
Zgierz, dnia 25 kwietnia 2012 r. 

Pan 
Zdzisław Sobczak 

Radny Rady Miasta Zgierza 

PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

dr Iwona Wieczorek 

W odpowiedzi na interpelację nr 23, VI kadencji RMZ, z dnia 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu 
do Urzędu Miasta Zgierza - 17 kwietnia 2012 r.) w sprawie udzielenia informacji dotyczących 
opracowania i zatwierdzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
teren Parku Przemysłowego Boruta" informuję, że: 

- zgodnie z Uchwałą Nr LII/483/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. przystąpiono 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza 
dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej-Zachód; 

Na mocy w/w uchwały została zawarta umowa Nr 9/818/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. pomiędzy 
Gminą Miasto Zgierz (pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, reprezentowaną przez Jerzego Sokoła -
Prezydenta Miasta Zgierza, a firmą Lex Urbi Paweł Niemiec, reprezentowaną przez Pawła Niemca 
(ul. Opolska 67/7, 52-010 Wrocław) na sporządzenie przedmiotowego miejscowego planu; 

- zgodnie z umową został sporządzony projekt planu, który został przedstawiony komisji 
urbanistycznej i uzyskał pozytywną opinię; 

- projekt miejscowego planu został przesłany do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Łodzi i Nadleśnictwa Grotniki w Zgierzu celem uzyskania opinii w sprawie 
wyłączenia części działki (o powierzchni 0,0100 ha) z produkcji leśnej; 

- po uzyskaniu powyższej opinii projekt planu zostanie przesłany do uzgodnienia do instytucji 
zgodnie z art. 17, pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717); 

- po uzyskaniu opinii i po uzgodnieniach przez wskazane ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym organy, urzędy, instytucje projekt planu zostanie wyłożony do 
publicznego wglądu. Zostanie także przeprowadzona dyskusja publiczna, a po terminie wyłożenia 
zostaną zebrane uwagi do projektu planu. Po przeanalizowaniu uwag ich uwzględnieniu lub nie 
uwzględnieniu projekt planu zostanie przekazany na Komisję Rady, a po uzyskaniu opinii Komisji 
Rady zostanie poddany głosowaniu na posiedzeniu sesji Rady Miasta Zgierza. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/264/08 z dnia 30 grudnia 
2008r. przystąpiono do sporządzenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza w granicach administracyjnych" 

- warunkiem koniecznym przy sporządzaniu planów miejscowych jest ich zgodność ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, dlatego dopiero po 
uchwaleniu przez Radę Miasta Zgierza w/w. zmiany studium stosowną uchwałą będzie można 
przystąpić do procedury uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstan^nowsk^^ 
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