
Zgierz, dnia 5 kwietnia 2012 roku 

PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

dr Iwona Wieczorek Pan Tomasz Kupis 
Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu ul. Boya Żeleńskiego 48 informuję: 

Ad 1. Na dzień 28 marca 2012r. obowiązywało i nadal obowiązuje STUDIUM uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza uchwalone uchwałą Nr 

XL/380/2005 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005r. zmienione uchwałą Nr 

XLII/402/2005 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005r. 

Ad 2. Teren działki położonej w Zgierzu przy ul. Boya Żeleńskiego 48 zgodnie z tekstem w/w 

obowiązującego Studium przeznaczono pod: 

„XVIII.3. PARZĘCZEWSKA - Jednostka 3 

Określa się, że rejon Parzęczewska stanowi obszar: 

1) trwałej, uformowanej struktury miejskiej; 

2) koncentracji zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, w tym w formie „Osiedla 650-

lecia"; 

3) koncentracji usług medycznych o znaczeniu regionalnym; 

4) wlotu do miasta trasy ruchu szybkiego S-14. 

Określa się: 

1 Położenie rejonu Od północy rejon ograniczony jest linią kolejową Zgierz - Kutno; od wschodu 

zapleczem zabudowy niskiej związanej z ulicami Reja, Bazylijskiej, Parzęczewską; od południa ul. 

Tuwima; od zachodu projektowaną trasą ruchu szybkiego S-14. 

2 Przeznaczenie terenu: 

funkcja podstawowa 

1) koncentracja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu blokowego (w tym „Osiedla 650-

lecia"); 
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o różnej intensywności; 

3) usługi służby zdrowia o charakterze regionalnym; 

4) usługi stanowiące element wielofunkcyjnego ośrodka usługowego na wjeździe do Zgierza i przy 

przystanku PKP - lokalne centrum usługowe; 

5) przystanek PKP Zgierz - Północ. 
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1) usługi podstawowe 

3 Standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

Tereny mieszkaniowe 

1) zabudowa wielorodzinna 

a) utrzymanie zabudowy (wraz z towarzyszącymi usługami) z prawem do jej modernizacji; 

b) nowe realizacje w formie sukcesywnego dopełniania struktur osiedlowych. Nowa zabudowa do 

wysokości 6-kondygnacji z usługami podstawowymi; 

c) utrzymanie istniejących i możliwość powiększenia w ramach struktury zabudowy 

wielorodzinnej, zespołów zabudowy jednorodzinnej szeregowej, wolnostojącej, bliźniaczej, 

atrialnej; 

d) zapewnienie miejsc postojowych; 

2) zabudowa jednorodzinna przemieszana z zabudową wielorodzinną 

a) utrzymanie zainwestowania mieszkaniowego; 

b) nowe realizacje na już wydzielonych działkach w ramach dokonanych podziałów 

własnościowych oraz na podstawie planu miejscowego. 

Zabudowa do dwóch kondygnacji o formie architektonicznej nawiązującej do nowych realizacji 

w tym rejonie miasta (gabaryty, dachy). 

Powierzchnia przyrodniczo czynna minimum 40 % powierzchni działki, ogrodzenie ażurowe 

bez użycia prefabrykowanych elementów betonowych. Zapewnienie miejsc postojowych lub 

garażowych na każdej działce. Możliwość realizacji intensywnej zabudowy niskiej typu 

szeregowego, atrialnego na małych działkach z pełnym uzbrojeniem komunalnym. 

Tereny usług 

1) utrzymanie terenu i zabudowy istniejącego szpitala o znaczeniu regionalnym, koncentrującego 

zespół usług medycznych z prawem do modernizacji zainwestowania i rozbudowy na posiadanym 

terenie; 

2) utrzymanie obiektu i terenu kościoła; 

3) tereny obiektów oświaty utrzymanie zainwestowania z prawem do modernizacji i rozbudowy na 

posiadanym terenie oraz ewentualnej zmiany użytkowania na inne cele usługowe; 

4) utrzymanie obiektów i terenu ośrodka szkolno-wychowawczego z prawem do modernizacji 

i ewentualnej zmiany przeznaczenia na cele usług publicznych; 

5) tereny dla działalności usługowej o charakterze komercyjnym; 

a) założenie usługowe wielofunkcyjne, na wjeździe do miasta, o charakterze głównie komercyjnym. 

Zabudowa do 7 m wysokości. Zabezpieczenie miejsc parkingowych dla użytkowników subcentrum; 

b) rejon przystanku PKP. Wyklucza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedażowej przekraczającej 300 m2, 



c) możliwość wytworzenia zespołu usługowego naprzeciw szkoły przy zbiegu T. Boya Żeleńskiego 

- Kamiennej; 

d) dopuszcza się możliwość wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej, ze znacznym udziałem 

zieleni, na terenie zlokalizowanym na zachód od istniejącego szpitala. 

Tereny zieleni 

1) tereny zieleni izolacyjnej od trasy S-14. 

Wykorzystanie dla tego celu ogrodu działkowego leżącego przy trasie; 

2) zabezpieczenie w planach miejscowych zieleni wewnątrzosiedlowej. 

