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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 27 października 2017 r. , w części 

dotyczącej budowy miejsc parkingowych na terenach osiedli mieszkaniowych przy ul. Dubois 

14, 14A, 18A oraz remontu wjazdu przy ul. Dubois 13 na teren nieruchomości przy ul. 

Dubois 11-15 w Zgierzu, uprzejmie informuję, iż: 

Tereń nieruchomości przy ul. Dubois 14 i 14A. w części otaczającej blok przy 

ul. Dubois 14 oddany jest do korzystania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej na podstawie 

umowy użyczenia. Natomiast w stosunku do terenu wokół bloku przy ul. Dubois 14A, wobec 

faktu, iż wspólnota mieszkaniowa zgłosiła chęć formalnego przejęcia gruntu, trwa procedura 

zawarcia ze wspólnotą mieszkaniową stosownej umowy. Wobec powyższego 

zagospodarowanie przedmiotowych terenów pozostaje w gestii właściwych wspólnot, które 

wyraziły akces przejęcia terenów gminnych, dla potrzeb zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

tego fragmentu osiedla. 

Odnosząc się do kwestii zagospodarowania terenu przy ul. Dubois 18 A w Zgierzu, 

pragnę poinformować, iż w połowie 2017 r. Gmina Miasto Zgierz wykonała inwestycję 

budowy nowego ogrodzenia wraz z wycięciem kolidujących i chorych drzew oraz 

wyrównaniem terenu, w sposób umożliwiający powiększenie terenu przed blokiem. Wobec 

wystąpienia przez wspólnotę mieszkaniowa przy ul. Dubois 18A, o wyrażenie zgody na 

wykonanie prac polegających na utwardzeniu przedmiotowego gruntu, w miesiącu lipcu 

2017 r. Gmina Miasto Zgierz przedstawiła propozycję użyczenia zakresu terenu możliwego 

do przejęcia na rzecz ww. wspólnoty. 

W kwestii dotyczącej remontu wjazdu na teren nieruchomości przy ul. Dubois 11-15, 

jaśniam, iż Gmina Miasto Zgierz czyni wszelkie starania celem poprawy infrastruktury 

driig^^tjtsiedlowych wraz z odwodnieniem, uwzględniając dotychczasowe zgłoszenia 
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mieszkańców przedmiotowych bloków. W tym celu, na podstawie dwukrotnie wykonanego 

kosztorysu prac, wysłane zostały wykonawcom zaproszenia do składania ofert na realizację 

planowanej na tym osiedlu inwestycji. Wpłynęły dwie oferty, które znacznie przekraczają 

wysokość zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. Wobec powyższego, w oparciu 

o złożone oferty, na dzień dzisiejszy prowadzone są działania polegające na dostosowaniu 

niezbędnego zakresu prac do możliwości finansowych jakie posiada Gmina Miasto Zgierz. 


