Zgierz, dniami września 2013 roku

PREZYDENT
Miasta Zgierza

dr Iwona Wieczorek
Marek Hiliński
Radny Rady Miasta Zgierza

W odpowiedzi na interpelację Pana radnego z dnia 29 sierpnia 2013 roku uprzejmie
informuję, że:
1. Zgodnie ze zobowiązaniem deklarowanym w odpowiedzi na interpelację z dnia
14 czerwca 2013 roku, pełniejszą informację na temat robót prowadzonych w ulicy
Żeromskiego otrzymał Pan Radny przy piśmie z dnia 31 lipca br., wraz z otrzymaną
odpowiedzią Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu. Uzupełniając
odpowiedź informuję, że na każde zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda
Urzędu Miasta Zgierza. W ulicy Żeromskiego do wybudowania pozostaje jeszcze
kanalizacja sanitarna i deszczowa. Roboty te nie są jednak planowane w najbliższym
czasie.
2.

Odpowiadając na interpelację dotyczącą utrzymania czystości na miejskich ulicach
pragnę poinformować, że na bieżąco monitorowany jest stan zgierskich ulic przez
firmę MPGK. W comiesięczny harmonogram prac do wykonania wpisywane są
ulice najbardziej zanieczyszczone. Prace związane z oczyszczaniem ulic w ubiegłych
latach były dodatkowo zlecane firmom zewnętrznym, które posiadały zamiatarki
samojezdne. Obecnie firma MPGK nie

posiada zamiatarki.

Ulice

zgierskie

oczyszczane są ręcznie i doczyszczane zamiatarką ciągnikową.
3. W kwestii sygnalizatora tramwajowego znajdującego
pieszych przez ulicę 1-go Maja na skrzyżowaniu

się w pobliżu przejścia

dla

z ulicą Długą przypominam, że

w odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 03.07.2013 r. wyjaśniono Panu zasadność
usytuowania przedmiotowego sygnalizatora tramwajowego, który przeznaczony jest
do kierowania ruchem tramwajowym odbywającym się z pętli na Placu Jana
Kilińskiego.
Przypominam również, że ruch pieszy kierowany jest za pomocą sygnalizatora dla
pieszych serii 5-5, którego wygląd określają warunki techniczne określone przepisami
prawa.
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4. Miejskie Usługi Komunikacyjne oczekują na decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział Kutno. Bez opinii zarządcy drogi nie można podjąć
żadnych kroków zmierzających do przesunięcia wiat w miejsce nowych przystanków
autobusowych.
5. Przypominam, że w nawiązaniu do interpelacji Pan Radnego wystąpiliśmy pismem
IM.7225.140.2013.JG z dnia 2.07.2013 r. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oddział w Łodzi o wykonanie prac na ul. Długiej - drodze krajowej nr 71
m.in. o udrożnienie kratek kanalizacji deszczowej / kopia pisma w załączeniu/. Na
nasze wystąpienie otrzymaliśmy odpowiedź

GDDKiA-O/Ł.Z-1.mm/4200/101/2013

z dnia 29.07.2013 r., kopię której przekazaliśmy Panu Radnemu za pismem
IM.7225.194.2013.JG z dnia 7.08.2013 r. / kopia w załączeniu/, informującą nas, że
kratki będą udrażniane w

roku bieżącym . Niezależnie od tego ponownie

wystąpiliśmy do GDDKiA oddział

w Łodzi pismem IM.7225.207.2013.JG z dnia

2.09.2013 r. z prośbą o udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz o podanie planów
odnośnie przebudowy ul. Długiej/ kopia w załączeniu/.
Miejskie Usługi Komunikacyjne przygotowują dokumentację techniczną wiat
oraz negocjujemy cenę i warunki posadowienia nowych wiat z ich wykonawcą.
6.

