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Pani Elżbieta Frankowska 

Przewodnicząca Zarządu 

Osiedla Chełmy-Adelmówek 

W nawiązaniu do Państwa wystąpienia z dnia 27.06.2013 r. informuję , że w miesiącu lipcu 
wykonamy wyrównania i utwardzenia tłuczniem ul. Lipowej na odcinku od ul. Osiedlowej w kierunku 
torów PKP. Jednocześnie informuję, że w dniu 21.06.2013 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na zgierskich 
ulicach, trakcie którego poruszono kwestię progów zwalniających na ul. Zagajnikowej. W trakcie tego 
spotkania zdecydowano się ograniczyć prędkość do 30 km/h. Progi zwalniające zostaną 
zainstalowane dopiero po zakończeniu prac budowlanych na ul. Konstantynowskiej. W załączeniu 
przedkładam kopię pisma w sprawie progów zwalniających skierowanego do mieszkanki ul. 
Zagajnikowej. 
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Zgierz, dnia 25 czerwca 2013 r. 

IM.7226/21/13/BB 

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 12.06.2013 r. w sprawie ustawienia progów 
zwalniających na ulicy Zagajnikowej uprzejmie informuję, że na spotkaniu na temat poprawy 
bezpieczeństwa na ulicach miasta Zgierza, które odbyło się w dniu 21.06.2013 r., 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, Straży Miejskiej w Zgierzu oraz 
Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Zgierza wypracowali wspólne stanowisko 
w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Zagajnikowej. 

W trakcie spotkania poruszono miedzy innymi temat wnioskowanych przez Panią 
progów zwalniających i przedłużenia utwardzenia nawierzchni destruktem asfaltowym. 

W pierwszej kwestii ustalono, że zamontowanie progów spowalniających przejazd 
pojazdów nastąpi najwcześniej po zakończeniu prac budowlanych na ulicy Konstantynowskiej. 

Jednakże, aby nie pozostawać biernym na prośby i wnioski mieszkańców 
ulicy Zagajnikowej zdecydowano się w pierwszej kolejności ograniczyć prędkość do 30 km/h 
poprzez ustawienie znaków przed łukiem drogi na wysokości posesji nr 19 i nr 29 oraz 
monitorować przestrzeganie ograniczenia prędkości przez kierowców. 

Przedstawione rozwiązanie ma na celu zweryfikowanie zachowań kierujących 
pojazdami oraz potwierdzenie zasadności ustawienia progów zwalniających. 

Natomiast w drugiej kwestii informuję, że czynimy starania o uzyskanie destruktu 
asfaltowego oraz środków finansowych potrzebnych do zrealizowania utwardzenia 
fragmentu ulicy Zagajnikowej. 

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Pani wystarczające 
i satysfakcjonujące. Proszę o ich przekazanie pozostałym mieszkańcom ulicy Zagajnikowej 
zainteresowanym przedmiotowym problemem. 


