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Zapytanie dotyczy utworzenia miejsca odpoczynku, rekreacji i integracji dla mieszkańców 

Osiedla 650 - lecia. 

Szanowny Panie Prezydencie proszę o udzielenie informacji czy w związku 

z podpisaniem listy intencyjnego z Waldemarem Budą reprezentującym Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju na kolejne działania w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego 

w ramach którego maja powstać na terenie Osiedla 650 - lecia a dokładnie przy ul. Boya 

Żeleńskiego nowe mieszkania komunalne i komercyjne został zabezpieczony teren pod 

miejsce odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców o które wcześniej wnioskowałem. 

Proszę o udzielenie informacji 

• jaka jest wielkość obszaru przewidzianego pod miejsce odpoczynku i rekreacji 

• jakie elementy małej architektury będą wykorzystane do stworzenia tego miejsca np.: 

latarnie, ścieżki, nasadzenia, ławki, kosze, zdroje, plac zabaw itp.? 

• Kiedy przewidziane jest rozpoczęcie prac i jaki planowany jest czas na realizację tego 

projektu. 

W imieniu swoim oraz mieszkańców za zrozumienie i podjęcie działań dziękuję. 
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Szanowny Panie Radny, 

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym utworzenia miejsca odpoczynku, 

rekreacji i integracji dla mieszkańców Osiedla 650-lecia pragnę poinformować, że takie 

przedsięwzięcie planowane jest razem z inwestycją w ramach partnerstwa publiczno-

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

planowane jest powstanie również nowych mieszkań komunalnych. W ramach prowadzonych 

działań przygotow any jest j uż podział działek pod przedmiotową inwestycję. 

Pomysł powstania ww. przedsięwzięcia został przedstawiony przez Prezydenta Miasta 

Zgierza już w poprzedniej kadencji, już 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-prywalnego. 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 18 000 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. 
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