
Zgierz, dnia 31 października 2011 r. 

PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

dr Iwona Wieczorek 

UG.670.37.2011 

Szanowny Pan 
Marek Hiliński 
Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 października 20lir . informuję, że teren Parku 
Przemysłowego Boruta znajduje się jako propozycja w opisie i wyrysie opracowywanej zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza pod pozycją 
XVIII.25"PARK PRZEMYSŁOWY" - jednostka 25. Wypis i wyrys zmiany wyżej wymienionego 
Studium w załączeniu. 

Jednocześnie informuję, że Studium wyznacza kierunki zagospodarowania terenu miasta 
Zgierza. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a szczegółowe przeznaczenie terenu Parku 
Przemysłowego Boruta rozstrzygnie zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta 
Zgierza na etapie opracowania planu miejscowego tego rejonu. Należy jednak nadmienić, 
że w sąsiedztwie Parku Przemysłowego Boruta znajduje się Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Zgierzu zajmujący się odbiorem odpadów od wytwarzających je na terenie miasta 
Zgierza., a zamysły dotyczące lokalizacji na terenie miasta Zgierza spalarni odpadów pojawiły się 
w „Lokalnym programie rewitalizacji centrum Zgierza" i zostały uchwalone Uchwałą Nr X X V I / 
245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004r. w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego 
programu rewitalizacji centrum Zgierza" na stronie 5, w punkcie 1.5. Infrastruktura techniczna, 
w podpunkcie 1.5.1 gospodarka odpadami „W trakcie przygotowania budowy jest jedna 
Z najnowocześniejszych w Europie spalarni odpadów, której technologia opiera się na zjawisku 
pirolizy. Uruchomienie spalarni rozwiąże definitywnie problem utylizacji odpadów w mieście". 

Na pytanie zawarte w drugiej części zapytania ."czy według Pani ta spalarnia winna 
powstać czy nie" informuję, że taka możliwość utylizacji odpadów jest jednym z wielu sposobów 
na rozwiązanie problemów gospodarowania odpadami, ale ostateczną decyzję w kwestii utylizacji 
odpadów podejmie Rada Miasta Zgierza. 
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- KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -

3) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać' 
60 % powierzchni działki lub nimiettomości 
gruntowej; 

4) zalecana powierzchnia bioJogTćznie czynna nie 
mniejsza niż 20 %^5owierzchni działki lub 
nieruchomości grjurrEowej; 

4 Obsługa komunikacyjna Dążeniedcrograniczenia bezpośrednich zjazdów z ulic 
k l a 3 r ć ? " \ 

5 Obsługa infrastruktura^^ 
techniczną 

Dążenie do pełnej obsługi infrastrukturą z systemów 
miejskich. 
Ogrzewanie - z sieci miejskiej lub lokalnych 
i indywidualnych źródeł ciepła opartych o paliwa 
ekologiczne. 

XVIII.25 „PARK PRZEMYSŁOWY" - jednostka 25 

Jednostka 25 to obszar Parku Przemysłowego „Boruta Zgierz". 
Na obszarze Parku dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, za wyjątkiem przedsięwzięć, które powodowałyby negatywne oddziaływanie 
na zabudowę mieszkaniową oraz na pozostałą zabudowę podlegającą ochronie. 

1 Położenie rejonu Teren ogranicza od północy struktura doliny Bzury", 
od wschodu ul. Chemików i ul. Konstantynowska, od 
południa granica Parku Przemysłowego „Boruta 
Zgierz", od zachodu ul. Miroszewska. 

2 Przeznaczenie terenu 1) tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów P; 

2) teren zabudowy usługowej U. 