4 Obiekty i tereny podlegające ochronie 

1) zabudowa mieszkaniowa od strony projektowanej trasy S-14 i linii kolejowej może być narażona 

na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego. O ile okaże się, że rzeczywiste natężenie hałasu 

przekracza dopuszczalne normy zaistnieje konieczność zainstalowania elementów czynnej ochrony 

przed hałasem; 

5 Obsługa komunikacyjna 

1) obsługa komunikacyjna od strony istniejącego układu ulicznego i ulic wewnętrznych w ramach 

projektowanych zespołów mieszkaniowych. Zakaz bezpośrednich zjazdów z trasy S-14 oprócz 

miejsca wyznaczonego w Studium; 

2) zapewnienie przejść dla ruchu pieszego i rowerowego pomiędzy osiedlem 650-lecia nowymi 

zespołami mieszkaniowymi w ramach jednostki a Lasem Krogulec poprzez projektowaną trasę 

ruchu szybkiego; 

3) utrzymanie przystanku PKP i zespołu obsługi komunikacji miejskiej w rejonie ul. Staffa. 

6 Obsługa infrastrukturą techniczną 

Obsługa infrastrukturą techniczną z sieci miejskich wymagających modernizacji i rozbudowy." 

Ad 3. Decyzję o zmianie przeznaczenia zagospodarowania terenu w/w działki podjęły w 2006r. 

ówczesne władze kiedy to zgodnie z zawartą umową nr 372/2006 z dnia 4 maja 2006r. zlecono 

opracowanie „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę handlowo -

usługową dla nieruchomości położonych w rejonie nowo powstałej pętli autobusowej przy ul. 

Parzęczewskiej w Zgierzu (działki nr ew. 599/1, 598, 595/4, 595/2, 33/9, 33/10 w obrębie nr 125). 

- W 2008r. zgodnie z wytycznymi ówczesnych władz i zgodnie z uchwałą Nr XXIX/264/08 

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2008r. o „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza w granicach administracyjnych" ,oraz 

zgodnie z zawartą Umową Nr 11/507/09 z dnia 14 maja 2009r. z pracownią Architektoniczno 

- Urbanistyczną w Łodzi LIPSKI i WUJEK - Spółka z o.o. ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź 



przystąpiono do opracowania projektu zmiany przedmiotowego studium. 

Odnosząc się do Pana pytań w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej 

położonej w Zgierzu przy ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego 48 informuję, iż: 

Stosunek dzierżawy ww. działek jest dla Gminy Miasto Zgierz optymalnym rozwiązaniem 

z wielu względów. Poza tym, że teren ten zostałby zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem, 

na podstawie decyzji o warunkach zabudowy przez wyłonionego w drodze przetargu dzierżawcę, 

działki gruntu nadal pozostawałyby we własności Gminy Miasto Zgierz, która przez cały okres 

trwania dzierżawy sprawowałaby kontrolę nad właściwym użytkowaniem i wykorzystywaniem 

tej nieruchomości. Szczegółowe warunki dzierżawy tego terenu określałaby stosowna umowa, 

zabezpieczająca w maksymalny sposób interesy wydzierżawiającego. Ponadto stosunek dzierżawy 

wiąże się ze stałym dochodem dla Gminy Miasto Zgierz, zarówno z tytułu czynszu dzierżawnego, 

jak i podatku od nieruchomości. Tryb przetargowy wydzierżawienia omawianych działek gruntu 

pozwoliłby na wyłonienie dzierżawcy, który zaoferowałby najbardziej korzystną stawkę czynszu 

dzierżawnego. 25 - letni okres dzierżawy uzasadniony jest natomiast przeznaczeniem 

przedmiotowej nieruchomości, które wiąże się z inwestycją wymagającą dla swej realizacji czasu 

i nakładów finansowych ze strony dzierżawcy. 

Odnosząc się do ostatniej kwestii poruszonej w Pana piśmie pragnę zauważyć, 

iż na posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu 

i Finansów Rady Miasta Zgierza w miesiącu lutym br. opiniowany był projekt zarządzenia 

w sprawie wydzierżawienia działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 599/1. Natomiast 

w miesiącu marcu, w związku z opracowaniem aktualnej koncepcji zagospodarowania terenu 

położonego przy ul. T. Boya - Żeleńskiego w Zgierzu, zgłoszony został na obrady ww. komisji 

projekt zarządzenia dotyczący dzierżawy nieruchomości gruntowej, na którą składają się działka 

nr ewid. 599/1 i działka nr ewid. 599/2. 

długoletnia dzierżawa działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 599/1 

o powierzchni 3497 m 2 i 599/2 o powierzchni 5 m 2 , z przeznaczeniem pod 

działalność handlową i usługową umożliwiłaby przede wszystkim racjonalne 

zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości gruntowej. Na dzień dzisiejszy jest 

to bowiem teren miasta nieużytkowany, niezagospodarowany i niewykorzystany. 

P R E Z Y D E N T 


