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Wójt Gminy Zgierz

Pani Wioleta Głowacka

W związku z trwającym procesem konsultacyjnym dotyczącym opracowywanej strategii

rozwoju  gminy  Zgierz  na  lata  2021  –  2030  przekazujemy  niniejszym  stanowisko

Stowarzyszenia Linda w przedmiotowej sprawie.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik,  Ustronia i  Zgierza-

Kontrewers Linda powstało z inicjatywy mieszkańców, którzy w tej formie podjęli działania na

rzecz poprawy jakości życia oraz szeroko rozumianego rozwoju regionu,  w skład którego

wchodzą  Grotniki,  Ustronie,  Jedlicze  A  i  Jedlicze  B.  Duża  liczba  mieszkańców  oraz

sympatyków Stowarzyszenia  pozwala  nam uważać  się  za  rzeczywistych  reprezentantów

lokalnej społeczności.

Chcielibyśmy  przekazać  dwa  zagadnienia,  które  zdaniem  mieszkańców  naszego

regionu są kluczowe zarówno ze względu na jakość życia,  jak i  na możliwości  dalszego

rozwoju.

Najważniejszym problemem jest brak sieci instalacji  kanalizacji  sanitarnej.  W obecnej

sytuacji,  brak  sieci  kanalizacyjnej  na  naszym  obszarze  jest  nie  tylko  utrudnieniem  dla

mieszkających tu osób,  ale również  istotną barierą dla rozwoju rejonu,  który w ostatnich

latach  stał  się  docelowym  miejscem  zamieszkania  dla  osób  wybierających  tereny

podmiejskie jako alternatywę dla zatłoczonych aglomeracji  miejskich. Okoliczne tereny, ze

względu  na  obecność  sporych  obszarów  leśnych,  obejmujących  rezerwaty  przyrody  i

oferujące dogodny mikroklimat, były wcześniej ważnym centrum rekreacji i wypoczynku, a

obecnie powrót do tej roli jest utrudniony między innymi przez brak kanalizacji.

Należy podkreślić, że sieci kanalizacyjnej nie są w stanie zastąpić instalowane lokalnie

zbiorniki bezodpływowe, a tym bardziej indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków,

które w warunkach realnej eksploatacji nie spełniają przeznaczonej dla nich roli. Przeciwnie,

stają się źródłem zanieczyszczeń wód gruntowych, oraz emitują uciążliwy odór, trudny do

zaakceptowania  we  współczesnym  świecie,  gdzie  wartości  ekologiczne  stają  się

priorytetowymi  potrzebami  mieszkańców.  Dodatkowym  utrudnieniem  są  niesprzyjające



warunki geologiczne w wielu lokalizacjach, gdzie występują warstwy nieprzepuszczalne dla

wody.

Drugim  zagadnieniem  jest  brak  bezpiecznych  ścieżek  rowerowych,  oddzielonych  od

pasów ruchu samochodowego. Obecność takich bezpiecznych traktów komunikacyjnych ma

duże  znaczenie  zarówno  dla  mieszkańców,  którzy  preferują  rower  jako  ekologiczną

alternatywę dla lokalnego transportu osobowego, jak i dla masowo odwiedzających ten teren

mieszkańców  Łodzi,  Zgierza  i  Aleksandrowa,  dla  których  nasza  okolica  jest  miejscem

rekreacji.

Prezes Stowarzyszenia Linda

Anna Bednarek                
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