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PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

Klub Radnych P lat formy Obywatelskiej 

dr Iwona Wieczorek Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację złożoną podczas XXXIX sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 29 sierpnia 
2013 r. uprzejmie informuję, że w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego sporządza się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

Art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) określa enumeratywnie uwzględniane w studium uwarunkowania. 
Przyjętym przy opracowaniu zmiany założeniem jest oparcie ustaleń na Studium obowiązującym, zmiana 
istniejącego Studium wyłącznie w zakresie niezbędnym, na zasadzie kontynuacji (z dostosowaniem do 
zmienionych przepisów, uwarunkowań i złożonych wniosków). 

W aktualnym projekcie zmiany studium starano koncentrować się na zmianach wynikających: 

-z wniosków złożonych po zawiadomieniu o przystąpieniu do zmiany studium, 

- z wniosków składanych do opracowywanych równolegle miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 

- z wystąpień o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

- z opinii miejskiej komisji architektoniczno-urbanistycznej, 

- z opinii Radnych Miasta Zgierza (spotkanie dla Radnych dotyczące prezentacji projektu Studium 
odbyło się 9 lutego 2011r. w Sali 114 Urzędu Miasta Zgierza o godzinie 17.00), 

- z opinii organów opiniujących i uzgadniających projekt, 

- z uwag wniesionych do projektu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu w końcu 2011 roku. 

- Cytowane w interpelacji założenie ze str. 61 Studium, (w wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium jest to strona 64) dotyczące „bezpiecznego dowozu odpadów oraz późniejszego ich 
wyekspediowania po utylizacji" nie jest „nowym pomysłem Pani Prezydent" ale jest zapisem znajdującym 
się w obowiązującym od 2005 r. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgierza"(str.79), zapisem adaptowanym do aktualnie opracowywanego dokumentu wraz z wieloma 
innymi zapisami, które nie podlegają konieczności ich uaktualnienia. Istotne jest aby ustalenia Studium 
pozwalały na pewną elastyczność przy uszczegółowieniu zagospodarowania. 

Pragnę podkreślić, że w Studium wprowadzono na wskazanych obszarach niezbędną strefę 
ochronną wzdłuż rzeki Bzury i na terenach przewidzianych jako zalewowe nie wprowadza się zabudowy 
lub funkcji dopuszczającej rozwój działalności związanej z odpadami niebezpiecznymi. 
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