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W odpowiedzi na Pana zapytanie, które wpłynęło w dniu 29 lutego br, uprzejmie wyjaśniam: 

A d . l . Z treści Pana zapytania nie wynika jaki odcinek ul. Gabriela Narutowicza 
i ks. Szczepana Rembowskiego jest przedmiotem zapytania. Wnioskuję, że zapytanie dotyczy 
odcinków ulic poddanych rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja 
i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza" który jest 
oświetlany latarniami gazowymi. 
Odpowiadając na pytanie, informuję Pana, że odpowiedzialnymi za włączanie i wyłączanie 
lamp ulicznych - latarni gazowych w ul. Narutowicza i ks. Sz. Rembowskiego są układy 
elektroniczne z czujnikami zmierzchowymi zamontowanymi w każdej latarni. Układy 
te działają niezależnie od siebie i załączają poszczególne latarnie o zmierzchu i wyłączają 
0 świcie. 
W trakcie najcięższych mrozów w kilku latarniach zamarzały zawory (w ok. 5 latarniach) 
otwierające dopływ gazu do elementów świecących latarni i przez kilka dni te latarnie 
w dzień nie gasły. Przedmiotowa sytuacja wynika bądź z zawilgocenia instalacji podczas 
kilku zdarzeń uszkodzenia latarni lub ze znajdującej się w gazie pary wodnej. Wraz z czasem 
działania instalacji takie przypadki nie powinny się zdarzać. Takie są przypuszczenia 
przedsiębiorstwa budującego instalację oświetlenia gazowego w „Mieście Tkaczy". 

Ad. 2. Zakres wyposażenia autobusów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 tego aktu autobus powinien być 
wyposażony w co najmniej jedne drzwi po prawej stronie, a autobus regularnej miejskiej 
komunikacji publicznej - co najmniej w dwoje drzwi po prawej stronie. W związku 
z powyższym funkcjonujące autobusy dwudrzwiowe czynią zadość ww. przepisom. 

Ad. 3. Zgodnie z Uchwałą Nr W32/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. został 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego 
ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja 
1 ul. Długą. Podstawowym przeznaczeniem omawianego terenu jest zabudowa nieuciążliwych 
usług komercyjnych oraz usługi publiczne, która zgodnie z planem będzie powstawać na tym 
obszarze. Zabudowa taka wymaga dróg dojazdowych do budynków oraz miejsc postojowych 
dla samochodów. Plan miejscowy wręcz nakazuje realizację tych inwestycji. Jednocześnie 

Plac J a n a P a w ł a II 16 9 5 - 1 0 0 Zgierz 

tel. cen. 42 716 28 54 tel. sekretariat 42 714 31 00 42 714 31 14 



informuję, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa 
miejscowego na danym terenie i nie można zmieniać zawartych w nim ustaleń. Zmiana planu 
możliwa jest poprzez uchwalenie przez Radę Miasta Zgierza stosownej uchwały. 

W oparciu o przedstawione wyżej zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego aktualnie trwają prace zmierzające do zbycia w trybie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, nieruchomości gminnych objętych planem i tak m. in. wystąpiono do 
Starosty Zgierskiego z wnioskiem o wydanie decyzji dot. rozbiórki części budynku 
gospodarczego w zakresie komórek nr 7, 8, 9, 10 zlokalizowanych przy ul. Długiej 39. 
Niniejsza decyzja została już wydana, jednakże na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze 
prawomocna. Przed przystąpieniem do podziału nieruchomości położonej przy ul. Długiej 
39-41, 4la, b, c, Rembowskiego 2, należało także uregulować stan prawny gruntu pod 
inwestycję tzn. sprostować zapisy w księdze wieczyste działu I dotyczące powierzchni 
i aktualnej numeracji działek, następnie wcielić wszystkie działki z tego obszaru do jednej 
księgi wieczystej KW LD1 G/0000412/9. Mając tak uregulowaną prawnie nieruchomość 
wystąpiono do Starostwa Powiatowego Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów i Budynków 
z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta 
Zgierza, obr.129 polegającej na połączeniu działek nr 40, 42, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6 oraz 
nadanie jednego numeru ewidencyjnego. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne 
w tej sprawie, a ostatecznym rozstrzygnięciem będzie wydanie przez Starostwo Powiatowe 
decyzji scaleniowej. Wobec powyższego realizacja jakichkolwiek inwestycji 
na przedmiotowym terenie, w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego możliwa będzie po przeprowadzeniu ww. procedur. 

Ad. 4. Gmina Miasto Zgierz w ubiegłych latach nie organizowała akcji „wiosenne porządki", 
w ramach której prowadzona byłaby zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Według mojej 
wiedzy, działania w zakresie przedmiotowej zbiórki, planuje podjąć Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu. 

Ad. 5. W Urzędzie Miasta Zgierza są zatrudnione dwie osoby niepełnosprawne (jedna posiada 
lekki stopień niepełnosprawności, druga umiarkowany). Miasto nie płaci kar z tytułu nie 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 


