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Zgierz 29 stycznia 2019r. 

Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Mając na uwadze zintensyfikowanie ochrony środowiska, jednego z priorytetów i wyzwań 
cywilizacyjnych naszych czasów zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowań 
dotyczących objęcia MPZP terenów będących terenami leśnymi i pozostałych terenów, 
które w założeniu rozwoju miasta powinny pozostać niezabudowane i biologicznie 
czynne. 
Mając na uwadze obecny stan tych terenów, niewielkie ich zagospodarowanie, niewielki 
zakres właścicielski oraz nieskomplikowane zapisy ostateczne, które chcielibyśmy 
uzyskać, mianowicie ograniczanie, a wręcz zakaz zabudowy powinien uczynić te plany 
tańszymi w przygotowaniu a także szybszymi do przyjęcia. 

W szczególności dotyczy to lasów Okręglik, Krogulec, Chełmy. Terenów Kontrewersu, 
Bazylii, Stępowizny, Aniołowa i Piaskowic. 
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Szanowny Panie Radny, odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 stycznia 2019 roku 
informuję że kwestie ochrony gruntów leśnych reguluje Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 poz. 1161) której zapisy skutecznie chronią tereny leśne 
przed jakąkolwiek nieporządna formą zagospodarowania, zarówno na terenie gmin wiejskich jak 
i miejskich. W związku z tym z reguły nie jest zasadnym obejmowanie terenów leśnych dodatkową 
ochroną w formie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Tematyka ochrony środowiska, zachowania i tworzenia terenów zielonych, ochrona gruntów 
przed nadmierna urbanizacją oraz świadomość wpływy rozwoju zabudowy na środowisko naturalne 
jest ważnym i bardzo aktualnym elementem projektowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w Zgierzu. Najlepszym tego przykładem są dwa ważne dokumenty planistyczne 
tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rozległych terenów 
rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej oraz ulicy Aleksandrowskiej - Północ uchwalone 
przez Radę Miasta Zgierza w 2018 roku, mające na celu szczególną ochronę obszarów rolnych 
w tym doliny rzeki Bzury. Plany te obejmujące swoim zasięgiem tereny w zachodniej części 
Zgierza skutecznie przyczynią się do zahamowania niekontrolowanego rozprzestrzeniania 
się zabudowy, głównie mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy przy tym zaznaczyć, że o ile 
faktycznie zapisy tego typu planów miejscowych nie są skomplikowane to ich zakazowy charakter 
oraz duży zakres dokumentów przekładają się na duże zainteresowanie społeczne czyniąc proces 
projektowania znacznie bardziej wymagającym. Takiego typu miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego nie są zatem tańsze czy szybsze do przygotowania. 
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