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Biuro Rady MiasuZgtc™ Sz.P. Marek Sencerek 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą oświetlenia przystanku autobusowego 

linii 46 i 10 zlokalizowanego za skrzyżowaniem ul. Ozorkowskiej z ul. Ogrodniczą w kierunku 

ul. Łanowej, przekazuję poniżej informacje w tym temacie. 

Analizując przedmiotowy problem na wstępie należy zauważyć, iż przedmiotowy 

przystanek komunikacji zbiorowej zlokalizowany jest poza granicą administracyjną Gminy 

Miasto Zgierz, a tym samym znajduje się na terenie Gminy Zgierz w miejscowości Lućmierz 

w pasie drogowym drogi krajowej nr 91. Idąc dalej, jak Pan słusznie wskazał w interpelacji 

przystanek służy do obsługi linii komunikacyjnej nr 46 (Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, ul. 

Piotrkowska 173, 90-447 Łódź / MPK- Łódź Spółka z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź) 

oraz linii nr 10 (Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu 95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego 7). 

Obecna lokalizacja przystanku jest rozwiązaniem tymczasowym. Lokalizacja przystanku 

została ustalona w oparciu o projekt organizacji ruchu wykonany na potrzeby linii 

komunikacyjnej nr 46 przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w oparciu o wytyczne Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zarządcy drogi krajowej nr 91 t . j . Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad. 

Za przykład rozwiązania problemu, biorąc pod uwagę tymczasowy charakter 

przystanku, czas potrzebny na realizację oraz istniejącą infrastrukturę, należałoby 

przeanalizować możliwość wykorzystania istniejącego punktu oświetlenia ulicznego 

zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Ozorkowskiej z ul. Ogrodniczą po odpowiednim 

fCTęcTu koron drzew rosnących pomiędzy przystankiem, a latarnią oświetlenia ulicznego. 

Ponadto równocześnie należałoby rozważyć możliwość zastosowania czasochłonnego 
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i kosztownego rozwiązania w postaci wykonania nowego oświetlenia 

na potrzeby obecnej lokalizacji. 

Problemu braku oświetlenia z perspektywy bezpieczeństwa użytkowników 

z pewnością nie należy bagatelizować, dlatego też zwrócę się do odpowiednich organów 

o podjęcie stosownych działań mających na celu jego rozwiązanie. 


