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Prezyde 

Miasta Zgierza 

Interpelacja 

W ostatnim czasie brałem udział w spotkaniach Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Zgierza, w 

tym Rady Osiedla Rudunki, Rady Osiedla Krzywie-Chełmy oraz Rady Osiedla Kurak. W toku 

spotkań / mieszkańcami zgłaszali oni następujące, dotychczas nierozwiązane problemy: 

Mieszkańcy Osiedla Rudunki: 

zly stan nawierzchni ul. Kasprzaka oraz konieczność położenia na ulicy nakładki asfaltowej 

oraz budowy chodników, 

zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców w związku chuligańskimi wybrykami 

mającymi miejsce na placu Godlewskiego (w opinii mieszkańców dochodzi tam do 

nielegalnych wyścigów samochodowych oraz mogą tam mieć miejsce inne zdarzenia w tym 

te o charakterze przestępczym), 

brak systematycznej kontroli spalania odpadów na terenie gospodarstw domowych 

położonych na terenie Osiedla Rudunki, 

konieczność zamontowania w pobliżu placu zabaw zlokalizowanego na terenie osiedla 

dwóch przyrządów do ćwiczeń (koszt to około 9 tys. złotych), 

bezwzględna konieczność podjęcia energicznych działań w celu budowy obwodnicy 

Rudunek, 

zły stan chodnika przy ul. Rcmbiclińskicgo. 

Mieszkańcy Osiedla Krzywie-Chełmy: 

niewłaściwego usytuowania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ostatnim czasie na 

skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Łagiewnickiej (na wysokości posesji położonej przy ul. 

Długiej 142a), 

konieczność korekty projektu remontu wiaduktu kolejowego położonego przy ul. Długiej (w 



ocenic mieszkańców chodniki powinny znajdować się po obu stronach wiaduktu a nie tylko 

po jednej ze stron jak zaplanowano w chwili obecnej), 

• konieczności docelowego stworzenia przejścia przez tory kolejowe na przedłużeniu ul. 

Limanowskiego, 

realizacja chodnika na całym odcinku ul. Długiej (w chwili obecnej chodnik istnieje tylko na 

części ulicy), 

• konieczność stałego oczyszczania rowów i przepustów znajdujących się przy ul. Długiej, 

odtworzenie zniszczonych schodów znajdujących się za wiaduktem, po prawej stronie w 

kierunku Łodzi, 

likwidacja ruchu ciężkich pojazdów rejestrowanego ustawicznie przez mieszkańców na ul. 

Kochanowskiego, 

korekta rozkładów jazdy autobusów miejskich w ten sposób, aby autobusy linii 61 oraz 3 

nie odjeżdżały bezpośrednio po sobie. 

Mieszkańcy Osiedla Kurak: 

wyegzekwowanie jednokierunkowego ruchu pojazdów na ul. Powstańców Śląskich od ul. 1-

go maja w kierunku Szkoły Podstawowej nr 5. 

Biorąc powyższe wnioski pod uwagę, wnoszę do Pana Prezydenta o podjęcie czynności, 

które w konsekwencji doprowadzą do rozwiązania problemów mieszkańców. W przypadkach, w 

których Pan Prezydent nie ma możliwości sprawczej, która może doprowadzić do poprawy sytuacji 

w w/w Osiedlach, uprzejmie proszę o skierowanie do odpowiednich instytucji stosownych 

wniosków. Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie mi do wiadomości korespondencji, która 

była lub będzie w w/w sprawach skierowana do instytucji, które realizują swe zadanie na terenie 

Miasta a nie podlegają bezpośrednio jurysdykcji Pana Prezydenta (PKP, Policja, Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, etc.). 

Grzegorz Leśniewicz 



Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia £7$ styczeń 2019r. 
"P-Wodni, t 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 
Pan Grzegorz Leśniewicz 

W odpowiedzi do interpelacji Pana Radnego z dnia 20.12.2018r. w sprawie 
nierozwiązanych problemów poruszanych przez mieszkańców na spotkaniach 
informuję: 

Mieszkańcy Osiedla Rudunki. 

1. Ulica Kasprzaka ma długość ok. 170mb. Koszt samej nakładki asfaltowej to 
ok. 130 tys. PLN, plus do tego jednostronny chodnik to dodatkowe 70 tys. 
PLN. Zarządca Drogi w miarę dostępności środków ujmie w swoich placach 
przedmiotową inwestycję. 

2. Na placu Godlewskiego dla poprawy bezpieczeństwa został wymieniony słup 
z czterema lampami oświetleniowymi. Aktualnie Zarządca Drogi wymienia 
uszkodzoną lampę, co z pewnością podniesie bezpieczeństwo mieszkańców. 
Co do chuligańskich wybryków, stosowna informacja została przekazana do 
Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej w Zgierzu. 

