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Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik,
Ustronia i Zgierza-Kontrewers Linda
ul. Podleśna 67
95-073 Jedlicze B

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Pan Bogdan Jarota

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pismo z dn. 25.05.2018 skierowane do naszego Stowarzyszenia przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego dot. drogi powiatowej nr 5167 E zwracamy uwagę, że zamiar
Zarządu Powiatu Zgierskiego odnośnie wzmiankowanej drogi jest niezgodny z wnioskiem
zawartym w naszym piśmie z dn.11.04.2018, na które Państwo się powołujecie.
W w/w piśmie wnioskowaliśmy o: "poszerzenie pasa drogowego przynajmniej do
szerokości 0,8 m wzdłuż DP nr 5167E (ul.Aleksandrowska w Jedliczu A) na odcinku od
przejazdu kolejowego do ul. Rekreacyjnej a także oddzielenie go linią ciągłą". Natomiast w
odpowiedzi otrzymujemy informację, że: "Zarząd Powiatu Zgierskiego przeanalizuje
możliwość wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż pasa
drogowego DP Nr 5167E na odcinku od ul. Krótkiej w miejscowości Grotniki, gm. Zgierz w
kierunku ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Jedlicze A, gm. Zgierz."
Nie negujemy, że wybudowanie chodnika od ul. Krótkiej do ul. Granicznej w Grotnikach,
wzdłuż DP 5167 E poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych na tym
odcinku. Jednak nasze Stowarzyszenie, będące faktyczną reprezentacją okolicznych
mieszkańców i wyrażając ich opinię, mając na uwadze uzasadnienie zawarte w piśmie z dn.
11.04.2018 skierowanym do Zarządu Powiatu Zgierskiego stoi na stanowisku, że nasza
propozycja, polegająca na poszerzeniu pasa drogowego wzdłuż DP 5167E ul.
Aleksandrowska w Jedliczu A, na odcinku od przejazdu kolejowego do ul.
Rekreacyjnej jest bardziej zasadna i w większym stopniu przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa.

Naszym zdaniem wskazana przez lokalną społeczność inwestycja jest w pełni
uzasadniona i ma znaczenie priorytetowe. W związku z powyższym prosimy o ponowne
rozpatrzenie pisma z dnia 11.04.2018 w zakresie i przedmiocie w nim zawartym.

W imieniu mieszkańców
Zarząd Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik,
Ustronia i Zgierza-Kontrewers „LINDA”.

Do wiadomości:
1) Wójt Gminy Zgierz – Pani Barbara Kaczmarek
2) Przewodniczący Rady Gminy Zgierz – Pan Piotr Lebiedziński

