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INTERPELACJA 

Interpelacja dotyczy utwardzenia bądź wyremontowania dróg dojazdowych do kompleksu 

Malinka. 

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców Zgierza 

zwracam się z prośbą o utwardzenie bądź wyremontowanie dróg prowadzących do kompleksu 

Malinka. 

Mam nieodparte wrażenie, że przy całej inwestycji i rewitalizacji kompleksu 

Malinka władze Miasta zapomniały o drogach które prowadzą do obiektu. W niedługim czasie 

będziemy mieli jeden z najnowocześniejszych kompleksów do wypoczynku w okolicy a nie 

będziemy w stanie do niego dojechać w cywilizowany sposób. Ul. Przygraniczna jest w 

katastrofalnym stanie, w trakcie opadów deszczów jej pokonanie jest bardzo trudne. Dojazd 

od ulicy Piątkowskiej jest jedynie w nieco lepszym stanie. Ulica jest wyłożona kostką jednak 

swój najlepszy czas ma ona już dawno za sobą i jej aktualny stanie nie umożliwia pokonania 

jej pojazdem zmotoryzowanym w sposób bezpieczny. 

Pozostaje dojazd od ulicy Dąbrowskiej, jednak jest on najmniej korzystny i 

najdłuższy dla mieszkańców Zgierza a stan ulicy również pozostawia wiele do życzenia. 

Wyremontowanie wyżej wskazanych ulic zdecydowanie ułatwi przejazd i pozwoli na dojazd 

do kompleksu kolarzom na rowerach szosowych, których w okolicy jeździ bardzo dużo a którzy 

skarżą się na brak możliwości skorzystania z kompleksu Malinka. 

Proszę o informacje kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się remontu wyżej 

wymienionych ulic. 
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w odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą poniżej pozwolę sobie przedstawić 
stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Po analizie wnioskowanego problemu należy na wstępie wskazać, iż wskazany przez 
Pana teren stanowi nieruchomości oznaczone w 124 obrębie miasta Zgierza jako działki 
gruntu nr: 3/21, 3/23, 3/22, 3/24 3/25. Grunt o łącznej powierzchni 10 155 
m2 z działek gruntu nr 3/21 i 3/23 jest przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem 
na prowadzenie sezonowej działalności rekreacyjno-sportowej do dnia 28 kwietnia 2027 r. 
natomiast teren bezpośrednio przyległy do przedmiotu dzierżawy pozostaje zgodnie 
z umową w utrzymaniu dzierżawcy. Obecnie trwają rozważania dotyczące jego dalszego 
wykorzystania. Odnośnie działek gruntu nr 3/22, 3/24 i 3/25, teren ten stanowi formalnie 
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 
Wobec powyższego działki te nie mogą stanowić terenów, na których realizowane byłyby 
inwestycje miejskie. 

Ponadto informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr XLV/470/2002 Rady Miasta Zgierza 
z dnia29 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza dla fragmentu terenu „ M l ZL" - zwanego Malinką 
przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zalesienia, zadrzewienia i inne formy zieleni 
naturalnej nieurządzonej. 

Mając powyższe na uwadze, informuję, iż przy kompleksie Malinka realizowane 
są inwestycje zgodnie z projektem pn. „Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja 
Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych 
terenów na obszarze ŁOM", w ramach którego planuje się między innymi zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Malinka", które nie obejmuje 
ww. działek. 

Na obszarze Malinki (czy też rewitalizacji), na terenie do tego przeznaczonym 
prowadzone są działania inwestycyjne , które mają na celu rozwój sfery rekreacyjnej. 

Z poważaniem 
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