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Szanowny Pan 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie w związku z przeprowadzoną akcją charytatywną na 

osiedlu 650 - lecia 07 kwietnia 2019 roku polegająca na pokazach jazdy samochodami 

wyścigowymi proszę o zlecenie pomalowania linii poziomych na ulicy Parzęczewskiej na 

odcinku odbywających się pokazów oraz sprzątnięcie skrawków ogumienia z jezdni oraz 

zepsutych opon, które pozostawiono na terenie zielonym. 

7. poważaniem 

RADtiT~y 
Rady Miastą^Zgierza 

• cz 

•• " ; ' \* O R G A N I Z A C Y J N Y 
diuro Tady Musie Zgierza 

"JS-100 Zgierz. Plac Jana Pawia II 16 
lei 4271431 02. fax 4271431 0J> 

24.c^. <2*>/?. 



Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

IR.7225. A% .2019 
Zgierz, 2019-05-0^ 

Szanowny Pan 
Jakub Filipowicz 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Dotyczy: stanu oznakowania poziomego na ul.Parzeczewskiej w rejonie pętli  
autobusowej 

W odpowiedzi na pańską interpelację z dnia 25.04.2019 w sprawach jw. 
wyjaśniam: 

Aktualnie na terenie zgierskich dróg gminnych trwają prace związane 
z odnowieniem oznakowania poziomego, jakie standardowo wykonuje się po 
zakończeniu okresu zimowego. Ich tempo zależne jest od warunków pogodowych. 
Prace rozpoczęto od ścisłego centrum. Odnowa standardowego oznakowania 
obejmie także ul. Parzęczewską, gdzie dodatkowo przewidziano umycie znaków 
termoplastycznych A-17 umieszczonych na jezdni. 

Mam nadzieję, iż planowane zabiegi oczyszczania znaków A-17 myjką 
ciśnieniową przyniosą zadowalający efekt. 

W przypadku konieczności wykonania nowego oznakowania 
termoplastycznego należy liczyć się ze znaczącymi kosztami, tak więc ewentualne 
podjęcie decyzji o powtórnym jego wykonaniu na dzień dzisiejszy wydaje się być 
przedwczesne. 

Jednoczenie informuję, że po zakończonych pokazach samochodowych ich 
organizator już kilkakrotnie sprzątał nawierzchnie kołowe. Resztki „spalonej gumy" 
zostaną usunięte z trawników w ramach utrzymania terenów zielonych. 
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