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Szanowny Pan 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie w listopadzie bieżącego roku składałem interpelację 

dotyczącą zainstalowania bezpiecznego przejścia dla pieszych w bezpośrednim pobliżu 

Szkoły Podstawowej nr 12 przy przystanku autobusowym "Staffa szkoła" na przeciw bloków 

92, 93. Dziś chciałbym wrócić do potrzeby lepszego oznaczenia tego przejścia dla pieszych i 

wzorem przejścia znajdującego się przy kościele Matki Boskiej Różańcowej proszę 

zainstalowanie poziomych czerwonych informatorów dla kierujących pojazdami że zbliżają 

się do przejścia dla pieszych. Mieszkańcy naszego miasta w tym miejscu są narażeni na duże 

niebezpieczeństwo ze strony kierowców, którzy wykorzystują długi - prosty odcinek ul. Staffa 

do szybkiej jazdy. Nadmienię, że ruch na tej ulicy jest bardzo duży a dzieci i młodzież 

wracająca ze szkoły do domu poruszająca się komunikacją miejską musi pokonać tą ulicę aby 

dostać się na przystanek autobusowy. 

Proszę o wnikliwe przeanalizowanie mojego ale przede wszystkim rodziców głosu 

w tej sprawie. 



Przemysław Staniszewski 
Prezydent  Mias ta  Zgierza  

Zgierz ,  dnia / r  /  g rudnia  2018r .  

IR.0003.48.2018 KG 

Pan Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

PI. Jana Pawła II nr 16 

95-100 ZGIERZ 

W odpowiedzi  na  Pana in terpelac ję  z  dnia  10  grudnia  2018r . ,  dotyczącą  
za ins ta lowania  bezpiecznego przejśc ia  d la  p ieszych w pobl iżu  Szkoły  Podstawowej  Nr  12  na  
wysokości  b loków 92 i 93 ,  Gmina Mias to  Zgierz  informuje ,  iż  prze jśc ie  to  znajduje  s ię  na  l i śc ie  
newralgicznych miejsc .  W związku z  powyższym planowanym jes t  wprowadzenie  e lementów 
mających wpływ na  poprawę bezpieczeństwa.  

Nadmieniamy,  iż  prace  związane z  doposażeniem w/w przejśc ia  w oznakowanie  
i e lementy  bezpieczeństwa ruchu drogowego spowalnia jące  prędkość  zaplanowane są  na  
I kwar ta ł  przyszłego t j .  2019r .  

Powyższe  motywowane jes t  brakiem środków f inansowych na  ten  rok na  tego typu 
zadania .  W chwil i  obecnej  z  zakresu oznakowania  p ionowego i  poziomego wykonywane są  
ty lko prace  dotyczące  bieżącego ut rzymania  i s tn ie jącego oznakowania .  
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