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Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 

27 marca 2014 roku w sprawie zaawansowania prac dotyczących realizacji inwestycji 

potocznie nazywanej „Galerią Zgierską" informuję, iż inwestycja ta, w g informacji 

przedstawionej przez inwestora zlokalizowana ma być na terenach będących we władaniu 

Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda". Ponadto, dla celów wykonania tej inwestycji 

inwestor zainteresowany jest wydzierżawieniem terenów stanowiących własność Gminy 

Miasto Zgierza na działkach zlokalizowanych przy ulicy A r m i i Krajowej, stanowiących 

obecnie działki o numerach ewidencyjnych: 296, 20/1, 20/8, 297/8, 297/10, 297/11, 298/9, 

298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 298/14, 298/15, 298/16, 298/17, 298/18, 298/19, 298/20, 

298/21, 298/22, 298/23. W celu zawarcia umowy dzierżawy na wskazane wyżej tereny 

będące własnością Gminy Miasto Zgierz Prezydent Miasta Zgierza zwróciła się do Komisj i 

Budżetu i Finansów oraz Komisj i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta 

Zgierza o wyrażenie opinii w przedmiocie możliwości realizacji inwestycji z udziałem 

terenów miasta. Obydwie Komisje wyraziły opinie pozytywne. Następnie Prezydent Miasta 

Zgierza przedstawiła w w . komisjom projekt zarządzenia w sprawie wydzierżawienia na okres 

25 lat ww. działek, który również został zaopiniowany pozytywnie. Dlatego też zostało 

podjęte Zarządzenie Nr 135/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 czerwca 2013 roku 

w sprawie przeznaczenia w w . działek do wydzierżawienia na okres 25 lat, zgodne z treścią 

zaakceptowanego projektu. W dalszej kolejności wobec przeprowadzanych ustaleń 

z inwestorem, w oparciu o Zarządzenie N r 135/W2013 zostało podjęte Zarządzenie 

Nr 159/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia 

wykazu obejmującego ww. działki, które przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 

25 lat. Jednocześnie informuję, iż w zakresie objętym przedmiotową sprawą równolegle do 
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wskazanego wyżej postępowania zostało przeprowadzone postępowanie podziałowe działki 

20/3 położonej w 128 obrębie miasta Zgierza w wyniku którego zostało wydane 

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza N r 17/13 z dnia 31 maja 2013 roku opiniujące 

pozytywnie wstępny projekt podziału tej działki, a następnie po przeprowadzonym 

postępowaniu, Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza N r 17/13 z dnia 24 lutego 2014 roku 

zatwierdzająca projekt podziału działki 20/3 położonej w 128 obrębie miasta Zgierza, która 

uprawomocniła się z dniem 12 marca 2014 roku. 

Ponadto informuję, iż w zakresie przedmiotowej inwestycji na wniosek inwestora 

z dnia 20 marca 2013 roku została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza N r 91/2013 

o warunkach zabudowy z dnia 8 maja 2013 roku, a następnie na wniosek złożony przez 

inwestora 30 sierpnia 2013 roku została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza 

N r 220/2013 o warunkach zabudowy z dnia 5 listopada 2013 roku obejmująca m.in. wyżej 

wskazane nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz. Jednocześnie 

nadmieniam, iż żadna ze stron postępowania nie złożyła odwołania w przewidzianym prawem 

terminie, w związku z tym decyzje stały się prawomocne. 

W dniu 7 lutego 2014 roku został złożony do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Łodzi wniosek o stwierdzenie nieważności drugiej z w w . decyzji. 

W wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

wydało postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 listopada 2013 roku 

uzasadniając je m. in . tym, że wnioskodawcy nie przysługuje przymiot strony 

w analizowanym postępowaniu. 

W dniu 7 marca 2014 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi 

wpłynął wniosek Związku Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Zgierskiego o stwierdzenie 

nieważności przedmiotowej decyzji. Na dzień 1 kwietnia 2014 roku do siedziby tutejszego 

organu nie wpłynęło rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie. 

Reasumując, przeprowadzona przez gminę ww. procedura stanowić będzie podstawę 

do wydzierżawienia przedmiotowego terenu. Jednakże zawarcie umowy dzierżawy 

uwarunkowane jest również przeprowadzeniem i zakończeniem wyżej wskazanych procedur 

jak też wolą inwestora, zarówno co do zakresu umowy jak też terminu jej podpisania. 

Z uwagi na powyższe argumenty i nie zakończone procedury prawne, do chwil i 

obecnej umowa dzierżawy nie została zawarta. 


