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Miasta Zgierza 

Boglimila KapUSta Zgierz, dnia 10 kwietnia 2012 roku 

Pani 
Ewa Steglińska - Maciak 
Radna Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej w sprawie rekultywacji trawników 

znajdujących się w pasach drogowych ulic miejskich uprzejmie informuję, że na 

chwilę obecną są zakładane dwa nowe trawniki w pasach drogowych ulic 

J. Tuwima i L. Staffa w Zgierzu w ramach rewitalizacji zieleni na w/w ulicach. 

Natomiast w miarę posiadanych środków finansowych postaramy się wytypować 

najbardziej zniszczone trawniki w celu przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych 

i regeneracyjnych nawierzchni trawiastych. 

Natomiast w sprawie rekultywacji trawników i podjęcia przez Straż Miejską 

w Zgierzu bardziej restrykcyjnych, wnikliwych i skutecznych działań w stosunku do 

osób parkujących swoje pojazdy na trawnikach powodujących ich zniszczenie, 

uprzejmie informuję, że w ramach swoich uprawnień Straż Miejska w Zgierzu 

egzekwuje przepisy porządkowe dotyczące prawidłowego parkowania i ujawnia 

wykroczenia pokreślone w art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń, dotyczące uszkadzania 

lub niszczenia zieleni przeznaczonej do użytku publicznego. 

Straż Miejska w Zgierzu w 2011 roku ujawniła 235 przypadków nieprawidłowego 

parkowania pojazdów samochodowych na terenach zieleni miejskiej, z których 150 

zakończonych zostało pouczeniem sprawców wykroczeń, 21 nałożeniem grzywien 

w postępowaniu mandatowym, 3 skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu 

Rejonowego w Zgierzu a 10 odstąpieniem od ukarania. W 2 przypadkach przekazano 

sprawę do realizacji innej instytucji, a w 48 przypadkach interwencje odnotowano jako 

niepotwierdzoną. 
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Parkowanie pojazdów samochodowych na trawnikach związane jest z brakiem 

miejsc parkingowych na terenie osiedli mieszkaniowych i przy głównych ulicachw 

centrum miasta Zgierza. Najlepszym sposobem na skuteczną ochronę terenów 

zielonych przed zniszczeniem ich przez kierowców, jest zabezpieczanie przez zarządy 

dróg i osiedli mieszkaniowych trawników, przez trwałe zamontowanie urządzeń 

technicznych w postaci słupków, barierek lub płotków. 

Rekultywacja trawników znajdujących się wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych i ich zabezpieczenie, wyeliminuje całkowicie to zjawisko oraz 

w znacznym stopniu poprawi estetykę miasta. 