3. W kontekście problemów mieszkańców osiedla Rudunki dot. braku 
systematycznej kontroli spalania odpadów na terenie gospodarstw domowych 
położonych na terenie ww. osiedla informuję, iż Straż Miejska w Zgierzu 
dokonuje kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów oraz paliw, 
których stosowanie jest zabronione. Kontrole odbywały się w roku ubiegłym. 
W roku bieżącym w okresie od 1 listopada do 15 grudnia przeprowadzono lub 
jest w trakcie 129 kontroli nieruchomości. Jednocześnie z uwagi na 
realizowane przez Gminę Miasto Zgierz zadania z kontroli przestrzegania 
uchwały Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 
26.04.2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy 
w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
zawieszonym PM 10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: 
aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL 1001 i realizację założeń Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz, wystąpiłem do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyznaczenie do kontroli 
przedsiębiorców działających na terenie Gminy Miasto Zgierz, 
wprowadzających do obrotu paliwa stałe. 
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4. Place zabaw i ogródki ćwiczeń w większości są realizowane w ramach zadań 
Budżetu Obywatelskiego. To jest najlepszy sposób uzyskania potwierdzenia 
jak dużym poparciem społecznym cieszy się dany pomysł. Dlatego najlepiej 
zaproponować takie zadanie w Budżecie Obywatelskim, oczywiście w miarę 
dostępności środków ta inicjatywa zostanie wzięta pod uwagę w planach 
inwestycyjnych Miasta Zgierza. 

5. Gmina Miasto Zgierz informuje, iż Starosta Powiatu Zgierskiego wyraził 
aprobatę dla dalszej, wspólnej partycypacji w kosztach, celem uzyskania 
decyzji środowiskowej dla wariantu I inwestycji pn.: „Budowa drogi dojazdowej 
do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki 
w Zgierzu". We wcześniejszej korespondencji Starosta Powiatu Zgierskiego 
poinformował, iż porozumienie dotyczące opracowania kompletnej 
dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej na powyższe zadanie 
zostanie podpisane dopiero po podjęciu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego 
o przekazaniu dotacji i zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu 
Zgierskiego na 2019r. W dniu 14 grudnia 2018r. Gmina Miasto Zgierz 
wystosowała pismo ponaglające z zapytaniem, czy przedmiotowa sprawa jest 
procedowana i na jakim jest obecnie etapie. W piśmie poprosiliśmy 
o informacje czy zostały już poczynione ze strony Starostwa Powiatowego 
stosowne kroki zmierzające do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą 
Miasto Zgierz, a Starostwem Powiatowym w Zgierzu. W chwili obecnej 
oczekujemy odpowiedzi na w/w zapytanie. 

6. Chodnik w ul. Rembielińskiego po stronie południowej posiada wymieniona 
nawierzchnię do ul. Kasprzaka. Prace remontowe będą kontynuowane w roku 
2019. 

Mieszkańcy osiedla Krzywie-Chełmy: 

1. Ul. Długa na wysokości skrzyżowania z ul. Łagiewnicką jest drogą krajową, 
więc stosowny wniosek o optymalizację przejścia dla pieszych zostanie 
przekazany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

2. Gmina Miasto Zgierz informuje, iż w dniu 26 czerwca 2018r., w dbałości 
0 bezpieczeństwo naszych mieszkańców wystąpiła pismem do PKP S.A. 
Polskie Linie Kolejowe z prośbą o przeanalizowanie możliwości 
wygenerowania bezpiecznego dojścia do głównej stacji kolejowej w Zgierzu 
(Zgierz, ul. Kolejowa 3) od strony ul. Walecznych w Zgierzu. Obecna sytuacja 
1 brak dojścia do w/w dworca „od jego drugiej strony" generuje 
niebezpieczeństwo, a niefrasobliwość lokalnej społeczności, która przechodzi 
przez tory „na dziko" naraża ich na utratę zdrowia, a nawet życia. 
Nadmieniam, iż w najbliższej okolicy nie ma żadnego bezpiecznego przejścia, 
które można by zaproponować mieszkańcom jako alternatywę dla wykroczeń, 
których się dopuszczają przechodząc przez torowisko w miejscu 
niedozwolonym. W piśmie nadmieniono, iż odzwierciedleniem w/w sytuacji jest 
rl7iki^ nrzejście" na wysokości ul. Limanowskiego w Zgierzu - do 

elczej. W odpowiedzi na w/w pismo PKP S.A. informuje, że obecnie 



w ramach inwestycji realizowany jest projekt pn.: „Prace na liniach kolejowych 
nr 15 i 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz od km 56,773 do km 66,664 linii 
kolejowej nr 15 i od km 12,980 do km 14,204 linii kolejowej nr 16". W projekcie 
tym ma być realizowane przejście pod torami na stacji Zgierz w km 57,461 linii 
nr 15. 

