
INTERPELACJA 

Interpelacja dotyczy zagospodarowania terenu wokół góry Wilamowskiej i wybudowania 

infrastruktury rowerowej oraz tras dla pieszych przy kompleksie Malinka. 

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców Zgierza 

proszę o uwzględnienie w kolejnych latach budowy tras rowerowych oraz ścieżek dla pieszych 

na terenie lasu przy górze wilamowskiej. Kompleks malinka najprawdopodobniej już w 

przyszłym sezonie letnim będzie nowoczesnym i reprezentatywnym obiektem rekreacyjnym 

z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Zgierza oraz pobliskich gmin. Niestety teren lasu 

obok malinki jest zaniedbany. Od bardzo dawna nie był on uprzątany ani zagospodarowany. 

Mając obok kąpieliska Malinka tak ciekawe przyrodniczo i zróżnicowane 

wzniesienie jakim jest góra Wilamowska ogromną niegospodarnością byłoby 

niewykorzystanie tego terenu i niedostosowanie go do potrzeb mieszańców chcących 

aktywnie spędzać wolny czas. 

W ostatnich latach w całej Polsce powstało bardzo wiele miejsc przyjaznych 

rowerzystom. Również w centralnej Polsce, która nie jest kojarzona z kolarstwem górskim. 

Mamy trasy legalnie działające w Bełchatowie a nawet w Warszawie, gdzie Wzgórze Trzech 

Szczytów zostało „przekazane" rowerzystom i aktualnie znajduje się tam prężnie działający 

bikepark. Więżę, że podobny los w najbliższej przyszłości czeka teren wokół góry 

Wilamowskiej. 

Bardzo proszę o informacje w jakich latach projekt mógłby zostać poddany 
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Szanowny Pan 
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Szanowny Panie Radny 

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 

Odpowiedź przygotował: Marek Skarzewski, tel. 42-714-31-39 
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