
Skierniewice 28.10.2021 

Agnieszka Kuchta 

Radna Rady Miasta w Skierniewicach   

             

             

        Prezydent Miasta Skierniewice 

        Krzysztof Jażdżyk  

 

     Interpelacja 

W sprawie zabezpieczenia zabudowań posesji ul Łowicka 84, przy skrzyżowaniu ulic: 

Łowickiej i Wyszyńskiego. 

 W załączniku  treść pisma Rodziny wraz ze zdjęciami z ostatniej kolizji.  

            Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie interpelacji  

 

Z poważaniem  

Agnieszka Kuchta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skierniewice 26.10.2021 

 

Pan 

Krzysztof Jażdżyk 

                                                                                 Prezydent Miasta Skierniewice 

 

  Dotyczy:  zabezpieczenia zabudowań posesji przy ul. Łowickiej 84 przy skrzyżowaniu 

ulic; Łowickiej i Wyszyńskiego. 

 

    Niniejszym zwracam się do Pana Prezydenta o zabezpieczenie skrzyżowania ulic: 

Łowickiej i Wyszyńskiego — łuk ulicy Łowickiej przechodzącej w ulicę Wyszyńskiego z 

rozjazdem na dalszy ciąg ul. Łowickiej.  

    Powodem zwrócenia się do Pana jest troska o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, jak również 

bezpieczeństwo naszych budynków: mieszkalnego i zabudowy mieszkalnej, których ściany 

szczytowe bezpośrednio graniczą z pasem drogowym ww. ulic. Niebezpieczna sytuacja narasta 

od momentu wybudowania ul. Wyszyńskiego. Nadmieniam, iż w ostatnich latach na tym 

skrzyżowaniu było wiele kolizji drogowych. Sytuacja ta wynika stąd, że samochody jadąc od 

strony Łowicza mijają naszą posesję po łuku drogi ul. Łowickiej i Wyszyńskiego. Dla przykładu 

podam iż było to kila lat temu samochód osobowy w nocy wjechał do ogródka wyrywając 

przęsło ze słupka klinkierowego - interweniowała w tym przypadku policja. W kolejnym 

przypadku samochód uderzył w budynek, który był przeznaczony na działalność gospodarczą, 

ściana pękła na pół i tym razem interweniowała policja. 

    Ostatnia kolizja była 11.01.2021 w nocy samochód uderzył w garaż, przebił się do środka 

niszcząc wszystkie przedmioty, które się w nim znajdowały— interweniowała policja i straż 

pożarna, która zabezpieczyła dach przed zawaleniem. Garaż wymagał całkowitego remontu. W 

rozmowie z Panem policjantem, który zasugerował nam, aby „coś z tym zrobić  żeby nie doszło 

do większego nieszczęścia. 

Budynek mieszkalny zamieszkuje 5 osób dorosłych i dwoje dzieci. 

Na tym budynku umieszczona jest skrzynka licznika gazowego od strony ulicy Wyszyńskiego. 

Rodzina moja oraz dzieci proszą Pana Prezydenta o przychylne podejście do naszej prośby. 

Boimy się każdego dnia i nocy. 

 

                      Z poważaniem W.P 

 


