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Interpelacja 

Powszechnym problemem dla polskich miast i osiedli jest brak miejsc postojowych dla 
samochodów. 
Zgierz nie jest wyjątkiem. Może jest nawet złym przykładem miasta, które nie ma 
wytyczonej polityki w zakresie przestrzeni komunikacyjnej i parkingowej. Również obecnie 
robi się niewiele w tym zakresie. W poprzedniej kadencji były próby rozwiązania tego 
problemu. Przykładem jest kilkadziesiąt parkingów w rejonie ulicy Długiej stworzonych 
miedzy innymi wskutek działań Inicjatywy Ulicy Długiej 

Problem narasta od 20 lat wraz z bardzo szybkim wzrostem liczby pojazdów w naszym 
mieście. Według Wydziału Komunikacji Powiatu Zgierskiego było w Zgierzu: 
- w 1990 roku około 15 000 pojazdów. 
- w 2011 roku już około 42 000 pojazdów, z tego 80% stanowią samochody osobowe. 
Innymi słowy w ciągu ostatnich 20 lat przybyło w naszym mieście 27 000 pojazdów, a 

miejsc parkingowych w centrum miasta i na osiedlach zaledwie kilkaset. 

Brak rozwiązań w tym zakresie: 
- hamuje rozwój handlu i usług w naszym mieście, a wiec i dochodów dla miasta 
- pogarsza codzienną jakość życia w przestrzeni publicznej 
- pogarsza jakość wypoczynku w miejscu zamieszkania mieszkańców 
- powoduje korki, kolizje i zagrożenia wypadkowe. 

Parkingi można budować za wielkie pieniądze. Ale miejsca parkingowe można wyznaczać 
i tworzyć przy niewielkich nakładach finansowych. Na przykład miejsca parkingowe 
można tworzyć przekształcając ulice dwukierunkowe w jednokierunkowe, wykorzystując 
zdewastowane trawniki, niewykorzystane place, podwórka, rozbierając rudery, 
udostępniając zamknięte place. 

Trzeba przy projektowaniu nowych mieszkań i inwestycji planować miejsca 
parkingowe . W niektórych miastach są uchwały, że na każde nowe mieszkanie musi 
przypadać 2 - 2,5 miejsca parkingowego. 

Trzeba też pamiętać, że efektem końcowym powinien być zrównoważony rozwój 
naszej wspólnoty samorządowej w wymiarze społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym. Nie można wybetonować i "zaparkingować" wszystkich terenów 
zielonych i miejsc do wypoczynku, szczególnie na osiedlach. . 

Interpelację kończę prośbą do Pani Prezydent o spowodowanie przygotowania i 
udostępnienie przez odpowiednie wydziały propozycji w zakresie wyznaczenia i 
tworzenia miejsc parkingowych w Zgierzu na najbliższe 3 lata. 

To opracowanie będę się starał przekazać Radom Osiedli. 

Jest już uzgodniona z Przewodniczącym Komisji Obywatelskiej propozycja, aby w 
maju lub czerwcu b.r. zorganizować nadzwyczajne posiedzenie Komisji Obywatelskiej 
poświecone problemowi parkingów. Będą na nie zaproszeni przedstawiciele Rad 
Osiedlowych, aby przedstawili swoje propozycje w tym zakresie. 
Na koniec pragną podziękować Kierownikowi Wydziału Komunikacji panu Tomaszowi 
Wojciechowskiemu z Powiatu Zgierskiego za przygotowanie informacji i skonsultowanie problemu. 


