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W nawiązaniu do złożonych przez Pana Radnego interpelacji w dniu 27.06.2013r.
wyjaśniam, że w roku 2013 Urząd Miasta Zgierza występował już o udrożnienie studzienek kanalizacji
deszczowej pod wiaduktem kolejowym, w załączeniu kserokopie e-maili z dnia 14 stycznia oraz
13 maja. W miesiącu kwietniu skierowane zostało wystąpienie do GDDDiA oddział w Łodzi /załącznik
kserokopia pisma IM.7226/15/13/BB/ o wybudowanie przejść dla pieszych pod nasypami kolejowymi
w sąsiedztwie wiaduktów na ulicach Łódzkiej i Długiej. W odpowiedzi na nasze wystąpienie
otrzymaliśmy pismo GDDKiA O/Ł P-l-AWG-073/33/2013
potwierdzające nasze uwagi
i informujące o zgłoszeniu przebudowy ul. Długiej do planu na rok 2014. W ramach projektu tej
przebudowy przewidziana jest budowa jednostronnego chodnika o szerokości 1,9 m oraz oddzielenie
chodnika od jezdni stalowymi barieroporęczami. W dniu 19.06.2013 r. zostało przekazane do GDDKiA
oddział w Łodzi wystąpienie mieszkańca naszego miasta w sprawie uporządkowania chodnika na
ul. Długiej na odcinku od ul. Cezaka do ul. Sierakowskiego / w załączeniu kserokopie wystąpienia
mieszkańca oraz zawiadomienia o przekazaniu sprawy /. Nawierzchnia ulicy Długiej na skarpie na
odcinku od ul. Hordliczki do ul. Sierakowskiego zostanie poprawiona w ramach bieżącego utrzymania
ulic w miesiącu lipcu. Niezależnie skierowano ponownie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Łodzi pismo IM.7225.140.2013.JG z dnia 2.07.2013 r. przedstawiające
zgłoszone przez Pana Radnego problemy, w tym konieczność przycięcia pielęgnacyjnego klonów
srebrzystych.

PL

PREZYDENT
MIASTA (ZGIERZA
Załączniki: plik dokumentów wskazanych powyżej.

dr Iwona

Wieczórek

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta Zgierza
2. Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza
3. a/a

P l a c J a n a Pawła II
tel. cen.

42 716 28 54

tel. sekretariat

16

95 -100 Zgierz

42 714 31 00

fax

42 714 31 14

/

(REZYDENTA
/ZGIERZA
Zgierz, dnia 17 kwietnia 2013 r.
IM. 7226/ 15 /13/BB

Pani
Iwona Renata Zatorska - Sytyk
Dyrektor Oddziału Łódzkiego
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

Dotyczy: Wybudowania przejść dla pieszych pod nasypem kolejowym w sąsiedztwie
wiaduktów na ulicach: Łódzkiej oraz Długiej w Zgierzu
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie Wybudowania przejść dla pieszych pod
nasypem kolejowym w sąsiedztwie wiaduktów na ulicach: Łódzkiej oraz Długiej w Zgierzu.
Proponuję aby wybudować tunele dla pieszych pod nasypami kolejowymi
w sąsiedztwie wiaduktów nad ulica Łódzką i ulica Długą oraz przenieść ruch pieszy
z chodników pod wiaduktami do tuneli dla pieszych.
Prośbę swoją motywuję tym, że przedmiotowe chodniki na ulicy Łódzkiej i na ulicy
Długiej mają w najwęższych miejscach mniej niż 1,0 m szerokości, co uniemożliwia
bezpieczne przejście pieszym z wózkiem dziecięcym, osobom starszym oraz poruszającym się
na wózkach inwalidzkich. Ponadto pod wiaduktami znajdują się niecki, w których gromadzi
się woda po opadach atmosferycznych, co z kolei powoduje zalewanie chodników podczas
przejazdów samochodów, w skutek czego piesi narażeni są na ochlapywanie wodą.
Pragnę nadmienić, że podobne rozwiązanie funkcjonuje już na ulicy Ozorkowskiej
przy wiadukcie kolejowym i spełnia swoje zadanie.
Przeniesienie ruchu pieszego w inne miejsce, t j . skierowanie go do przejść tunelem
przez nasyp kolejowy, w obu przypadkach spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz poprawi komfort podróżowania pieszych.
Nadmieniam także, iż prośba moja spowodowana jest licznymi
mieszkańców miasta Zgierza korzystających z wspomnianych chodników.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2013 r., dotyczące wybudowania przejść dla
pieszych pod nasypem kolejowym w sąsiedztwie wiaduktów na ulicach: Łódzkiej (droga
krajowa nr 91) oraz Długiej (droga krajowa nr 71) w Zgierzu, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi informuje, iż od kilku lat podejmuje starania w celu
uzyskania