Wiata przystankowa u zbiegu ulic Łagiewnickiej i Chełmskiej zostanie w najbliższym
czasie pomalowana.
Miejskie Usługi Komunikacyjne wyposażyły przystanek w niezbędne elementy oraz
dokonały czynności naprawczych infrastruktury wokół. Chcąc zaoszczędzić środki
finansowe na dalszą modernizację i zakupy nowych wiat postanowiliśmy szukać
inwestorów oraz reklamodawców w celu odnowienia wiat z poszyciem blaszanym.
Na dzień dzisiejszy, jedna ze zgierskich firm uzyskała

naszą zgodę na ich

odmalowanie, w zamian za możliwość umieszczenia na nich swojego logo.
Szukamy także podobnych rozwiązań dla wiat typu KAMI i MK Cafe.
Na dzień dzisiejszy

prace wykonywane przez skazanych z Zakładu

Karnego

w Garbalinie ograniczają się do wyposażania i odnawiania elementy technicznych
wiat oraz do wymiany uszkodzonych szyb.
Zakład Karny w Garbalinie na dzień dzisiejszy nie posiada odpowiedniej liczby
skazanych, którzy kwalifikują się do odbywania prac w systemie otwartym poza
zakładem karnym, dlatego też tylko jeden osadzony wykonuje prace związane
z remontem wiat przystankowych.
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W nawiązaniu do Państwa pisma znak: GDDKiA-O/Ł.Z-l.mm/4200/101/2013 z dnia
29.07.2013r., w sprawie udrożnienia kratek kanalizacji deszczowej pod wiaduktem na ul.Długiej
zwracamy się z prośbą o wykonanie tych prac z uwagi na zbliżający się sezon opadów jesiennych.
Ponadto w nawiązaniu do naszego pisma IM-7225.123.2013.BR z dnia 24.06.2013r. skierowanego
do Rejonu w Kutnie prosimy o podanie planów GDKKiA związanych z przebudową ul. Długiej ,
z określeniem orientacyjnych terminów wykonywania prac.
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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 .

Do wiadomości:
GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Kutnie
Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno
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Pan Marek Hiliński
Radny Rady Miasta Zgierza

W nawiązaniu do interpelacji Pana Radnego złożonych w dniu 27.06.2013r. w sprawie
prac do wykonania na ul. Długiej - drodze krajowej nr 71 przekazuję w załączeniu kserokopię
odpowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad oddział w Łodzi na nasze wystąpienie ,
dotyczące zgłoszonych przez Pana Radnego problemów.
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• •Łódź, dnia 29.07.2013r.

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na pismo znak:

IM.7225.140.2013.JG

z

dnia

02.07.2013r.

dotyczące wykonania prac na ul. Długiej w Zgierzu t j . : udrożnienia kratek kanalizaq'i
deszczowej, zainstalowania barierek odgradzających chodnik od jezdni, poprawienia
stanu chodnika oraz przycięcia drzew, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi informuje, że udrożnienie kratek kanalizacji deszczowej zostanie zlecone
w bieżącym roku.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca pod wiaduktem kolejowym na ul. Długiej,
nie jest możliwe zainstalowanie barierek odgradzających chodnik od jezdni.
Jednocześnie

informuję,

że

chodnik

przy

ul.

Długiej

został

oczyszczony

z naniesionego piasku oraz trawy w ramach sprzątania miasta Zgierza.
Ponadto informuję, że w nawiązaniu do oględzin stanu zadrzewienia, które odbyły
się w minionym tygodniu w obecności przedstawicieli GDDKiA oraz UM Zgierza, do
pielęgnacji zostało zakwalifikowane kilka drzew, a pielęgnacja ta zostanie wykonana po
zakończeniu okresu lęgowego.

mgr inź. Teresa Materek

Do wiadomości:

1. GDEfKiA Oddział w Łodzi Rejon w Kutnie
2. 9fa

Sprawę prowadzi Marek Michalak tel.: 42 233 96 42

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi
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