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Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na XIV sesji Rady Miasta Zgierza 
w dniu 28.11.2019r., dotyczącą utwardzenia, bądź wyremontowania dróg 
samochodowych prowadzących do kompleksu „Malinka" uprzejmie informuję, 
iż biorąc pod uwagę ilość miejsc postojowych na terenie ośrodka, zakłada się 
alternatywne środki dojazdu do kompleksu, takie jak rowery (w tym rower miejski) 
oraz komunikację publiczną. Zważając na położenie „Malinki" wewnątrz kompleksu 
leśnego, jest to rozwiązanie najlepiej postrzegane - choćby ze względów 
ekologicznych. Wybór takiego transportu przyczynia się do ochrony środowiska 
poprzez ograniczenie hałasu oraz spalin. 

Na terenie kompleksu znajduje się jedna ze stacji roweru miejskiego. Dodatkowo, 
w celu ułatwienia mieszkańcom możliwości dotarcia na „Malinkę", w okresie 
wakacyjnym wydłużono trasy linii autobusowych nr 4 i 8, co planuje się również 
w roku przyszłym. 

Pragnę jednocześnie wskazać, iż jednym z pierwszych etapów inwestycji, jaka 
jest planowana zarówno w samym kompleksie, jak i w jego okolicach, jest 
rewitalizacja całego obszaru Ośrodka. 

W ramach projektu „ Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta 
Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych 
terenów na obszarze ŁOM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, planuje się 
między innymi: 

• wyznaczenie ciągów pieszo-rowerowego łączącego Ośrodek z centrum 
miasta, 

• modernizację końcowego odcinka ul. Przygranicznej, 
• modernizację ścieżek/ciągów komunikacyjnych dostosowanych do topografii 

terenu przy wykorzystaniu form i ukształtowania terenu m.in. założenie 
oporęczowania czy wygrodzenia ścieżek, poprawę wyprofilowania ścieżek, 

zmianę nawierzchni oraz modernizację stopni terenowych. 
Niestety, opisany wyżej program rewitalizacji, ze względów formalnych, nie pozwala 
na finansowanie infrastruktury drogowej. 
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Chcąc poprawić dojazdy dla samochodów osobowych do MOSiR „Malinka", 
Gmina Miasto Zgierz rozważała także inne możliwości. Jedną z nich jest wspomniany 
przez Pana Radnego dojazd poprzez ul. Przygraniczną. Jednak budowa nawierzchni 
utwardzonej w tej ulicy wymaga regulacji stanów prawnych gruntów, a w następnej 
kolejności uzbrojenia ul. Przygranicznej (oraz ulic przyległych) w kanalizację 
deszczową, a więc z konieczności musi zostać odłożona w czasie. 

Natomiast odnowa nawierzchni drogi dojazdowej do MOSiR „Malinka" 
od strony ul. Piątkowskiej, wymagająca znacznych środków finansowych, 
uzależniona jest od możliwości budżetowych Gminy Miasto Zgierz. Będziemy 
analizować możliwości budżetowe w tym zakresie w kolejnych latach. 

Jednocześnie pragnę wskazać, iż w trakcie opracowywania jest koncepcja 
budowy obwodnicy łączącej ul. Piątkowską z ul. Szczawińską. Przedmiotowa 
obwodnica będzie tworzyła alternatywę dojazdu do modernizowanego Ośrodka 
Malinka. 

Natomiast w sprawie poprawy stanu nawierzchni ul. Dąbrowskiej, 
prowadzącej do Ośrodka spoza obszaru miasta, zwrócę się do Gminy Zgierz, 
we władaniu której pozostaje wskazana droga. 

Z poważaniem 

Odpowiedź zbiorczą przygotował: Maciej Ciechomski, tel. 42 714 31 50 


