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Rada Osiedla Rudunki 

W związku z interpelacją Pana Radnego Stefana Pelikana oraz wystąpieniem Rady 
Osiedla Rudunki dotyczącym wyposażenia terenu osiedla mieszkaniowego Rudunki w plac 
zabaw dla dzieci wyjaśniam, iż mając na uwadze dobro naszych dzieci, jak i potrzebę 
realizacji zadań własnych gminy w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy 
o samorządzie gminnym tj. spraw obejmujących kulturę fizyczną i turystykę, w tym tereny 
rekreacyjne i urządzenia sportowe, część wygospodarowanych w roku ubiegłym w ramach 
oszczędności środków finansowych została przeznaczona na wybudowanie dwóch nowych 
placów zabaw tj. przy ul. Cezaka 7G-7H i ul. Podgórnej 1-3. W ramach wcześniej 
zatwierdzonych przez Radę Miasta Zgierza środków finansowych zrealizowano budowę 
placu zabaw w Parku Miejskim, a elementy istniejącego wcześniej w parku obiektu 
powiększyły bazę rekreacyjną na terenie ośrodka wypoczynkowego „Malinka". Z wielką 
satysfakcją należy stwierdzić, że obiekty te są oblegane przez dzieci i młodzież, co 
potwierdza potrzebę ich istnienia. Poza ww. obiektami do urządzenia pozostaje gminie 
jeszcze nieruchomość położona przy ul. Podleśnej 1 o powierzchni 1h 5553 m 2, przekazana 
przez Starostę Zgierskiego na cele rekreacyjno-sportowe. Z potrzebą budowy placu zabaw 
dla mieszkańców bloków położonych przy ul. Łódzkiej 82/84, 82a, 84a, 86, 88, 88a, 88b 
wystąpiła również Rada Osiedla Kurak oraz Rada Osiedla Nowe Miasto wraz mieszkańcy 
osiedla położonego w kwartale ulic Rembowskiego, Mielczarskiego i Plater. Ww. zgłoszenia 
są już w trakcie realizacji. 

Mimo przedstawionych wyżej potrzeb inwestycyjnych z terenu całego miasta 
w zakresie dotyczącym miejsc rekreacji i wypoczynku, mając na uwadze zgłaszane przez 
Radę Osiedla i Pana Stefana Pelikana Radnego Rady Miasta Zgierza zainteresowanie 
urządzeniem placu zabaw na osiedlu Rudunki rozważone zostaną możliwości i miejsce 
lokalizacji niniejszego obiektu. 
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