3 Standardy kształtowania 
zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów 3 Standardy kształtowania 
zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

i maqazynów 25/P 
3 Standardy kształtowania 

zabudowy 
i zagospodarowania terenu 1) na części terenu obowiązują ustalenia „Parku 

Przemysłowego Boruta Zgierz"; 
2) na części terenu obowiązują ustalenia wynikające 

z powołania Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, Podstrefy Zgierz, kompleksu 
„Boruta" - preferowane są lokalizacje działalności 
gospodarczej związane z nowoczesnymi 
technologiami; 

3) dopuszcza się bazy transportowe, logistyczne, 
poza przemysłową działalność gospodarczą; 

4) dopuszcza się elementy zagospodarowania 
związane z obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z segregacją 
i przetwarzaniem odpadów; 
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5) dopuszcza się wydzielanie terenów usługowych 
oraz terenów zieleni urządzonej; 

6) dopuszcza się lokalizację cmentarza dla zwierząt 
domowych oraz schroniska dla zwierząt; 

7) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji; 

8) wysokość nowej zabudowy nie powinna 
przekraczać 20 m. Dopuszcza się zwiększenie 
wysokości dla obiektów i urządzeń, jeśli wynika to 
z uwarunkowań zastosowanych technologii; 

9) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 
60 % powierzchni działki lub nieruchomości 
gruntowej; 

10) zalecana powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 10 % powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej. 

Teren zabudowy usłuqowei 25/U 
1) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy 

i zlokalizowanych funkcji; 
2) zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
sporządzenie raportu jest obligatoryjne; 

3) wysokość nowej zabudowy nie powinna 
przekraczać 30 m; 

4) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 
60 % powierzchni działki lub nieruchomości 
gruntowej; 

5) zalecana powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej niż 20 % powierzchni działki 
lub nieruchomości gruntowej. 

4 Obsługa komunikacyjna 1) dążenie do ograniczenia bezpośrednich zjazdów 
z ulic klasy G; 

2) możliwość zachowania i użytkowania bocznicy 
kolejowej. 

5 Obsługa infrastrukturą 
techniczną 

Dążenie do pełnej obsługi infrastrukturą z systemów 
miejskich. 
Ogrzewanie - z sieci miejskiej lub lokalnych 
i indywidualnych źródeł ciepła opartych o paliwa 
ekologiczne. 
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XVIII.26 „PIASKOWICE A" - jednostka 26 

Jednostka „Piaskowice A" to obszar: 
1) przemysłowo - składowy; 
2) lokalizacji działalności komunalnej (w tym oczyszczalni ścieków). 

1 Położenie rejonu Rejon ogranicza od północy jednostka strukturalna 
doliny Bzury, od wschodu ul. Miroszewska, od 
południa struktura Las Chełmy - Okręglik, od 
zachodu projektowana trasa S-14. 

2 Przeznaczenie terenu 1) teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów P; 

2) tereny gospodarowania odpadami 0. 
3 Standardy kształtowania 

zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

Teren obiektów produkcvinych, składów 3 Standardy kształtowania 
zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

i maqazvnów 26 I? 
3 Standardy kształtowania 

zabudowy 
i zagospodarowania terenu 1) na części terenu obowiązują ustalenia „Parku 

Przemysłowego Boruta Zgierz"; 
2) dopuszcza się bazy transportowe, logistyczne, 

pozaprzemysłową działalność gospodarczą; 
3) dopuszcza się elementy zagospodarowania 

związane z obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z segregaq'ą i 
przetwarzaniem odpadów; 

4) dopuszcza się wydzielanie terenów usługowych 
oraz terenów zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza się lokalizację cmentarza dla zwierząt 
domowych oraz schroniska dla zwierząt; 

6) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji; 

7) wysokość nowej zabudowy nie powinna 
przekraczać 20 m. Dopuszcza się zwiększenie 
wysokości dla obiektów i urządzeń, jeśli wynika to 
z uwarunkowań zastosowanych technologii; 

8) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 
60 % powierzchni działki lub nieruchomości 
gruntowej; 

9) zalecana powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 10 % powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej. 

Tereny aosDodarowania odpadami 26/0 
1) możliwość utrzymania, przekształceń oraz 

wprowadzania urządzeń i obiektów związanych 
ze składowaniem oraz utylizacją ścieków 
i odpadów; 

2) po zakończeniu użytkowania związanego ze 
składowaniem oraz utylizacją ścieków i odpadów 
należy przeprowadzić rekultywację zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 
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3) dopuszczenie wprowadzenia innych urządzeń 
infrastruktury związanych z obsługą miasta; 

4) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji; 

5) wysokość nowej zabudowy nie powinna 
przekraczać 10 m. Dopuszcza się zwiększenie 
wysokości dla obiektów i urządzeń, jeśli wynika to 
z uwarunkowań zastosowanych technologii; 

6) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 
80 % powierzchni części działki lub nieruchomości 
gruntowej, usytuowanej poza wyznaczonymi 
obszarami składowania odpadów (terenami 
składowisk); 

7) zalecana powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 5 % powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej; 

8) w granicach obszaru wymagającego rekultywacji 
sposób zagospodarowania powinien być zgodny z 
kierunkiem rekultywacji określonym dla tego 
obszaru. 

