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Bohdan Bączak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 
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Radna Rady Miasta Zgierza 
Wpłynęło Urna 

Szanowna Pani Radna, 

W związku z otrzymaną interpelacją dotyczącą utworzenia miejsca rekreacyjno-

wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla 650-lecia pragnę poinformować, że takie 

przedsięwzięcie planowane jest razem z inwestycją w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego przy ul. Boya Żeleńskiego, która zakłada budowę domów wielorodzinnych, gdzie 

planowane jest powstanie również nowych mieszkań komunalnych. W ramach prowadzonych 

działań przygotowany jest już podział działek pod przedmiotową inwestycję. 

Pomysł powstania ww. przedsięwzięcia został przedstawiony przez Prezydenta Miasta 

Zgierza już w poprzedniej kadencji, j uż wówczas wtedy planowane było zlokalizowanie 

przestrzeni związanej z utworzeniem miejsca odpoczynku, rekreacji i integracji dla 

mieszkańców Osiedla 650-lecia. Na dzień dzisiejszy określenie daty realizacji przedmiotowego 

projektu jest trudne z uwagi na fakt. iż jest ona planowana razem z budową m. in. lokali 

komunalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Należy zauważyć, iż tego typu 

przedsięwzięcia są pionierskie na skalę kraju, a to może wiązać się z wieloma nowymi 

niuansami m. in. prawnymi i finansowymi, gdzie ich przygotowanie będzie wymagało czasu i 

przeprowadzenia odpowiednich procedur. 

W związku z powyższym na tym etapie w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza mogę 

jedynie przekazać, że planowany teren pod strefę rekreacyjno-wypoczynkową dla 

mieszkańców Osiedla 650-lecia będzie obejmował swoim zakresem ponad 18 0 0 0 m 2 . 

dodatkowo wokół nowopowstałych budynków na działkach przeznaczonych pod zabudowę 

wielorodzinną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powstaną także strefy zielone, 

tzw. strefy biologiczno-czynne. 

Szczegółowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu będzie planowane razem 

z koncepcją zagospodarowania terenu pod przyszłe budownictwo wielorodzinne. 

Z up. ?re7&MyrUtamij$zaff4Jtku 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 

Zgierz 
tel. (42)714 31 00 
fax(42)714 31 14 

e-urzad@umz.zgierz.pl 
www.umz.zgierz.pl  

www miasto.zgierz.pl 

mailto:e-urzad@umz.zgierz.pl
http://www.umz.zgierz.pl
http://miasto.zgierz.pl

