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dotyczy: zapytania w sprawie ulicy Ks. Suchowolca w Zgierzu 

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie 

zagospodarowania terenu ulicy Ks. Suchowolca uprzejmie wyjaśniam: 

Zaniedbany wygląd ulicy Ks. Suchowolca wynika z faktu, że ten pas drogowy nie 

został do dnia dzisiejszego docelowo zagospodarowany. Przesuwanie w czasie 

uporządkowania tego terenu wynikało z faktu braku środków finansowych przeznaczonych 

w budżecie miasta na ten cel. Utwardzenie nawierzchni ulicy Ks. Suchowolca wpisane było 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako inwestycja dwuletnia z okresem realizacji w latach 

2011 - 2012. W roku 2011 opracowana została dokumentacja projektowa na utwardzenie 

nawierzchni. Podczas dyskusji na temat kwalifikowania inwestycji miejskich na rok 2012 

Zespół ds. realizacji inwestycji Miasta Zgierza, powołany Zarządzeniem Nr 285/VI/2011 

Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27.10.2011 r. w skład którego wchodzili między innymi 

przedstawiciele rad osiedli, wskazał na potrzebę przeznaczenia większych środków 

finansowych na oświetlenie dróg miejskich. W wyniku tych konsultacji środki pierwotnie 

planowane na utwardzenie ulicy Ks. Suchowolca przesunięto na inne ulice. Rada Miasta 

Zgierza w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XVIII/172/11 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2038 oraz uchwałą Nr XV1II/173/11 w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 rok, przyjęłą "te"zaproponowane ustalenia 

w zakresie realizacji inwestycji miejskich. 
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Obecnie sytuacja uległa zmianie. Na bieżący rok w budżecie miasta zabezpieczona 

została kwota 125.000 zł. Według naszego rozeznania, kwota ta jest wystarczająca 

na wykonanie pasa jezdnego ulicy składającego się z dywanika asfaltowego na podbudowie 

z gruntu stabilizowanego cementem. Wykonanie tego utwardzenia pozwoli na wyrównanie 

i uporządkowanie poboczy. Działania te powinny w znaczny sposób poprawić wizualny 

wygląd tego terenu. 

Jeżeli chodzi o zamieszczenie odpowiedniej informacji na ten temat w „ITZ", 

to zobowiązuje się do jej upublicznienia po wyłonieniu wykonawcy, kiedy będą znane 

wszelkie szczegóły realizacji inwestycji. 


