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W związku z zaplanowanym w porządku obrad wrześniowej sesji Rady Miasta 
Zgierza i posiedzeń Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Zgierza tematem - „informacja na temat 
rozwoju infrastruktury społecznej w zakresie placów zabaw i terenów rekreacyjnych" 
wyjaśniam, iż na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu 
Gminy Miasto Zgierz funkcjonuje obecnie 11 placów zabaw. Są to place zabaw 
zlokalizowane przy: 
1. ul. Dolnej 47, 
2. ul. 1 Maja, 
3. ul. Śniechowskiego 22-24D, 
4. ul. Wiewiórskiej 2A, 
5. ul. Rembowskiego 43, 
6. ul. Cezaka 7G-7H, 
7. ul. Podgórnej 1-3, 
8. ul. Rembowskiego 24/26, 
9. ul. Podleśnej 1, 
pozostające w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta Zgierza, natomiast place 
zabaw zlokalizowane na terenie : 
10. Parku Miejskiego im. T. Kościuszki, 
11. ośrodka wypoczynkowego „Malinka", 
pozostają w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu. 
Pięć spośród ww. obiektów (przy ul. Wiewiórskiej 2A, ul. Dolnej 47, ul. Podgórnej 1-3 
i ul. 1 Maja i na terenie ośrodka wypoczynkowego „Malinka") funkcjonuje wraz 
z przyległymi boiskami. Natomiast przy ul. Podleśnej 1 na terenie osiedla 
Proboszczewice trwa urządzanie terenu o powierzchni 15 553 m 2 , darowanego 
Gminie Miasto Zgierz w 2012 roku przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu na cele 
rekreacyjno-sportowe. 
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Wykonane inwestycje 

W roku 2012 powstały cztery palce zabaw, t j . : 
1- plac zabaw przy ul. Cezaka 7G-7H - wyposażony w wielofunkcyjny zestaw 
zabawowy, karuzelę krzyżakową, huśtawkę typu ważka, huśtawkę wahadłową 
standard 2-os., bujak sprężynowy, dwie ławki bez oparcia, kosz na śmieci, regulamin 
placu zabaw, ogrodzenie. Koszt budowy wyniósł 29 489, 25 zł. 
2. plac zabaw przy ul . Podgórnej 1-3 - wyposażony w huśtawkę wahadłową 2-os., 
sześciokąt gimnastyczny, pomost z belką ruchomą, poręcz gimnastyczną, stół do 
pong-ponga, dwie ławki bez oparcia, kosz na śmieci, regulamin placu zabaw, 
ogrodzenie z dwiema furtkami oraz słupy do siatkówki. Koszt budowy wyniósł 
29 993,06 zł. 
3. plac zabaw w Parku Miejskim - wyposażony w zestaw zabawowy typu statek 
piracki ze zjeżdżalnią, drabinkami elementami linowymi i edukacyjnymi, podwójny 
bujak z czterema siedziskami, bujak sprężynowy, tablice do pisania, dwie figurki 
piratów, huśtawkę ważkę, huśtawkę wahadłową 2 os., zestaw - stół z ławeczkami, 
regulamin, 16 ławek, 9 koszy oraz urządzone alejki z kostki i kruszywa, ogrodzenie 
drewniane z dwiema bramami i furtką. Koszt budowy wyniósł 189 452,85 zł. 
4. z uwagi na fakt, iż omawiany w pkt. 3 plac zabaw powstawał na miejscu 
funkcjonującego już tego typu obiektu, urządzenia istniejącego placu zostały  
przeniesione na teren ośrodka wypoczynkowego „Mal inka", powiększając tym 
samym infrastrukturę ośrodka, jak i miasta o dodatkowy obiekt. 

