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związku : W związku z Pana prośbą dotyczącą budowy parkingu dla rodziców przywożących 

dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 10 informuję, iż w przedmiotowej sprawie zostało 

podjętych szereg działań zmierzających do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Rozważana była koncepcja usytuowania przedmiotowego parkingu w tylnej części działki 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 747/4 położonej w 140 obrębie miasta Zgierza przy ulicy 

Proboszczewice, której władającym jest Szkoła Podstawowa nr 10 (obszar zaznaczony na 

załączniku graficznym kolorem pomarańczowym). W wyniku rozmów z Dyrektorem szkoły, 

ustalono, iż lokalizacja parkingu na tyłach szkoły nie jest dobrym rozwiązaniem 

m.in. ze względu na kłopoty komunikacyjne związane zarówno z dojazdem do parkingu w tej 

lokalizacji jak i zabezpieczeniem bezpiecznego dojścia dzieci do szkoły. Dlatego też 

koncepcja budowy parkingu została zmieniona i połączona z planami przebudowy Szkoły 

Podstawowej nr 10. Podczas spotkania z projektantem Dyrektor SP 10 wskazał, iż najlepszym 

rozwiązaniem jest lokalizacja parkingu w przedniej części działki 747/4 i na części działki 

747/5 (w bezpośredniej bliskości istniejącego obecnie wjazdu do Szkoły)-obszar zaznaczony 

na załączniku graficznym kolorem zielonym. W dalszej kolejności zlecono opracowanie 

dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu 

(w tym budowę parkingu), która zostanie wykonana do końca października br. Realizacja 

prac w pełnym zakresie uzależniona jest od tego, czy inwestycja znajdzie się w budżecie 

miasta na rok 2014. 

Jednakże z uwagi na konieczność jak najszybszego uregulowania przedmiotowej sprawy 

w najbliższym czasie planowane jest doraźne udostępnienie w godzinach porannych rodzicom 

dowożącym dzieci do szkoły części terenu szkolnego, który zostanie w tym celu utwardzony. 
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