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Na sesji RMZ 24 lutego br złożyłem interpelację żeby ponownie zaktywizować 
Społeczny Program Budowy Dróg Osiedlowych. 
Dziękuje Pani Prezydent za poparcie tej inicjatywy. 

Na spotkaniu z Rada Osiedlową Proboszczewice w dnia 30 marca br. Pani 
Prezydent wyraziła opinię, że ta celowa inicjatywa powinna być pilotowana przez 
Rady Osiedlowe, które mają statutowy obowiązek wspierania takich działań 

Pani Prezydent Wieczorek na tym spotkaniu zadeklarowała również, że 
budowy dróg, w które zaangażują się mieszkańcy będą miały priorytet i wsparcie 
organizacyjno-prawne Urzędu Miasta. 

Cieszę się, że mieszkańcy 3 ulic już utworzyli tzw. Grupy Właścicieli i chcą się 
zaangażować w poprawę infrastruktury drogowej ulic, przy których mieszkają. 

Zgodnie z ogólnymi istniejącymi uwarunkowaniami prawnymi mieszkańcy 
naszego miasta mogą się zgłaszać do UM nie tylko z pomysłem na realizację 
konkretnego przedsięwzięcia drogowego, ale przyspieszać jego realizację przez 
zadeklarowanie współudziału w jego realizacji. Współudział może polegać na 
polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub 
rzeczowych. 

Mówi o tym Uchwala RMZ z dnia 06.11.1997 w sprawie realizacji 
komunalnych inwestycji z udziałem właścicieli nieruchomości na terenie Miasta 
Zgierza wraz z późniejszymi zmianami. 

Ponieważ na spotkaniach Rad Osiedlowych wynikło w tym obszarze wiele 
kontrowersji i niejasności np. dlaczego jedni będą mieli drogę zrobioną za pieniądze 
miasta, a inni muszą współfinansować; jakie są sposoby partycypacji i w jakim 
zakresie. 

Z tego powodu bardzo proszę o spowodowanie przygotowania przez 
odpowiednie wydziały informatora, który by wyjaśniał prosto i precyzyjnie problem 
podatku (opłaty) adiacenckiej i aktualne zasady partycypacji. 

Mieszkańcy muszą dokładnie wiedzieć, ile muszą zapłacić w formie podatku 
adiacenckiego za wybudowaną przez miasto drogę, jak się oblicza i spłaca podatek 
adiacencki, a jak się odlicza udział własny. 

Wiem, że Pani Prezydent zleciła prace w tym kierunku, dlatego mam nadzieję 
na szybkie przygotowanie takiego informatora dla Rad Osiedlow/yćh i tzw. Grup 
Właścicieli 


