
PREZYDENT 
M i a s t a Z g i e r z a 

Zgierz, dnia 1 czerwca 2011 r. 

dr Iwona Wieczorek 
Pan Marek Hiliński 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Wpłynęło do Biura Rady 
Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 26 maja 2011 r. uprzejmie 
informuję: 

W przypadku zgłoszenia chęci dzierżawy gruntu z przeznaczeniem 
pod garaż przenośny tzw. blaszak obowiązuje następujący schemat 
postępowania: 
- osoba zainteresowana składa do administracji podanie wraz ze 
szkicem sytuacyjnym z oznaczeniem miejsca, jak również zgodą 
pozostałych mieszkańców nieruchomości na ustawienie obiektu 

- powyższe dokumenty wraz z opinią administracji przekazywane są do 
właściciela gruntów, tj. Gminy Miasto Zgierz - Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, który w przypadku akceptacji zawiera 
z zainteresowanym umowę dzierżawy gruntu na okres do 3 lat. 
Kontynuacje umów, zgodnie z uchwałą Nr XV/124/07 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 29 listopada 2007 roku nie wymagają opinii właściwych 
komisji. Wykaz zawartych w tym trybie umów przedstawiany jest 
w okresach półrocznych Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza. 

Główną zasadą jest, iż na nieruchomościach, które spełniają 
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 699), 
ustawione są, odpowiednio do ilości mieszkańców - puszki, wózki lub 
kontenery na odpady stałe. 
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Ograniczeniem dla takiego rozwiązania jest brak możliwości 
wjazdu na daną posesję przez samochód ciężarowy firmy wywozowej. 
Również na osiedlach, na których zlokalizowane są budynki Wspólnot 
Mieszkaniowych, ustawienie dla każdego budynku pojemnika na odpady 
stałe nie jest możliwe. W takich przypadkach ustawiane są pergole 
śmietnikowe, w których zlokalizowane są pojemniki dla kilku budynków. 

PREZY / f )ENT 
M I A S T A Z G I E R Z A 

dr Iwonil ftiecźorek 


