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Radny Rady Miasta Zgierz 

W odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą utworzenia miejsca odpoczynku, 

rekreacji i integracji dla mieszkańców osiedla 650-lecia w obrębie ul. Kamiennej, Szpitala 

Wojewódzkiego, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz ul. Parzęczewskiej informuję, iż 

przeanalizowano stany prawne działek zlokalizowanych na wskazanym terenie oraz uzyskano 

informację z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta. 

Wskazany przez Pana teren parkingu przy ul. Kamiennej znajduje się na działkach 

prywatnych, natomiast działki przy ul. Kamiennej w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu 

stanowią własność Gminy Miasto Zgierz jednak władającym jest Zgierska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa. 

Teren zielony znajdujący się pomiędzy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego a ul. Kamienną 

stanowi własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu. 

Natomiast teren zielony wzdłuż ul. Kamiennej, za parkingiem w kierunku ulicy 

Parzęczewskiej jest gruntem należącym do Gminy Miasto Zgierz i posiada nawierzchnię 

zadarnioną. Teren ten stopniowo będzie przekształcany. 

Odnosząc się do terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Zgierz w kompleksie działek 

gruntu od ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego do granic terenu Szpitala Wojewódzkiego informuję iż 

planuje się obok dalszej rozbudowy strefy mieszkaniowej wygospodarowanie adekwatnej 

powierzchniowo do osiedla strefy parkowo-rekreacyjnej. 

Strefa ta będzie nie tylko zostanie wyposażona w małą architekturę ale także o nowe 

nasadzenia drzew i krzewów. Wszystkie elementy infrastruktury będą wykonywane w oparciu 

o uniwersalne zasady projektowania tak aby były dostosowane do potrzeb różnych grup. 

Wierzę że to właśnie o takim miejscu pisze Pan w swojej interpelacji i zapewniam iż jest ono 

również jednym z moich planów na najbliższe lata. 

Poleciłem już monitorowanie możliwości finansowania zewnętrznego dla tej inicjatywy, toteż w 

5ojawienia się takich źródeł będę podejmował inicjatywę abyśmy mogli sięgać po takie 

jścią mogłoby przyśpieszyć realizację tych celów. 
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Tym samym pragnę zapewnić ze swojej strony dołożę wszelkich starań aby inwestycja w 

postaci budowy tego miejsca odpoczynku, rekreacji i integracji znalazła się w planach 

inwestycyjnych Miasta Zgierza w kolejnych latach budżetowych. 