3. Odcinek ul. Długiej nie posiadający chodnika jest drogą krajową i jest 
w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stosowny 
wniosek został przekazany. 

4. Odcinek ul. Długiej na którym występują rowy przydrożne jest drogą krajową 
i analogicznie stosowny wniosek został przekazany do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

5. Gmina Miasto Zgierz informuje, iż schody te znajdowały się na działce 
nr 236/61, obręb 129, której władającym jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Z uwagi na to, że stan techniczny schodów stanowił 
zagrożenie dla osób korzystających z tego ciągu pieszego, wystąpiliśmy do 
Władającego terenem z prośbą o ich niezwłoczną naprawę. W odpowiedzi, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że schody 
znajdujące się na w/w działce zostały ówcześnie wybudowane w celu dojścia 
do terenów PKP dla obsługi infrastruktury kolejowej. Nigdy natomiast nie były 
przystosowane dla obsługi lokalnej społeczności. W dalszej treści odpowiedzi 
poinformowano, iż wyremontowanie tych schodów wymaga dużych nakładów 
finansowych, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak stromy i długi 
ciąg wymaga spocznika, a ze względu na osoby niepełnosprawne 
wybudowania pochylni dla tych osób. Nadmieniono, iż dojście do tych 
schodów od strony działek znajdujących się powyżej drogi krajowej 
(ul. Długiej) jest tylko wydeptaną „na dziko" ścieżką. Ponadto poinformowano, 
iż na chwilę obecną Władający nie posiada środków finansowych na taką 
inwestycję. W nawiązaniu do w/w pisma, Gmina Miasto Zgierz w dalszej 
korespondencji poinformowała GDDKiA, iż szacunkowe koszty dla wykonania 
remontu schodów wraz z pochylniami dla osób niepełnosprawnych oraz 
oświetlenia przedmiotowego terenu to kwota w granicach 120-150 tysięcy 
złotych. Z uwagi na to, iż szacunkowe koszty przekraczają możliwości 
realizacji powyższego samodzielnie przez Gminę Miasto Zgierz, zwróciliśmy 
się do GDDKiA jako zarządy przedmiotowej działki o rozważenie możliwości 
partycypowania w kosztach przebudowy schodów. Na nasze wystąpienie 
odpowiedzi nie udzielono, a schody ze względu na bezpieczeństwo pieszych 
zostały przez Władającego terenem rozebrane. 

6. W odpowiedzi na punkt dotyczący poprawienia bezpieczeństwa na terenie 
Osiedla Krzywię - Chełmy poprzez ustawienie znaku pionowego B-5 „zakaz 
wjazdu pojazdów ciężarowych", Gmina Miasto Zgierz informuje, iż celem 
ograniczenia ilości pojazdów wysokotonażowych poruszających się ulicami 
w/w Osiedla, w ciągu ul. Rembielińskiego oraz ul. Stępowizna zostało 

projektowane i wprowadzone oznakowanie pionowe B-5 „zakaz wjazdu 
azdów ciężarowych". Przedmiotowe Osiedle od strony ul. Długiej w Zgierzu 



odpowiednio oznakowane jest znakami pionowymi B-18 „zakaz wjazdu 
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t". Nadmieniamy jednak, 
iż ze względu na prowadzone działalności gospodarcze m. in. na ul. Zegrzanki 
czy też na ul. Przedwiośnie, których koniecznością jest obsługa przez pojazdy 
ciężkie, Gmina Miasto Zgierz analizując obsługę komunikacyjną 
przedsiębiorstw nie mogła całkowicie ograniczyć ruchu w/w pojazdów drogami 
wskazanymi przez Państwa w piśmie. W związku z powyższym Gmina Miasto 
Zgierz do w/w oznakowania pionowego B-5 zmuszona była doprojektować 
tabliczki o treści „Nie dotyczy docelowych wjazdów gospodarczych". 
Nadmieniamy, iż sprawa została przekazana do wiadomości Komendy 
Powiatowej Policji w Zgierzu z prośbą o wzmożone kontrole, celem weryfikacji 
wjazdów docelowych. 

7. Wniosek o korektę rozkładu jazdy autobusów miejskich linii 61 i 3 został 
przekazany do zakładu Miejskich Usług Komunikacyjnych. 

Mieszkańcy Osiedla Kurak 

1. W celu lepszego egzekwowania jednokierunkowego ruchu pojazdów na 
ul. Powstańców Śląskich, stosowny wniosek został przekazany do Powiatowej 
Komendy Policji w Zgierzu. 

Z poważaniem 


