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W odpowiedzi na interpelację złożoną podczas XLV sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 
16 stycznia 2014 r. uprzejmie informuję, że decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji przy 
zbiegu ulic Piątkowskiej i Armii Krajowej (dotyczy „myjni samochodowej") została wydana na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa: 
- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
- art. 59 i następnych ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80. poz. 717 z późn.zm.), oraz przepisów szczególnych, po rozpatrzeniu 
wniosku inwestora, na podstawie przeprowadzonego postępowania administracyjnego 
obejmującego: analizę terenu. 

Jednocześnie informuję, że został spełniony warunek art. 61 ust.l pkt 2 o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym gdyż działki o nr ew. 193/1 i 193/2 w obrębie Z-122 w Zgierzu 
na którym lokalizowano projektowaną inwestycję zgodnie z wypisem z rejestru gruntów położone 
są przy ul. Łącznej 1 w Zgierzu i graniczą z działką o nr ew. 452/2 w obrębie Z-122 w Zgierzu 
sklasyfikowaną jako działka drogowa. Również zgodnie z aktualną na dzień 17.02.2012 r. mapą 
do celów lokalizacji pozyskaną z zasobów Starostwa Powiatowego w Zgierzu i załączoną przez 
inwestora do wniosku, działka o nr ew. 452/2 obręb Z-122 opisana jest jako ulica Łączna 
i skomunikowana jest z drogą publiczną - ulicą Piątkowską w Zgierzu. 
Zgodnie z definicją zawartą W art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami) dostęp do drogi publicznej może polegać nie tylko na 
dostępie bezpośrednim, ale również poprzez drogę wewnętrzną lub ustanowienie służebności 
drogowej. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 wyżej powołanej ustawy o drogach publicznych - drogi, 
parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej kategorii dróg 
publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Taką 
drogą wewnętrzną jest ulica Łączna w Zgierzu, przez którą zapewniony jest dostęp dla działki o nr 
ew. 193/1 i 193/2 obręb Z-122 położonej przy ul. Łącznej 1 w Zgierzu - do drogi publicznej ulicy 
Piątkowskiej. 

Korzystanie z terenu działki gruntu o numerze ewidencyjnym 452/2, drogi wewnętrznej -
ulicy Łącznej, do obsługi inwestycji prowadzonej na działkach gruntu oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi 193/1 i 193/2, odbywało się w ramach statusu ogólnodostępnego terenu 
komunikacyjnego. Mimo wystąpienia inwestora o uregulowanie dostępu do drogi publicznej dla 
prowadzonej inwestycji poprzez fragment działki 452/2, wobec zaawansowanych prac 
prowadzonych w ramach umowy zawartej w dniu 29 czerwca 2012 roku o dofinansowanie projektu 
nr UDA-RPLD.06.01.00-00-045/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, pn. „Rewitalizacja historycznego centrum miasta 
Zgierza" inwestor nie uzyskał umowy dającej prawo korzystania z ww. działki gruntu. 
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Wobec powyższego inwestor wnioskiem z dnia 10 czerwca 2013 roku wystąpił do Sądu 
Rejonowego w Zgierzu o ustanowienie drogi koniecznej. W związku z toczącym się w sądzie 
postępowaniem, pismem z dnia 13 grudnia 2013 roku, Przemysław Staniszewski Zastępca 
Prezydenta Miasta Zgierza, działając na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza wyraził 
zgodę na korzystanie z istniejącego zjazdu na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 
452/2, położonej w 125 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Łącznej, na cele dojazdowe do działek 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 193/1 i 193/2, położonych w 122 obrębie miasta Zgierza 
przy ulicy Łącznej 1 do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez właściwy sąd w przedmiocie 
ustanowienia służebności drogi koniecznej na działce 452/2. 

Odpowiadając na zapytanie dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektu myjni 
samochodowej realizowanej u zbiegu ul. Piątkowskiej i A l . A. Krajowej informuję, iż Inwestor nie 
korzystał w ramach realizowanej inwestycji z drogi publicznej gminnej. Zatem nie mogły zostać 
naliczone i pobrane opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Natomiast dostarczanie materiałów 
budowlanych oraz przejazd maszyn na czas budowy odbywał się na zasadach korzystania 
z przedmiotowego terenu drogi wewnętrznej - ulicy Łącznej w ramach statusu ogólnodostępnego 
terenu komunikacyjnego. 
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