanie do czasu wystąpienia 
znaczących opadów. W przypadku suchego lata zdarza się, że zabiegi utrzymaniowe 
przeprowadzone wiosną nie wymagają powtarzania aż do czasu nadejścia jesiennych słot. 

Podległe mi służby co dzień monitorują stan zgierskich dróg, zarówno tych 
o nawierzchniach bitumicznych jak i tych o nawierzchniach gruntowych. 

Dopiero 20 marca, po sezonie zimowym, została uruchomiona pierwsza 
w aglomeracji łódzkiej wytwórnia mas bitumicznych, która mieści się aż za Pabianicami. 
(Zgierska wytwórnia ciągłe pozostaje w fazie przerwy zimowej). Mimo niedogodności 
z transportem masy, do końca marca zlikwidowano prawie 1,2 tys m 2 ubytków. 

Tymczasem na placu przy ul. Wiosny Ludów Zgromadzono spory zapasy tłucznia ; 
2 zamówione równiarki i 2 walce pozostają w gotowości. Jednak planowe prace 
utrzymaniowe nawierzchni gruntowych odkładane są do czasu ustabilizowania rozmiękłych 
podłoży gruntowych, tak aby „nie wylewać pieniędzy w błoto". Interwencje podejmowane są 
wyłącznie w sporadycznych, drastycznych sytuacjach, wtedy gdy komunikacja ulicą staje się 
naprawdę niemożliwa. 

Aktualnie przejazdy wymienionymi przez Pana ulicami odbywają się bez większych 
utrudnień, choć niekomfortowo. 

Gdyby jednak na skutek wiosennych roztopów obecna sytuacja zaczęła ulegać 
zmianie i obsługa komunikacyjna mieszkańców zaczęła się zdecydowanie pogarszać, 
przeprowadzone zostaną doraźne prace interwencyjne pozwalające na jej poprawę. 
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