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dr Iwona Wieczorek 
Prezydenta Miasta Zgierza 

Biorąc pod uwagę liczne sugestie mieszkańców oraz członków Rady i Zarządu 

Osiedla Chełmy-Adelmówek zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie pilnych działań 

związanych z ul. Zagajnikową w Zgierzu, a mających na celu: 

1. poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego (samochody poruszają się z 

nadmierną prędkością a ulica nie posiada chodników, oznakowania poziomego oraz 

pionowego informującego o niebezpiecznych miejscach) 

2. wprowadzenie ograniczeń natężenia ruchu i ciężaru pojazdów (nośność nawierzchni 

ulicy nie jest przystosowana do tak intensywnego ruchu samochodów ciężarowych 

powodujących jej systematyczną destrukcję), 

3. zapewnienie dodatkowego oświetlenia (na odcinku ulicy Zagajnikowej od numeru 31 

do ul. Koszarowej). 

Licząc na znalezienie optymalnych rozwiązań służących realizacji ww. celów przez 

odpowiednie służby Urzędu Miasta Zgierza sugerujemy podjęcie m.in. następujących działań: 

a) ustawienie znaków D-40 „Strefa zamieszkania" przy wjazdach na teren osiedla od 

strony ulic Konstantynowskiej, Sosnowej i Rudnickiej; 

b) ustawienie dodatkowych znaków ograniczenia prędkości do 20 km/h w miejscach 

szczególnie niebezpiecznych (przy skrzyżowaniu z ul. Rudnicką oraz na łuku ul. 

Zagajnikowej od nr 23 do nr 29); 

c) wykonanie w miejscach wskazanych w punkcie b) poziomego oznakowania w 

postaci naniesionych na jezdni wypukłych kilkunastu pasów (pasy takie stosowane 

są np. przed dojazdem do miejsc pobierania opłat na autostradach lub dla 

spowolnienia ruchu przed tzw. Czarnymi Punktami na drogach); 

d) przeprowadzenie analizy nośności nawierzchni ulicy Zagajnikowej, a następnie 

ustawienie odpowiednich znaków zakazu wjazdu samochodów ciężarowych; 



e) podjęcie rozmów z firmą A N W I L w sprawie możliwości wykorzystania 

istniejących latarni ulicznych do oświetlenia bardzo niebezpiecznego odcinka ul. 

Zagajnikowej od numeru 31 do ul. Koszarowej. 

Zarząd Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek jest gotowy do podjęcia ścisłej współpracy 

ze wskazanymi przez Panią Prezydent komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Zgieiza 

oraz innymi podmiotami aby w możliwie szybkim czasie osiągnąć wyżej opisane cele. 

Zakładamy, że ich realizacja nie wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, a w dużej 

mierze zależy od dopasowania odpowiednich rozwiązań przez specjalistów w zakresie 

organizacji ruchu drogowego oraz zarządzania infrastrukturą w naszym mieście. 

Mamy nadzieję, że wspólnym działaniem poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców 

oraz uchronimy przed nadmierną dewastacją nawierzchnię ulicy Zagajnikowej. 
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