W l ipcu 2013 roku powstał jeden plac zabaw. 
W związku z wcześniejszymi wystąpieniami Rady Osiedla Nowe Miasto 
i mieszkańców osiedla położonego w kwartale ulic Rembowskiego, Mielczarskiego 
i E. Plater, po uzyskaniu właściwej dokumentacji, w lipcu br. wybudowany został 
nowy plac zabaw przy ul. Rembowskiego 24/26, wyposażony w wielofunkcyjny 
zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę standard 2-os., huśtawkę wagową, bujak, grę 
"kółko i krzyżyk", dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci regulamin placu zabaw, 
barierki ochronne. Koszt budowy wyniósł 34 998, 42 zł. 

Bieżące utrzymanie 

W tegorocznym sezonie zabawowym bieżące utrzymanie wszystkich placów 
zabaw pozostających w gestii służb Urzędu Miasta Zgierza powierzone zostało 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu w ramach 
umowy z dnia 30 kwietnia 2013 roku, dotyczącej powierzenia zadania pn. 
„Utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości w Gminie Miasto Zgierz." Podkreślić 
należy, że bieżącym utrzymaniem placu zabaw przy ul. Wiewiórskiej 2A, z dużym 
zaangażowaniem zajmuje się Rada Osiedla Krzywię - Chełmy. Również Rada 
Osiedla Przybyłów i Rada Osiedla Podleśna w miarę posiadanych możliwości 
współdziałają w utrzymaniu obiektów położonych na terenie ich osiedli. 

Wiosną bieżącego roku dokonano wyrównania podłoża na placu zabaw dla 
małych dzieci w parku przy ul. 1 Maja. Podłoże z czarnej ziemi zostało wysypane 
świeżym żwirem. W sierpniu bieżącego roku w przy udziale Rady Osiedla Przybyłów 
pomalowane zostały wszystkie urządzenia zabawowe w parku przy ul. 1 Maja oraz 
dwie bramki zlokalizowane w pobliżu ul. Granicznej i dwie bramki zlokalizowane 
w pobliżu ul. Obrońców Pokoju. Czyszczenia urządzeń i malowania dokonały osoby 
zaangażowane w ramach spłaty zadłużeń czynszowych. Na tej samej zasadzie 
oczyszczone i pomalowane zostały dwie bramki do piłki nożnej na terenie 



i mieszkańcy. Plac zabaw, z uwagi na istniejące w gruncie rozmieszczenie 
infrastruktury powstanie na działce o nr ewid. 238/13 przy ul. Łódzkiej 82-88 (za 
blokami). W miesiącu czerwcu br. uzyskana została dla tego obiektu decyzja 
0 warunkach zabudowy określająca możliwości lokalizacji. W oparciu o ten dokument 
złożono również w Starostwie Powiatowym w Zgierzu zgłoszenie budowy obiektu. 
Projekt zakłada, że plac zabaw będzie miał wymiary 9m x 30m. W ogrodzonym 
terenie usytuowane zostaną urządzenia typu: zestaw zabawowy (składający się 
z: wieży, zjeżdżalni gładkiej, podestu, platformy, przeplotni, drabinki krzyżakowej, 
pomostu wiszącego), huśtawka podwójna, huśtawka typu ważka, dwa bujaki na 
sprężynach oraz obowiązkowe wyposażenie tj. dwie ławki, kosz na śmieci 
1 regulamin placu zabaw. Z uwagi na przyznane przez Radę Miasta Zgierza na 
sierpniowej sesji Rady Miasta środki finansowe przewiduję się, że budowa placu 
rozpocznie się w miesiącu wrześniu. Koszt budowy określony został na kwotę blisko 
35 000 zł. 

Z podobnym wnioskiem wystąpił również Radny Rady Miasta Zgierza Pan 
Stefan Pelikan i Rada Osiedla Rudunki. Obecnie prowadzone są prace polegające 
na ustaleniu ewentualnych alternatywnych lokalizacji placu zabaw na terenie tego 
osiedla, które zostaną przedstawione Radzie Osiedla do konsultacji. W przypadku 
uzgodnienia miejsca posadowienia tego obiektu i uzyskania właściwej dokumentacji 
zwrócę się do Rady Miasta o przyznanie środków na budowę tego obiektu. 

