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Gmina Miasto Zgierz odpowiadając na Pana interpelację z dnia 27 marca 2018r. 
pragnie poinformować, iż w chwili obecnej, tam gdzie było to możliwe miejsca 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostały utworzone. Nadmieniam jednak, 
iż przy planowanych inwestycjach dotyczących budowy, przebudowy czy też remontu 
infrastruktury drogowej projekty uwzględniają wygenerowanie takich miejsc. 

Miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej powinno mieć co 
najmniej 3,6m szerokości oraz co najmniej 5m długości. Z kolei, miejsca parkingowe 
zlokalizowane wzdłuż jezdni, powinny mieć co najmniej 6m długości i 3,6m szerokości 
z możliwością jej ograniczenia do 2,3m w przypadku konieczności zapewnienia dojścia 
lub ciągu pieszo-jezdnego. 

Ze względu na powyższe dotyczące wymiarów normatywnych dla takiego 
miejsca, informuję, że nie wszędzie można takie miejsce utworzyć, chociażby ze 
względu na szerokości istniejących pasów jezdnych. 

W kwestii uzupełniania ubytków na ul. Wiosny Ludów, Gmina Miasto Zgierz 
informuje, iż nie jest zarządcą przedmiotowej drogi. Ulica Wiosny Ludów w Zgierzu jest 
drogą powiatową i wszelkie sprawy dotyczące jej naprawy leżą w gestii właściwego 
zarządcy t j . Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Gmina Miasto Zgierz poinformuje 
zarządcę w/w drogi o istniejącym problemie, celem zajęcia stanowiska zgodnie 
z kompetencjami. 

Odpowiadając na część interpelacji, dotyczącą 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 ul. Kamiennej od ul. Leśmiana do 
ul. Witkacego w Zgierzu. 

Należy podkreślić również fakt, iż w ostatnim czasie sukcesywnie realizowanych 
jest wiele innych korzystnych inwestycji poprawiających zarówno warunki życiowe 
mieszkattsów jak i wizerunek Zgierza. Wykonywane są między innymi zadania 
z zakresu rewitalizacji i modernizacji obiektów użyteczności publicznej w tym placówek 
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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. 

Podsumowując mogę zapewnić, iż mamy na względzie kontynuację remontu 
ul. Kamiennej i jeśli pojawią się możliwości podejmiemy niezbędne działania 
w celu jego realizacji. Na dzień dzisiejszy szacowany koszt wykonania prac 
remontowych w zakresie zarówno jezdni jak i chodnika na odcinku o dł. ok. 350m 
kształtuje się na poziomie ok. 380 tys. zł, co niewątpliwie wskazuje na duże obciążenie 
dla budżetu miasta. 

Do czasu wykonania w/w inwestycji ul. Kamienna na odcinku od ul. Witkacego 
do ul. Boya - Żeleńskiego będzie naprawiana w ramach bieżącego utrzymania dróg 
gminnych. 

Odnośnie ustawienia ławek w pasie drogowym ulicy Tuwima i Staffa pragnę 
poinformować, co następuje. Po wyłonieniu Wykonawcy na zakup i montaż małej 
architektury na terenie miasta Zgierza, przy ulicy Tuwima na odcinku od 
ul. Gałczyńskiego do ul. Polnej zostaną ustawione cztery sztuki ławek z oparciem wraz 
z koszami ulicznymi. Natomiast przy ulicy Staffa w rejonie nowej ścieżki rowerowej 
zostaną ustawione ławki wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni w ramach projektu 
pn." Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza". 

Z poważaniem 