zapewnienia finansowania

inwestycji w obu

wskazanych

lokalizacjach,

mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.
GDDKiA Oddział w Łodzi zgłosił propozycję realizacji zadania, polegającego na
budowie tunelu pod wiaduktem i przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 91
(ul. Łódzka) w ramach wieloletniego Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych.
Ze względu na konieczność uprzedniego opracowania dokumentacji projektowej oraz
przeprowadzenie

procesu

nabycia

nieruchomości,

rozpoczęcie

robót

budowlanych

zaproponowano na rok 2015.
Ze

względu

na

ukształtowanie

terenu

w

rejonie

wiaduktu

kolejowego

zlokalizowanego na ul. Długiej (droga krajowa nr 71), budowa tunelu dla pieszych
w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni nie jest możliwa. W związku z powyższym, w ramach
posiadanej przez GDDKiA Oddział w Łodzi dokumentacji projektowej,

opracowanej

w zakresie przebudowy drogi krajowej nr 71 na odcinku od km 11 + 297 do km 13+460
(ul. Długa, ul. Cezaka), w rejonie wiaduktu

przewidziano budowę jednostronnego

chodnika o szerokości 1,9 m, oddzielonego od jezdni stalowymi barieroporęczami.
Prosimy zauważyć, iż GDDKiA Oddział w Łodzi od kilku lat podejmuje próby uzyskania
zapewnienia finansowania fazy realizacji zadania, polegającego na przebudowie drogi
krajowej

nr

71. Aktualnie propozycja

realizacji inwestycji została

zgłoszona

do

wieloletniego Planu Działań na Sieci Drogowej jako możliwa do rozpoczęcia w 2014 roku
(po uprzedniej aktualizacji dokumentacji).
Generalna Dyreltcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Odziaf w Łodzi

ul. Irysowa 2

www.gddkia.gov.pl

91-857 Łódź
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Jednocześnie informujemy, iż podane powyżej planowane daty realizacji

obu

inwestycji są jedynie datami orientacyjnymi, określającymi gotowość GDDKiA Oddział
w Łodzi do rozpoczęcia robót budowlanych. Faktyczna data realizacji inwestycji jest
natomiast uzależniona
ogólnopolskich

od uwzględnienia

planach

wieloletnich,

a

zgłoszonych
następnie

-

propozycji
od

Oddziału

uzyskania

w w/w

zapewnienia

finansowania, umożliwiającego rozpoczęcie zadania inwestycyjnego. Ze względu na
ograniczone

środki finansowe, nie pozwalające na realizację wszystkich

propozycji

zgłaszanych przez poszczególne Oddziały GDDKiA, należy liczyć się z prawdopodobnym
przesunięciem się w czasie podanych powyżej terminów rozpoczęcia robót.
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W nawiązaniu do interpelacji Radnego Rady Miasta Zgierza prosimy o wykonanie
następujących prac na drodze krajowej nr 71-ul. Długiej w Zgierzu:
1. udrożnienia kratek kanalizacji deszczowej pod wiaduktem kolejowym, o co występowaliśmy
już kilkakrotnie,
2. rozpatrzenie zainstalowania barierek odgradzających chodnik od jezdni pod wiaduktem,
3. poprawę stanu chodnika na odcinku od ul. Cezaka do Sierakowskiego, szczególnie jego stanu
pod wiaduktem,
4. przycięcia pielęgnacyjnego klonów srebrzystych na odcinku od ul. Cezaka w stronę granic
miasta.
Wykonanie powyższych prac wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta
mieszkających i przemieszczających się w tym rejonie .

GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Kutnie
Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno

