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Andrzej Mięsok 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 

7.08.2018 r. dotyczącą terminu przedstawienia przez Prezydenta Miasta Zgierza na sesji Rady 

Miasta Zgierza w celu procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy 

Konstantynowskiej - Zachód informuję, co następuje. 

W punkcie 6 porządku obrad sesji nadzwyczajnej, na której Pan złożył tę interpelację, 

przedstawiłem obszerną informację w sprawie pożaru odpadów na terenie przy ul. Boruty, 

wysypiska przy ul. Miroszewskiej oraz planu zagospodarowania przestrzennego 

„Konstantynowska-Zachód". Tak więc ponownie informuję, że obecnie po terminie składania uwag 

zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia nr 294/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza jest 

przygotowywany projekt powyższego planu zawierający autopoprawki Prezydenta Miasta Zgierza 

oraz konsumujący zgłoszone uwagi - w formie zapisów zgodnych z obowiązującymi zasadami 

techniki prawodawczej. Zgodnie ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Zgierza prezentowanym już 

podczas dyskusji publicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2018 roku obecnie trwają prace 

nad zapowiedzianą wtedy autokorektą. Opracowany dokument ma pozwolić firmom dotychczas 

funkcjonującym na terenie objętym planem na kontynuowanie działalności, jednak nie będzie 

możliwe rozszerzanie i zmienianie jej profilu - o ile miałoby to znacząco oddziaływać 

^wisko. Na terenie objętym planem nowi przedsiębiorcy nie będą mogli prowadzić 

ci zawsze znacząco oddziałującej na środowisko. Nie będą dopuszczane inwestycje 
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związane z gospodarowaniem odpadami (przetwarzaniem, zbieraniem, odzyskiwaniem). 

Niniejszym zostanie wykluczona możliwość realizacji przedsięwzięć najbardziej szkodliwych dla 

środowiska. 

Po zakończeniu prac związanych ze sporządzaniem tej autokorekty, projekt miejscowego 

planu zagospodarowania w nowej wersji zosianie przedstawiony do zaopiniowania i uzgodnień 

do wszystkich niezbędnych instytucji i organów, a w dalszej kolejności zostanie ponownie 

wyłożony do publicznego wglądu, by umożliwić wszystkim ponowne ustosunkowanie się 

do przyjętych w nim rozwiązań. 


