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Chcąc ułatwić rodzinom i bliskim odwiedzanie pacjentów w zgierskim Szpitalu 
Wojewódzkim, wiedząc, że taki kontakt z bliskimi pozytywnie wpływa ta 
rekonwalescencję pacjentów, biorąc pod uwagę, ograniczony dostęp do miejsc 
parkingowych w obrębie szpitala zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania, które 
docelowo ma przynieść powstanie dużego parkingu dla korzystających ze Szpitala, ale 
także dla mieszkańców okolicznych bloków. Najlepiej do tego celu będą się nadawały 
działki gruntu 482,480/1 i 480/2 w części nie objętej umową na użytkowanie myjni. 
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Dotyczy: urządzenia miejsc parkingowych na działkach nr 482, 480/1 i 480/2 (obr. Z-125) 

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 30.05.2019 r. (data wpływu 

31.05.2019r.) w sprawie urządzenia miejsc parkingowych na nieruchomościach gruntowych 

opisanych w ewidencji gruntów jako działki nr 482, 480/1 i 480/2 (obr. Z-125) Urząd Miasta 

Zgierza informuje, że na działce nr 480/2 (użytek faktyczny: Bp) usytuowana jest siłownia 

zewnętrzna „outdoor fitness" powstała w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2016 oraz 

myjnia samochodowa. Umową z dnia 2 lutego 2016 r. Gmina Miasto Zgierz wydzierżawiła 

z przedmiotowej nieruchomości fragment gruntu o powierzchni 3500 m 2 na cele związane 

min. na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego. Zgodnie z warunkami w/w umowy, 

na wykonanym parkingu Dzierżawca zobowiązany jest zapewnić miejsca parkingowe 

przeznaczone dla osób korzystających z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Pozostała część nieruchomości porośnięta 

jest roślinnością. 

Teren działki 482 (użytek faktyczny: dr) stanowi gruntowy parking (nieurządzony) 

do którego prowadzi zjazd. Natomiast na działce nr 480/1 (użytek faktyczny: dr) położony 

jest zieleniec oraz jezdnia ulicy Parzęczewskiej. 

Miejsca postojowe niezbędne dla osób odwiedzających Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny powinny zostać zapewnione w dostatecznej ilości na terenie szpitala. 
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