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Pani Prezydent Miasta Zgierza 

dr. Iwona Wieczorek 

INTERPELACJA 

Szanowna Pani Prezydent w imieniu mieszkańców dzielnicy Proboszczewice wnioskuję 

0 podjęcie działań mających na celu zobligowanie GDDKiA do wykonania chodnika na ul. 

Ozorkowskiej pomiędzy ul. Romantyczna a Kwiatową. 

Odległość między torowiskiem, a granicami posesji daje możliwość wykonania chodnika 

w standardowych wymiarach. Chodnik po zachodniej stronie drogi krajowej jest bardzo 

potrzebny z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, a szczególnie dzieci uczęszczających do 

pobliskiej szkoły, jak również jest to droga komunikacji na pocztę i na zakupy. 

Należy zwrócić uwagę na fakt ; że przy posesji na Ozorkowskiej 17 znajduje się rów 

odwadniający i kanał pod drogą odprowadzający wody do rzeki Maliny. Należy tutaj 

przyjąć takie rozwiązanie techniczne , aby nie doprowadzić do likwidacji tego kanału 

1 jednocześnie nie doprowadzić do zalewania posesji przy Ozorkowskiej 17, gdyż posesja 

posadowiona jest poniżej poziomu torowiska . Nadmieniam ,że Rada Osiedla od kilku lat 

zabiega o wykonanie tego fragmentu chodnika i temat ten znany jest GDDKiA / pismo 

z dn.26.04.2007r/dlatego też zwracam się do Pani Prezydent aby przy kontaktach z GDDKiA 

w trosce o bezpieczeństwo, ale i również estetykę tego terenu zabiegała o wykonanie tego 

fragmentu chodnika. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że zdarzały się przypadki 

iż Policja karała mandatem idących przy torowisku, choć aby przejść na drugą stronę drogi innej 

możliwości niema. Pieszy narażony jest na niebezpieczeństwo , ale i również na karę. 

Mając powyższe na uwadze wyrażam przekonanie ,że problem brakującego fragmentu chodnika 

zostanie szybko rozwiązany. 

Z poważaniem Elżbieta Krzewina 



GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

Oddział w Łodzi 
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9 

GDDKiA O/Ł Z1-tj/4091/33/2007 

Łódź, dnia 26.04.2007r. 

Pani Elżbieta Krzewina 
Rada i Zarząd Osiedla 

Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu 
95-100 Zgierz 

ul.Rozrywkowa 1 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 

14.02.2007r. w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

na odcinku drogi krajowej Nr 1 w miejscowości Zgierz w rejonie ulic: Ogrodniczej i Podmiejskiej informuje, 

że, 

W roku 2008 zlecimy opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul.Ozorkowskiej na 

odcinku od granic miasta Zgierza do wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem drogi. Po opracowaniu 

dokumentacji zamierzamy przystąpić do jej wykonania. 

Wniosek o budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych na przejściu dla pieszych przez 

ul .Ozorkowską- droga krajowa Nr 1, w rejonie skrzyżowania z ul.Ogrodniczą uznajemy za zasadny. Re

alizację tej inwestycji umieścimy w planie na rok 2008. 

Z poważaniem 

Sprawę prowadzi: 
Tomasz Janikowski 
tel. 0-42-637-70-71 tel. kom. 0-602-250-840 . 
e-mail drogi@lodz.gddkia.gov.pl 

Do wiadomości: 

- GDDKiA O/Łódź Rejon w Kutnie, 
- GDDKiA O/Łódź Wydział Planowania. 
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