Poza ww. inwestycjami dokonywanymi na osiedlach mieszkaniowych trwają 
prace nad rozwojem infrastruktury społecznej skierowanej do dzieci i młodzieży na 
zasadzie rozbudowy istniejących obiektów publicznych w przedsięwzięciu pn. 
„Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" - projektu realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013. W chwili obecnej opracowane zostały programy funkcjonalno-użytkowe 
dla zadania pn.: 
- „Rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu - Centrum Rekreacji Rodzinnej". 
W ramach programu planowane jest stworzenie strefy do wypoczynku i rekreacji dla 
rodzin z dziećmi. W ramach strefy rekreacyjno - wypoczynkowej planowana jest 
przede wszystkim rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz budowa nowych 
zróżnicowanych wielkościowo miejsc spotkań i rekreacji rodzinnej. Wyposażenie 
placu zabaw zostanie dobrane w taki sposób, aby mogło służyć dzieciom różnych 
grup wiekowych oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. 
Planowane indywidualne miejsca spotkań wyposażone mają być min. w urządzenia 
małej architektury, urządzenia do gier i ćwiczeń sportowych. Planowane jest również 
wybudowanie pola do minigolfa. 
- „Rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu" przy ul. 
Rembowskiego 17. Celem inwestycji jest utworzenie ogrodu dla realizacji programu 
Centrum Kultury Dziecka, służącego nie tylko dzieciom z okolicy, ale i całemu miastu. 
Ogród ma służyć nie tylko statutowym celom CKD, ale również organizowaniu imprez 
dla dzieci i pikników rodzinnych w okresie wiosenno-letnim. W strefie warsztatowo-
estradowej planowane jest: urządzenie palcu zabaw z wyposażeniem tak dobranym, 
aby mogło służyć dzieciom różnych grup wiekowych oraz o różnym stopniu 
sprawności fizycznej i intelektualnej oraz wybudowanie pieca do wypalania ceramiki, 
a także trzech kół garncarskich. Przewiduje się również wykorzystanie części 
utwardzonego placu dla potrzeb organizacji koncertów i innych imprez plenerowych. 

Poza ww. działaniami widzę potrzebę rekultywacji podłoża boiska i urządzenia 
zadrzewionego obszaru na terenie położonym przy ul. Podleśnej 1. Ze względu na 
intensywność wykorzystania przez dzieci, jak i pozostający do zagospodarowania 



rekreacyjno-sportowym przy ul. Podleśnej. Na terenie tym w okresie wiosennym 
zamontowana została nowa bramka do piłki ręcznej, kosz oraz regulamin placu. 
Trwają rozmowy z Radą Osiedla Podleśna w zakresie konserwacji urządzeń placu 
zabaw przy ul. Dolnej 47, w ramach pracy osób posiadających wobec Gminy Miasto 
Zgierz zadłużenia czynszowe. 

Piaskownice występują na terenie dwóch placów zabaw, tj. położonym przy 
ul. Rembowskiego 43 i ul. Śniechowskiego 22-24D. Piasek w tych piaskownicach jest 
corocznie wymieniany w okresie wiosennym. 

Wszystkie ww. palce zabaw, zgodnie z obowiązującymi normami podlegają 
corocznym kontrolom dokonywanym przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia zawodowe. Zalecenia pokontrolne z przeglądów (dotyczące jedynie 
drobnych usterek technicznych) zostają sukcesywnie usuwane. Poza dokonywanymi 
zgodnie ze wskazaniami przepisów prawa kontrolami okresowymi, prowadzony jest 
również (przez pracowników poszczególnych jednostek) doraźny monitoring stanu 
urządzeń w obrębie poszczególnych placów zabaw, w szczególności w okresie ich 
wzmożonego użytkowania. Ponadto o doraźną obserwację stanu urządzeń, 
zwłaszcza pod kątem mogących zaistnieć w trakcie eksploatacji uszkodzeń lub 
ewentualnych dewastacji proszone są Rady Osiedli oraz Zarządy Wspólnot 
Mieszkaniowych. Wszystkie ww. place zabaw objęte są ubezpieczeniem. Wiosną 
każdego roku, w celu należytego przygotowania do sezonu zabawowego, 
infrastruktura poszczególnych placów jest poddawana remontom, a następnie 
ww. przeglądom. 

