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Interpelacja - propozycja 

Mając na uwadze chęć stworzenia z miasta Zgierza miejsca dobrego dla życia, znaczącego 
i skokowego wzrostu poziomu życia i zadowolenia z życia dla jego mieszkańców 
proponuję utworzenie nowego, kolejnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców naszego miasta. 

Takim terenem może być obecnie będący we władaniu Lasów Państwowych fragment lasu 
Chełmy pomiędzy ul. Łódzką, Chełmską granica miasta i linią kolejową. 

W ramach tego obszaru leśnego wnioskuję o wszczęcie prac do przekształcenia go w teren 
Parku Leśnego z wykorzystaniem istniejącej retencji i cieku wodnego, przerzedzonego 
drzewostanu, polany, a jednocześnie dobrego skomunikowania i odseparowania 
relatywnie niewielkiego obszaru leśnego od reszty kompleksów leśnych nasypem 
kolejowym i szeroką arterią ul. Łódzkiej. 

Przez ten teren mogłaby zostać także przeprowadzona ścieżka rowerowa stanowiąca 
element połączenia Łodzi i Zgierza bezpieczną, nowoczesną infrastrukturą rowerową. 
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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 stycznia 2019 r. (data wpływu 31 stycznia 

2019 r.). w sprawie dotyczącej utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji we wskazanej przez 

Pana lokalizacji, stanowiącej fragment lasu pomiędzy ul. Łódzką i ul. Chełmską w Zgierzu, 

we władaniu Lasów Państwowych informuję, iż: 

Gmina Miasto Zgierz nie ma możliwości realizacji jakichkolwiek inwestycji na 

terenach, które nie należą do zasobu komunalnego. Niemniej jednak, w ramach posiadanych 

nieruchomości gminnych, sukcesywnie podejmowane są działania zmierzające do tworzenia 

nowych miejsc rekreacji w poszczególnych dzielnicach naszego miasta. 

W roku bieżącym Gmina Miasto Zgierz zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie 

inwestycji, planowanej do realizacji na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto 

Zgierz położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 104. Program dotyczy budowy „otwartych stref 

aktywności" - siłowni plenerowych i sprawnościowych placów zabaw, z dyspozycji 

Ministerstwa Sportu. 

Wobec powyższego, na wskazanym przez nas terenie, którego lokalizacja pozostaje 

w rejonie proponowanych przez Pana okolicznych terenów leśnych, przewiduje się montaż 

urządzeń siłowni zewnętrznej, elementów zabawowych oraz małej architektur}'. 

Ponadto, zamiar powstania miejsca rekreacji na terenie ww. nieruchomości gminnej jest 

zgodny z wcześniejszymi propozycjami, zgłaszanymi przez mieszkańców tego osiedla, 

i z pewnością pozwoli właściwie wykorzystać zasób gminny w tym rejonie. 


