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Pan Aĺkadiusz Sowa
P r z ew o dnicz q cy Komisj i
B e zp ie c z eŕtstĺaa, P o r z ą dku
Publicznego, H.adlu i Usług
Rada Miasta Ąrardozaa

związku z Pana inteľpelacją z dnia 13.11'2015r. (data wpływu do
Sekľetariatu Urzędu Miasta Żyrardowa) w spľawie montażu parkometrów oraz
podjęcia dzíałań mających na celu uporząđkowaniepaľkowania samochodów
inÍoľmuję, że pľoblem doýczący utľudnień w znalezieniu wolnych miejsc do

W

parkowania pojazdőw samochođowych w centľum Miasta jest mi zrraĺlry.
Aby zwiększyć ilośćmiejsc do parkowania i jeđnocześnienie ograniczać
pľzepustowościjezďni PÍzy ĺealizacji zadań utrzymaniowycĘ ľemontowych
i inwestycyjnych na drogacĘ pľzystosowuje się nawieľzchnię chođników do
parkowania pojazdów samochodowych. Wszęđzietam gd'zie szerokośćchodników
pozwala na paľkowanie pojazdőw, w ramach ľobót napÍawczych i remontowych,
wykonuje się wzmocnioną pođbudowęchodników dla zwiększenia tľwałościich
nawieľzchni.
Zwiększenie ilościmiejsc postojowych jest niemożliwe ze wzglęđuna
ograniczone parameĘ istniejących đtőg.Zrniany stałej otganizaĄi ľuchu polegające
na ogľaniczeniu czasu postoju pojazdőw są mało skuteczne z uwagi na problemy
w egzekwowaniu ich przestrzegania. Jeđynąskuteczną metodą, nie wyma9ającą
poniesienia dużych nakładów finansowycĘ jest wyznaczenie płatnych stľef
paľkowania co Po\Moduje zwiększenie rotacji paľkującychpojazđőw zjednoczesnym
wprowadzeniem tľas komunikacji miejskiej w centrum Miasta.
obecnie czynione są starania đoĘcząceuzgodnienia ze Staľostwem jako
organem zarządzającym ruchem, ulic z największyrn deficytem miejsc postojowych,
które spełniają waľunki niezbędne dla wprowadzenia strefy płatnego paľkowania.
Musząto byó ulice, lub ich odcinki, posiadające nawierzchnie w dobľym stanie technicznym

zwyznaczonymi i oznakowanyni znakami poziomymi i pionowymi stanowiskami
postojowymi.
Ustalenia miejscowe go planu zago spo daľowania pt zestt zenne go đają
możliwośćutządzania większej ilościmiejsc postojowych lecz ich uľządzenie
azależnione jest od stanu posiadania teľenu.
Ptzygotowy\Mane jest obecnie wystąpienie do oľganu zarządzającego ľuchem
tj.; Starosý Powiafu Żytardowskiego, w zakresie Ývytypowania obszatőw Miasta

deficytem miejsc postojowych' o pođjętychd'alszych d'ziałaniach będziecie
Państwo poinfoľmowani na bieżąco.
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Do wiadomości
- Pan lerzy Jankowski
Radny Rady Miasta Żyrard'owa
- Biuľo Rady Miasta Żyrardowa
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