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Prawo i Sprawiedliwość 

W odpowiedzi na Państwa interpelację złożoną na sesji rady Miasta Zgierza w dniu 

29.05.2018r. informuję co następuje: 

W obecnej kadencji Rady Miasta Zgierza, po siedmiu latach opracowywania i procedowania, 

na sesji w sierpniu 2015 roku zostało uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza. Fakt ten umożliwił wznowienie prac nad 

opracowywaniem projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„Konstantynowska Zachód'* obejmującego swoim zasięgiem tereny Parku przemysłowego 

„Boruta", którego opracowywanie zostało przerwane z uwagi na trwające prace nad sporządzeniem 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza. 

Podczas ustaleń z wykonawcą dotyczących możliwości kontynuacji prac nad ww opracowaniem 

okazało się, że w wyniku upływu długiego czasu nastąpiła zmiana zainwestowania 

na przedmiotowym terenie, zmieniły się także przepisy prawa oraz ustalenia „studium" 

co wymusiło powtórzenie wszystkich wstępnych czynności niezbędnych do wykonania przed 

przystąpieniem do sporządzenia planu, łącznie z nowymi mapami, sprawdzeniem wszystkich 

wydanych decyzji administracyjnych i inwentaryzacją w terenie. Wykonawca musiał uzyskiwać 

informacje z szeregu instytucji takich jak np. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Urząd 

Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny 

Państwowych, by przyjęte zapisy i ustalenia były spójne 

ii dokumentami" wydawanymi wcześniej przez te instytucje dla tego tak kontrowersyjnego 
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terenu. W połowie 2017 r. możliwe było sporządzenie stosownego projektu i wysłanie go szeregu 

instytucji do ostatecznego zaopiniowania i uzgodnienia. Procedura uzgadniania i opiniowania 

trwała aż do dnia 26 kwietnia 2018 r. . kiedy to otrzymaliśmy ostatnią decyzję Ministra Środowiska 

uzgadniającą przedmiotowy projekt planu. 

Obecnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ..Konstantynowska Zachód'* 

obejmujący swoim zasięgiem tereny Parku przemysłowego ..Boruta" jest wyłożony do publicznego 

wglądu. Odbywa się to w dniach od 30 maja do 29 czerwca br. W dniu 25 czerwca br. zostanie 

przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami. Do dnia 13 lipca br. będzie 

można składać pisemne uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie planu. Terminów tych nie 

można przyspieszyć, gdyż procedury jednoznacznie opisane są w obowiązującym prawie. 

Na sierpniową sesję Rady Miasta Zgierza planowane jest przedłożenie do uchwalenia projektu 

przedmiotowego planu. 

W obecnej kadencji samorządu zgierskiego został opracowany i uchwalony Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza Dla Terenu Zlokalizowanego w Rejonie Ulic 

Szczawińskiej i Przedwiośnie oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Zgierza Dla Terenu Zlokalizowanego w Rejonie Ulic 1 Maja, Dubois i Rembowskiego. 

Informuję, że w dniach od 17 kwietnia 2018 roku do 18 maja 2018 roku odbyło się 

wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy 

Aleksandrowskiej - Północ oraz ulicy Grotnickiej. W dniu 1 czerwca br. minął termin na wnoszenie 

uwag do powyższych projektów. Na czerwcową sesję Rady Miasta Zgierza projekty tych planów 

zostaną zgłoszone do uchwalenia przez Radę Miasta Zgierza. 

W opracowaniu jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Dla Terenu Parku 

Kulturowego „Miasto Tkaczy" w Zgierzu i w III kwartale br. planowane jest przekazanie projektu 

tego planu do uzgodnień i opiniowania szeregu instytucjom. 
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