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INTERPELAGA 

Interpelacja dotyczy wejścia do lasu od osiedla Podleśna przy ulicy Dolnej. 

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców Zgierza a w 

szczególności dzielnicy Podleśna zwracam się z prośbą o zachowanie dostępu do lasu od ul. 

Dolnej. Niestety aktualna zabudowa przy ulicach Dolnej i Dygasińskiego powoduje, że jedyną 

możliwością dla mieszkańców Zgierza chcących dostać się do lasu lub udać się do kompleksu 

Malinka nie korzystając z terenów prywatnych jest przejście przez teren aktualnie 

budowanego boiska które udało się przebudować w ramach budżetu obywatelskiego. Teren 

ma być ogrodzony (już teraz dostęp do lasu jest ograniczony). Proszę o wyodrębnienie 

przejścia bądź zamontowanie w ogrodzeniu boiska furtki pozwalającej bezproblemowo dostać 

się do lasu matkom z wózkami, osobom niepełnosprawnym na wózkach przez 24h na dobę. 

Jest to problem, gdyż najbliższe wejścia do lasu znajdują się na ul. Przygranicznej, 

ew. ul. Piątkowskiej które są znacznie oddalone od wyżej wymienionego boiska. 
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Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą wytyczenia przejścia w stronę 
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka" oraz Lasu Pod Dąbrówkami przez działkę gminną 
położoną w Zgierzu przy ul. Dolnej 47, wyjaśniam, iż aktualnie na ww. terenie 
realizowana jest budowa boiska do gry w koszykówkę. Na czas trwających robót 
zastosowano tymczasowe ogrodzenie inwestycji, które po zakończeniu prac zostanie 
usunięte. W chwili obecnej nie przewidziano wykonania trwałego ogrodzenie dla 
przedmiotowej działki gminnej. 

Niemniej jednak należy zauważyć, iż dostęp do Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„Malinka" oraz do lasu został zapewniony drogami od strony ul. Przygranicznej oraz 
ul. Piątkowskiej. Wykonanie przejścia do lasu w zaproponowanym przez Pana miejscu 
sugerować będzie, że przejście to zostało sformalizowane przez gminę, podczas gdy 
dalsze poruszanie się po lesie nieuzgodnionymi, nieurządzonymi, a ponadto 
nieoświetlonymi ścieżkami może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz skutkować 
ewentualnymi szkodami, również wobec gminy. 


