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Zapytanie 

Ciesząc się z pozyskania przez Miasto Zgierz środków na Otwarte Strefy Aktywności oraz 
pamiętając o wcześniejszych na rewitalizację Malinki, w ramach których powstają 
w uproszczeniu także place zabaw zwracam się do Pana Prezydenta z zapytaniem. 

Czy OSA jak i inne place zabaw, które będą w najbliższym czasie powstawały zostaną 
wyposażone w urządzenia, które umożliwią bezpieczne z nich korzystanie przez osoby 
niepełnosprawne, w tym dzieci na wózkach inwalidzkich lub innymi 
niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi korzystanie z obecnych zabawek na 
placach? 

W tym miejscu także proszę o zamontowanie na placu zabaw w Parku Miejskim co 
najmniej jednej huśtawki i jednej karuzeli przystosowanej dla dzieci na wózkach 
inwalidzkich. 
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Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą dostępności urządzeń dla dzieci z 
niepełnosprawnościami na powstających placach zabaw informuję, że część z zastosowanych 
rozwiązań zapewni taką możliwość. 

Na terenie Malinki zamontowana zostanie huśtawka „bocianie gniazdo", która w 
założeniu przystosowana jest dla potrzeb niepełnosprawnych. Podobnie projekt brodzika 
uwzględniając odpowiedni spadek i szerokość wejścia spełniać będzie warunki dostępności dla 
niepełnosprawnych. Wodny plac zabaw umiejscowiony zostanie z zachowaniem jednego 
poziomu z terenem zielonym. 

W ramach Otwartych Strefach Aktywności we wszystkich lokalizacjach zastosowane 
zostaną zestawy do gier edukacyjnych (cztery lokalizacje). Charakter sprawnościowy 
elementów placu zabaw (w jednej lokalizacji) określony został wymogami Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, które nie uwzględniały możliwości korzystania osobom na wózkach inwalidzkich. 
Niektóre elementy mogą być dostępne dla osób o szczególnych potrzebach w przypadku 
niepełnosprawności innych niż istotna ruchowa. 

W Parku Miejskim aktualnie zakończona została procedura wyłaniania wykonawcy na 
rozszerzenie istniejącej przestrzeni rekreacyjnej, w ramach którego zaplanowana została 
ścieżka zdrowia dla dzieci. Kwestia doposażenia brana będzie pod uwagę. 

Na bieżąco analizowane są źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację 
inwestycji na terenie naszego miasta. W przypadku pojawienia się takich możliwości będziemy 
mieć na uwadze możliwość rozszerzenia dostępności do przestrzenie rekreacyjnych i 
sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich. Zachęcamy 
także mieszkańców do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Sprawę prowadzi: Anna Baczyńska, tel. 42-714-32-61 
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W związku z interpelacją Radnego Rady Miasta Zgierza Pana Łukasza Wróblewskiego 
złożoną do tut. Urzędu w dniu 30 maja 2019 r. dotyczącą wykonania prac remontowych 
na wjazdach z ulicy Dąbrowskiego na wysokości posesji nr 10, zwracam się do Zgierskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, jako właściciela działki nr ewid. 10/22, o rozważenie remontu 
zjazdu znajdującego się na ww. działce. 

Zgodnie z art.30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: „Utrzymanie 
zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli 
lub użytkowników gruntów przyległych do drogi". 

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań zmierzających do naprawy zjazdu 
na posesję przy ulicy Dąbrowskiego 10 w Zgierzu. 
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