Niestety, mimo nakładów i starań, co do utrzymania właściwego stanu 
technicznego i bezpieczeństwa, zarówno w roku ubiegłym, jaki i na przełomie 
2012/2013 odnotowane zostały dotkliwe dewastacje placów położonych w Parku 
Miejskim oraz przy ul. 1 Maja i ul. Podgórnej 1-3. Dla placów przy ul. 1 Maja 
i ul. Podgórnej 1-3 zniszczenia oszacowano na kwotę blisko 4 000,00 zł. Uszkodzony 
sprzęt został naprawiony ze środków uzyskanych z odszkodowania. Niestety policja 
nie ustaliła sprawców tych zdarzeń. Stały nadzór nad wszystkimi obiektami prowadzi 
również Straż Miejska w Zgierzu. Mimo, starań tych służb w miesiącu sierpniu i na 
początku września br. odnotowano dewastacje na placu zabaw przy 
ul. Podgórnej 1-3. Straty wstępnie oszacowano na kwotę ok. 6 500 zł, gdyż 
zniszczeniu uległ oblegany przez dzieci i młodzież stół do ping-ponga wartości około 
4 000 zł, kosz na śmieci, regulamin palcu zabaw i w znacznej mierze ogrodzenie. 
Zniszczona została również tablica regulaminu na terenie przy ul. Podleśnej 1. 
Powyższe zdarzenia zgłoszone zostały na Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu 
celem ścigania sprawców oraz do firmy ubezpieczeniowej. Zniszczenia zostały 
zabezpieczone i w celach dowodowych utrwalone w postaci dokumentacji zdjęciowej. 

Planowane inwestycje 

Należy stwierdzić, że ww. obiekty są oblegane przez dzieci i młodzież, co 
potwierdza celowość ich istnienia. Wobec powyższego, mając na uwadze dobro 
najmłodszych mieszkańców naszego miasta, jak i potrzebę realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym 
tj. spraw obejmujących kulturę fizyczną i turystykę, w tym tereny rekreacyjne 
i urządzenia sportowe, poza wybudowanym w miesiącu lipcu br. placem zabaw przy 
ul. Rembowskiego 24/26, w ślad za przyznanymi na sierpniowej sesji Rady Miasta 
Zgierza środkami finansowymi, wdrażane są działania do realizacji budowy palcu 
zabaw w na osiedlu Kurak Stary, o który wnioskowała zarówno Rada Osiedla, jak 



wolny obszar, celowym byłoby doposażenie placu zabaw przy ul. Podgórnej 1-3 
w dodatkowe urządzenia. Jednak dla zwiększenia zabezpieczenia planowane jest 
wcześniejsze wykonanie oświetlenia placu i objęcie monitoringiem działającym na 
obszarze szkoły podstawowej nr 10. Natomiast projekt zagospodarowania terenu 
przy nowo wybudowanym placu zabaw przy ul. Rembowskiego 24/26, zakłada 
usytuowanie urządzeń typu fitness, służących także młodzieży i dorosłym. 

Część wymienionych wyżej planowanych inwestycji w zakresie rozwoju 
infrastruktury społecznej skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do całych 
rodzin zyskała już akceptację Rady Miasta Zgierz. Zakres pozostałych planów będzie 
Radzie Miasta przedstawiany w formie właściwej dla poszczególnych zadań. 