4 Obiekty i tereny podlegające 
ochronie 

Na obszarze objętym zasięgiem złoża surowców 
naturalnych „Piaskowice" zakaz innych inwestycji do 
czasu formalnego wyłączenia złoża z bilansu złóż 
kopalnych; 

5 Obsługa komunikacyjna Zakaz bezpośrednich zjazdów z trasy S-14. 

6 Obsługa infrastrukturą 
techniczną 

Dążenie do pełnej obsługi infrastrukturą z systemów 
miejskich. 
Ogrzewanie - z sieci miejskiej lub lokalnych 
i indywidualnych źródeł ciepła opartych o paliwa 
ekologiczne. 

^CYm.Z? „OKRĘGLIK - ANTONIEW" - jednostka 27 

Jednostka^Okcealik - Antoniew" to obszar: 
1) terenóv^otwartych pól, łąk i sadów (rolniczej przestrzeni produkcyjnej), będa^yefl 

częścią stre^ekplogicznej w polityce przestrzennej miasta; ^ ^ " ^ 
2) lokalizacji RejonowegoPunktu Zasilania „Zgierz"; ^^-^""^ 
3) zabudowy mieszkaniow%jednorodzinnej. ^ ^ ^ ^ 

l Położenie rejonu Od póm~ocy<-ł-^wschodu rejonu granicę stanowi 
jedno^tk^śtmlctucalna Las Chełmy - Las Okręglik, od 
-południa i zachodu graojca miasta Zgierza. 

2 Przeznaczenie.tefentf 1) tereny rolnicze R; 
2) teren infrastruktury technicznej rniastalT; 
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN; 
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Obsłtigairifrjjstru ktu rą 
techniczną —•— 

Dążenie do pełnej obsługi infrastrukturą-z systemów 
miejskich. — 
Ogliz^w»ffl©C^__z sieci miejskiej lub lokalnych 
i indywidualnych ~zraTeł~~eiepła opartych o paliwa 
ekologiczne. *" _ 

XVIII.28 „PIASKOWICE B - WSCHÓD"-jednostka 28 

Jednostka „Piaskowice B - wschód" to obszar: 
1) przemysłowo-składowy; 
2) struktur komunalnych związanych ze składowaniem i infrastrukturą miejską. 

1 Położenie rejonu Rejon graniczy od północy z ul. Aleksandrowską, od 
wschodu z trasą S-14, od południa z doliną 
Sokołówki, od zachodu z jednostką „Piaskowice B -
zachód". 

2 Przeznaczenie terenu 1) tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów P; 

2) teren zabudowy usługowej U; 
3) teren gospodarowania odpadami 0; 
4) teren zieleni naturalnej doliny rzecznej ZN. 

3 Standardy kształtowania 
zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów 3 Standardy kształtowania 
zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

i maaazynów 28/P 
3 Standardy kształtowania 

zabudowy 
i zagospodarowania terenu 1) na części terenu obowiązują ustalenia „Parku 

Przemysłowego Boruta Zgierz"; 
2) dopuszcza się bazy transportowe, logistyczne, 

pozaprzemysłową działalność gospodarczą; 
3) dopuszcza się elementy zagospodarowania 

związane z obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z segregacją i 
przetwarzaniem odpadów; 

4) dopuszcza się wydzielanie terenów usługowych 
oraz terenów zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza się lokalizację cmentarza dla zwierząt 
domowych oraz schroniska dla zwierząt; 

6) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji; 

7) wysokość nowej zabudowy nie powinna 
przekraczać 14 m. Dopuszcza się zwiększenie 
wysokości dla obiektów i urządzeń, jeśli wynika to 
z uwarunkowań zastosowanych technologii; 

8) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 
60 % powierzchni działki lub nieruchomości 
gruntowej; 

9) zalecana powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 25 % powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej. 
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Teren zabudowy usłuqowei 28/U 
1) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy 

i zlokalizowanych funkcji; 
2) wysokość nowej zabudowy nie powinna 

przekraczać 14 m; 
3) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 

60 % powierzchni działki lub nieruchomości 
gruntowej; 

4) zalecana powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 20 % powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej. 

