
PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia u kwietnia 2014 r. 

dr Iwona Wieczorek Pan 

Krzysztof Wężyk 

Radny Miasta Zgierza 

W nawiązaniu do wystąpienia Pana Radnego z dnia 27.03.2014r. w sprawie 
usytuowania miejsc parkingowych na pl. Targowym i Przychodni Rejonowej 
przy ul. Łęczyckiej 24a, zamontowania słupków przy Przedszkolu nr 7, zamontowania 
oświetlenia na ul. Owsianej, ul. Sienkiewicza, Wiosny Ludów oraz oznakowania ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. Tuwima i ul. Staffa uprzejmie informuję: 

na pl. Targowym wyznaczone są trzy stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
i nie przewiduje się wydzielenia kolejnych; oznakowanie wnioskowanego miejsca 
postojowego przy Przychodni Rejonowej leży w gestii administratora przychodni o czym 
został Pan poinformowany w odpowiedzi na interpelację z dnia 16.01.2014r. 

Ponadto informuję, że czynimy przygotowania do zamontowania barierek ochronnych, 
naprawy krawężników i opaski z płyt chodnikowych biegnących wzdłuż tych krawężników 
na wysokości wspomnianego przedszkola przy ul. Długiej 62. 

W sprawie oznakowania ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Tuwina i ul. Staffa uprzejmie 
informuję, że wspomniana ścieżka stanowi w rzeczywistości chodnik. Szerokość jego pozwala 
na oznakowanie go jako ciągu pieszo - rowerowego lecz tylko wzdłuż ul. Tuwima i wyłącznie 
za pomocą oznakowania pionowego. Na ul. Staffa chodnik nie posiada parametrów, 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) pozwalających traktować go jako ciąg pieszo -
rowerowy, na którym nie wykonuje się oznakowania poziomego o czym został Pan 
poinformowany w odpowiedzi na interpelację z dnia 16.01.2014r.. 

Odnośnie zamontowania oświetlenia ulicznego, informuję, że budżet miasta na 2014 r. ze 
względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na inwestycje nie 
zawiera budowy oświetlenia w ulicy Owsianej jak i na końcowym odcinku ulicy Sienkiewicza. 
Szacunkowe koszty inwestycyjne budowy oświetlenia w ulicy Owsianej to około 
75 000, 00 zł. Budowa oświetlenia na końcowym odcinku ulicy Sienkiewicza to koszt około 
41000, 00 zł. Natomiast o wykonanie oświetlenia na ulicy Wiosny Ludów na jej 
nieoświetlonym odcinku ( od nr 103 do nr 116) zwrócimy się do Starostwa Powiatowego 
w Zgierzu, które jest zarządca tej drogi. 

Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz 

tel. cen. 42 716 28 54 tel. sekretariat 42 714 31 00 fax 



Odnośnie ubytków w nawierzchni bitumicznej w rejonie przejazdu kolejowego 
przy ul. Twardej informuje, ze zostały one naprawione. 

Z uwagi, że ul. Wiosny Ludów jest drogą powiatową sprawę naprawy jej nawierzchni 
przekazaliśmy do Starostwa Powiatowego w Zgierzu. 
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Starostwo Powiatowe w Zgierzu 

Wydział Inwestycji i Spraw Gospodarczych 

ul. Sadowa 6 a 

95-100 Zgierz 
\ 

W nawiązaniu do interpelacji Radnego Rady Miasta Zgierza prosimy o załatanie 
ubytków nawierzchni bitumicznej w ulicy Wiosny Ludów - drodze powiatowej. 

Do wiadomości: 
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