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Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 
31 sierpnia 2016 roku w sprawie zamiany gruntów położonych w Zgierzu przy ul. Krętej 
informuję, iż Uchwałą Nr IW35/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 roku w 
sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza, 
fragment ulicy Krętej podlegający zamianie nie został zakwalifikowany do kategorii dróg 
publicznych. Wobec powyższego decyzją Prezydenta Miasta Zgierza Nr 46/15 znak 
UG.8631.46.2015 PP z dnia 12 lutego 2016 roku zostały wydzielone z nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz jak również stanowiącej własność osób 
prywatnych fragmenty przeznaczone pod układ komunikacyjny ulicy Krętej. W dalszej 
kolejności na posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów w miesiącu maju br.. Radni Miasta Zgierza pozytywnie zaopiniowali 
projekt zarządzenia w sprawie zamiany działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy 
Ozorkowskiej 31 oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/1 o powierzchni 175 m 2 na 
działkę położoną przy ulicy Krętej oznaczoną numerem ewidencyjnym 395/2 
o powierzchni 211 m 2 i na tej podstawie w dniu 08 czerwca 2016 roku Prezydent Miasta 
Zgierza podjął zarządzenie Nr 161 /VI1/2016 dotyczące przedmiotowej sprawy. Z uwagi na 
fakt iż, szerokość działki nr ewid. 395/2 wynosi około 2,5 m oraz w jej obrębie znajduje się 
budynek mieszkalny stanowiący własność osoby prywatnej zawężający niniejszy odcinek do 
około 1.3 m, zamiana przedmiotowych działek gruntu pozwoli ujednolicić stan formalny ze 
stanem rzeczywistym. Należy zaznaczyć również, iż zamknięcie niniejszego przejścia przy 
zachowaniu przepustowości ul. Jabłoniowej. nie spowoduje problemów- ze 
skomunikowaniem ul. Krętej z ul. Ozorkowską w Zgierzu. 

Jednocześnie informuję, iż z dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu 
Miasta Zgierza nie wynika, jakoby w stosunku do ww. nieruchomości prowadzone było 
postępowanie sądowe oraz informuję, że w działach III i IV ksiąg wieczystych 
prowadzonych dla przedmiotowych działek gruntu brak jest wpisów związanych z hipoteką i 
innymi obciążeniami. 
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