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Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą przebudowy ulic Czereśniowej, Krętej 

i Jabłoniowej oraz Dojazdowej, poniżej przedstawiam stanowisko w przedmiotowym 

zakresie: 

• W temacie utwardzenia nawierzchni ulicy Jabłoniowej w zakresie od ul. Ozorkowskiej 

do ul. Krętej, należy na wstępie podkreślić, iż utwardzenie przedmiotowej ulicy 

ze względu na ukształtowanie terenu, może nastąpić po wykonaniu kanalizacji 

deszczowej, która pozwoli sprawnie odprowadzić wody deszczowe i uniknąć 

zalewania przyległych posesji. Do wykonania inwestycji w takim układzie niezbędne 

jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej. Szacowany całościowy koszt 

wykonania przebudowy ulicy na odcinku jedynie 200m w zakresie wspomnianej 

kanalizacji deszczowej o dł. ok. 260m, nawierzchni asfaltowej o szerokości 5m oraz 

w przeważającej części chodnika jednostronnego ze względu na szerokość pasa 

drogowego, będzie stanowił kwotę ok. 620 tys. zł. Wyłączając chodniki możliwe do 

wykonania powyższa kwota zostanie o ok. 70 tys. zł. W związku z powyższym 

ze względu na złożoność sprawy nie mogę Państwa zapewnić o terminie realizacji 

inwestycji. 

• Ul. Diamentowa otrzymała nawierzchnię utwardzoną w 2016r. w technologii 

prefabrykowanych płyt wielootworowych. W roku ubiegłym została dokończona 

przebudowa nawierzchni ul. Perłowej również w powyższej technologii. 

iamentowa ma bezpośrednie połączenie z obydwu stron z ulicami o nawierzchni 
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utwardzonej. Koszt wykonania nawierzchni ul. Diamentowej o dł. 220m wyniósł 

ponad 152 tys. zł. 

• W ubiegłym roku został wykonany odcinek ul. Dojazdowej w zakresie kanalizacji 

deszczowej, jezdni oraz chodników w ramach posiadanych dokumentacji 

projektowych na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Witosa, Dojazdowej 

i Czereśniowej oraz projektu przebudowy ul. Czereśniowej i części ul. Dojazdowej 

w Zgierzu. Koszt robót budowlanych wyniósł 224 tys. zł za odcinek o dł. 85m. Pozostał 

do ul. Relaksowej odcinek ok. 130m. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz możliwości miejskiego budżetu można świadomie 

powiedzieć, iż podejmowane są corocznie skuteczne starania, aby słowa przelewane były 

w czyny i owocowały dla mieszkańców w poprawę warunków bytowych. Należy podkreślić, 

iż w ostatnim czasie sukcesywnie realizowanych jest wiele korzystnych inwestycji 

poprawiających zarówno warunki życiowe mieszkańców jak i wizerunek Zgierza, inwestycji 

które służą całemu miastu. Wykonywane są między innymi zadania z zakresu rewitalizacji 

i modernizacji obiektów użyteczności publicznej. Tworzona jest nowa infrastruktura oraz 

remontowana już istniejąca. Powstają drogi oraz uzbrojenie sanitarne. Oprócz zadań 

infrastrukturalnych i komunalnych część środków inwestycyjnych kierowana jest na rozwój 

sportu i rekreacji. Oczywiście i niestety nie ma fizycznych, a przede wszystkim finansowych 

możliwości, aby wszystkie potrzeby inwestycyjne i remontowe zostały wykonane 

w perspektywie kilku lat. 

Podsumowując zapewniam Pana, iż posiadane możliwości wykorzystywane są 

do maksymalnych wartości, w tym również pozyskiwanie środków zewnętrznych stoi 

na wysokim poziomie poszerzając tym samym horyzont możliwości. 
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