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Klub Radnych PO w Zgierzu 

podczas XLV sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 

Ad. pkt 1. 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 
mUDA-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. 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. 

Ad. pkt 2. Wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
samoobsługowej czterostanowiskowej myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą 
przewidziana do realizacji na działce położonej w Zgierzu przy ul. Łącznej 1 (działki o nr ew. 193/1 
i 193/2 w obrębie Z-122) określa między innymi w pkt 1.4. warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji obsługę komunikacyjną projektowanym zjazdem z drogi gminnej ulicy 
Łącznej. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka o nr ew. 452/2 w obrębie Z-122 w Zgierzu 
opisana jest jako ulica Łączna w Zgierzu i sklasyfikowana 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 o ustalenie warunków zabudowy, 
działka o nr ew. 452/2 obręb Z-122 opisana jest jako ulica Łączna i skomunikowana jest z drogą 
publiczną - ulicą Piątkowską w Zgierzu. 
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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) dostąp 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. 


