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Odpowiadając na interpelację z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie remontu ulicy 
Witosa w Zgierzu uprzejmie informuję: 

Ulica Witosa jest drogą o nawierzchni ziemnej nieulepszonej. Na przestrzeni lat część 
drogi była wzmocniona żużlem paleniskowym i tłuczniem. Takie nawierzchnie są nietrwałe, 
wymagają wyrównywania i częstych napraw. Mimo tych czynności konserwacyjnych nie 
spełniają oczekiwanych wymagań. Z tego powodu podjęta została decyzja o wykonaniu na 
ulicy Witosa nawierzchni ulepszonej. Na chwilę obecną nie przesądzony jest rodzaj 
nawierzchni. W grę wchodzi nawierzchnia asfaltowa lub z kostki brukowej. Ze względu na 
biegnące w ulicy uzbrojenie podziemne, które w części będzie pozostawało pod jezdnią, 
wskazana byłaby nawierzchnia rozbieralna z kostki brukowej. Decyzja będzie podjęta 
po analizie przedstawionej przez projektanta. 

Ulica Witosa na swojej długości posiada generalnie dwa spadki. Przełamanie 
występuje w rejonie ulicy Świętojańskiej. Oprócz tego na trasie występują lokalne zaniżenia, 
w których obecnie gromadzi się woda. Pewnych obniżeń nie będzie można zlikwidować 
z powodu konieczności utrzymania wysokości wjazdów na posesje. Takie ukształtowanie 
drogi narzuca konieczność wykonania kanalizacji deszczowej i zamontowania wpustów 
deszczowych w najniższych miejscach drogi. To z kolei, wymusza wykonanie dokumentacji 
projektowej określającej linię krawężników, niweletę drogi i sposób jej odwodnienia. 

Mając na względzie powyższe, podejmujemy działania zmierzające do pozyskania 
mapy do celów projektowych i opracowania w pierwszej kolejności dokumentacji 
projektowej budowy ulicy. Dopiero po jej wykonaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę 
będziemy mogli przystąpić do sukcesywnej realizacji. Dokumentacja projektowa określi 
również wysokość potrzebnych środków finansowych na realizację budowy. 
W budżecie Miasta na rok bieżący przyjęta została pozycja „Budowa ulicy Witosa 
w Zgierzu" w wysokości 556 tys zł. Pozwoli to sfinansowanie dokumentacji projektowej 
i rozpoczęcie realizacji zadania. 
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