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RADA OSIEDLA 650-lecia 
w Zgierzu 

Rada Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła I I 16 
95-100 Zgierz 

Rada Osiedla 650-lecia, jednostka pomocnicza miasta Zgierza rozpatrzyła skierowane 

do Rady Osiedla pismo-protest z dnia 11 stycznia 2011 r., dostarczone przez mieszkańców 

bloków 15. 16. 18 i 19 z ulicy Parzęczewskiej. 

Pismo dotyczy zamiaru przeniesienia przystanku autobusowego dla l in i i 5 i 1 w kierunku 

centrum miasta oraz l in i i 1 w kierunku Szpitala Wojewódzkiego, z aktualnie usytuowanych 

przy ul. Parzęczewskiej, na wysokości budynku SEM. po planowanej przebudowie tejże 

ulicy, pod wyżej wymienione bloki. 

Rada Osiedla 650-lecia uważa, że istniejące przystanki autobusowe M U K przy 

siedzibie Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ulicy Parzęczewskiej są na tyle oddalone 

od skrzyżowania, że stwarzają warunki bezpiecznego korzystania z dotychczasowego 

skrzyżowania wyposażonego w sygnalizację świetlną. 

Ponadto znajdują się z dala od okien, nie powodują zakłócenia spokoju mieszkańców oraz 

znajdują się w bezpośredniej bliskości placówek handlowych, co w pełni satysfakcjonuje 

mieszkańców i podróżnych. 

Zmiana istniejącej lokalizacji przystanków na nową, w pobliżu okien mieszkańców 

ww. bloków uważamy za nieracjonalną. 

Pogląd taki wyraziła również Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w piśmie do mieszkańców 

z dnia 25 listopada 2010 r. 

Z informacji mieszkańców wynika, iż do tej pory swojego stanowiska w sprawie nie 

przedstawił Urząd Miasta Zgierza. 

Rada Osiedla, jak i protestujący mieszkańcy patrzą z głęboką troską na narastający 

ruch samochodowy na naszym Osiedlu, szczególnie w rejonie skrzyżowania ulic 

Parzęczewskiej z Gałczyńskiego. 

W wyniku przebudowy skrzyżowania, przeniesienie przystanków pod bloki 

spowoduje tylko eskalację uciążliwości życia w tym rejonie. 



Należy zatem zwrócić baczniejszą uwagę na łamanie w tym miejscu obowiązujących 

przepisów o ruchu drogowym oraz wzmóc kontrolę funkcjonariuszy zmierzającą do 

likwidacji organizowanych nielegalnych wyścigów motocyklowych. 

Sygnały karetek pogotowia ratunkowego, hałas z narastającego ruchu samochodowego, 

szczególnie w okresie wiosenno-letnim, przy otwartych oknach, już i tak dostatecznie 

utrudniają życie mieszkańcom. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Osiedla 650-lecia w Zgierzu, popierając protest 

mieszkańców, wnosi do Rady Miasta Zgierza o podjęcie działań zmierzających do 

wprowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu zmian w projekcie technicznym 

przebudowy ulicy Parzęczewskiej i pozostawienie w dotychczasowym miejscu przystanków 

autobusowych przy ul. Parzęczewskiej na wysokości budynku SEM. 

Do wiadomości: 
1. Starostwo Powiatowe w Zgierzu 
2. Prezydent Miasta Zgierza 
3. 
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Przewodniczący 
Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu 


