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-Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 września 2012 roku, dotyczącą 
zagospodarowania nieruchomości położonej w Zgierz przy ul. Podgórnej 1-3 
wyjaśniam, iż Gmina Miasto Zgierz nabyła nieodpłatnie prawo własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zgierzu przy ul. Podgórnej 1-3, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 748 o powierzchni 5364 m 2 na mocy decyzji 
Wojewody Łódzkiego znak GN-IV.7531.52.2011 AGP z dnia 26 października 2012 r. 
na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę i pracownikach samorządowych (Dz. U. 
nr 32, poz. 191 z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 4. 

Po uzyskaniu prawa własności, na przedmiotowym terenie realizowane 
są zadania własne gminy w zakresie dotychczas prowadzonego zadania związanego 
z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb naszej wspólnoty samorządowej w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, jak i kultury fizycznej skierowanej do dzieci i młodzieży. 
Efektem tych działań jest urządzony na części nieruchomości w miesiącu sierpniu 
bieżącego roku teren rekreacyjny, na budowę którego Rada Miasta Zgierza 
przyznała, wygospodarowane w ramach rezerwy budżetowej środki pieniężne 
w kwocie 30 tysięcy złotych. Z tych środków: 

wykonany został projekt palcu zabaw i boiska do siatkówki - niezbędny do 
formalnego zgłoszenia realizacji niniejszego przedsięwzięcia w Starostwie 
Powiatowym w Zgierzu, 

wybudowane zostało ogrodzenie placu, 
zamontowano 4 urządzenia gimnastyczne i stół do ping-ponga, oraz 

niezbędne wyposażenie w postaci 2 ławek, kosza na śmieci i regulaminu placu 
zabaw, 

po północnej stronie placu zabaw, zgodnie z projektem w odpowiednim 
rozstawie zamontowane zostały słupy służące do gry w siatkówkę. 
W projekcie placu zabaw przewidziana jest także kolejka linowa, która nie została 
jeszcze zakupiona ze względu na wyczerpane na budowę ww. elementów środki 
finansowe. 
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Chcę podkreślić, iż wybór wyposażenia terenu nie był przypadkowy. Zarówno 
kwestia wyposażenia placu zabaw, jak i lokalizacja boiska były konsultowane 
z dyrektorem sąsiadującej Szkoły Podstawowej nr 10. Z wielką satysfakcją należy 
stwierdzić, że od chwili oddania do użytku, plac zabaw jest intensywnie użytkowany 
przez dzieci i młodzież, co potwierdza potrzebę jego funkcjonowania w tej lokalizacji. 
Dlatego też, mając na względzie potrzebę dalszego zagospodarowania wolnej 
przestrzeni na palcu zabaw, w najbliższym czasie poproszę Pana dyrektora 
0 współpracę w kwestii rozeznania wśród młodzieży szkolnej, w jakiego rodzaju 
urządzenia dzieci chciałyby wyposażyć placu zabaw. W przypadku 
wygospodarowania i przeznaczenia środków finansowych na dalsze inwestycje 
sprzętowe w obrębie placu, będziemy mieć już określone stanowisko dzieci 
1 młodzieży, którym ten teren już służy i ma sprawiać dalszą satysfakcję. 

W poruszanej przez Pana Radnego kwestii podziału przedmiotowej 
nieruchomości przez wybudowany w miesiącu wrześniu bieżącego roku płot z siatki 
ogrodzeniowej wyjaśniam, iż przedmiotowy fizyczny podział nastąpił wskutek działań 
przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu - Proboszczewicach, 
korzystającej z nieruchomości położonej przy ul. Podgórnej 1-3. Wybudowane 
ogrodzenie wyodrębniło dwie części nieruchomości i pozwala w sposób niezależny 
korzystać z obydwu funkcjonujących na jej terenie placówek. 

Wobec zaistniałego już na przedmiotowym terenie sposobu 
zagospodarowania, nie widzę możliwości wyodrębnienia powierzchni, która 
zapewniłaby parametry niezbędne do usytuowania wnioskowanego przez Pana 
parkingu. 