Tereny qosDodarowania odpadami 28/0 
1) możliwość utrzymania, przekształceń oraz 

wprowadzania urządzeń i obiektów związanych 
ze składowaniem oraz utylizacją ścieków 
i odpadów; 

2) po zakończeniu użytkowania związanego ze 
składowaniem oraz utylizacją ścieków i odpadów 
należy przeprowadzić rekultywację zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

3) dopuszczenie wprowadzenia innych urządzeń 
infrastruktury związanych z obsługą miasta; 

4) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji; 

5) wysokość nowej zabudowy nie powinna 
przekraczać 10 m. Dopuszcza się zwiększenie 
wysokości dla obiektów i urządzeń, jeśli wynika to 
z uwarunkowań zastosowanych technologii; 

6) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 
80 % powierzchni części działki lub nieruchomości 
gruntowej, usytuowanej poza wyznaczonymi 
obszarami składowania odpadów (terenami 
składowisk); 

7) zalecana powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 5 % powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej. 

Teren zieleni naturalnej doliny rzecznej 28/ZN 
Zakaz wprowadzania nowej zabudowy, 
z dopuszczeniem zagospodarowania związanego 
z rekreacją. 

4 Obiekty i tereny podlegające 
ochronie 

1) na obszarze objętym zasięgiem złoża surowców 
naturalnych „Piaskowice" zakaz innych inwestycji 
do czasu formalnego wyłączenia złoża z bilansu 
złóż kopalnych; 

2) zgodnie z Planem zagospodarowania 
województwa łódzkiego tereny wskazane na 
rysunku studium określane są, jako przeznaczone 
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do objęcia granicami Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

5 Obsługa komunikacyjna Zakaz bezpośrednich zjazdów z trasy S-14. 

6 Obsługa infrastrukturą 
techniczną 

Dążenie do pełnej obsługi infrastrukturą z systemów 
miejskich. 
Ogrzewanie - z sieci miejskiej lub lokalnych 
i indywidualnych źródeł ciepła opartych o paliwa 
ekologiczne. 

111.29 „PIASKOWICE B - ZACHÓD" - jednostka 29 

Jednostka „Piaskowice B - zachód" to obszar rozwojowy dla funkcji: 
1} przemysłowo-składowych; 
2)\pozaprzemysłowej działalności gospodarczej. 

1 PołożenieN/ejonu 

\ 
• 

Rejon graniczy od północy z jednostką strukturalną 
Aleksandrowska, od wschodu z jednostką 
strukturalną „Piaskowice B- wschód", od półudnia 
i zachodu z granicą administracyjną miasta/ 

2 Przeznaczenie tereh^ 

\ 

1) teren obiektów produkcyjnych^ składów 
i magazynów P; / 

2) teren poza przemysłowej działałności gospodarczej 

UP; y 
3) teren zieleni naturalnej doliny rzecznej ZN. 

3 Standardy zagospodarowania 
terenu 

Teren obiektów produkcyjnych, składów i maqazvnów 3 Standardy zagospodarowania 
terenu 29/p\ y 

1) dopuszcza £fę bazy transportowe, logistyczne, 
poza przemysłową działalność gospodarczą; 

2) dopuszcza się elementy zagospodarowania 
związane ẑ ^ obsługą techniczną i komunalną 
Piasta; \ 

3}aopuszcza się \yydzielanie terenów usługowych 
oraz terenów zieleni urządzonej; 

4) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji; 

5) wysokość nowej zabbdowy nie powinna 
przekraczać 14 m. DopuszSza się zwiększenie 
wysokości dla obiektów i urządzeń, jeśli wynika to 
z uwarunkowań zastosowanych technologii; 

6) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 
60 % powierzchni działki lub nieruchomości 
gruntowej; \ 

7) zalecana powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 25 % powierzchni działki Nub 
nieruchomości gruntowej. \ 
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