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Szanowny Pan 

Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o rozpoczęcie prac 

związanych z powstaniem między ulicami Kamienną, B. Żeleńskiego oraz Parzęczewską miejsca rekreacji 

i odpoczynku dla mieszkańców - park. 

Panie Prezydencie jako mieszkaniec Osiedla 650- lecia widzę olbrzymią potrzebę na 

zagospodarowanie tego terenu z przeznaczeniem na cel rekreacyjno - wypoczynkowy. W związku 

z planowaną budową trasy SI4 , która wykluczy możliwość swobodnego dojścia i korzystania z uroków lasu 

Krogulec bezwzględnie konieczne staje się powstanie miejsca odpoczynku dla mieszkańców na terenie 

osiedla. 

Szanowny Panie Prezydencie w związku z potrzebą powstania takiego miejsca proszę w roku 

budżetowym 2019 o: 

• wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przebieg tej inwestycji, 

• wyznaczenie - określenie terenu na którym przeprowadzona zostanie ta inwestycja, 

• zaplanowanie i przygotowanie infrastruktury do realizacji tego projektu np.: przyłącze elektryczne, 

• przeprowadzenie konkursu na projekt tego miejsca - w zamierzeniu to mieszkańcy w głosowaniu 

internetowym wybraliby zwycięski projekt, który byłby realizowany, 

• zaplanowanie środków w budżecie na 2020 roku na pierwszy etap prac. 

Z poważaniem 
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Pan 
Jakub Filipowicz 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 lutego 2019 roku, dotyczącą utworzenia 
miejsca odpoczynku, rekreacji i integracji dla mieszkańców Osiedla 650-lecia, w rejonie ulic 
Boya - Żeleńskiego i Kamiennej informuję, iż wnioskowane przez Pana przedsięwzięcie 
zostało już wdrożone do realizacji poprzez m. in.: 

Posadzenie drzew w ramach akcji „11 Grabów na 11 Listopada - Urodzeni 
11 Listopada" przy symbolicznej Alei Niepodległości z udziałem zgierzan 
urodzonych 11 listopada - wschodnia strona ul. Boya - Żeleńskiego - akcję 
koordynował Wydział Promocji i Sportu; 

Złożenie stosownego wniosku do Wydziału Urbanistyki Gospodarki Przestrzennej 
i Geodezji tutejszego urzędu, którego celem jest wydzielenie działek 
z przeznaczeniem m. in. pod wydzielenie miejsca rekreacji i odpoczynku 
dla mieszkańców w tym rejonie miasta. 

Sprawę prowadzi Marcin Bartniak - podinspektor w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, tel. 042 714-31-87, 
e-mail: mbartniak@umz.zgierz.pl 

pierwszy Zastępca Prezydenta 
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