
Zgierz, dnia/^września 2013 r. 
PREZYDENT 

Miasta Zgierza 

dr Iwona Wieczorek Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 
Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację złożoną podczas XXXIX sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 29 

sierpnia 2013 r. uprzejmie informuję: 

1. Odpowiadając na Państwa interpelację, dotyczącą budowy myjni przy zbiegu ulicy Łęczyckiej i al. 

Armii Krajowej w Zgierzu wyjaśniam, iż nieruchomość na której prowadzona jest ww. inwestycja 

nigdy nie należała do gminnego zasobu nieruchomości. W związku z powyższym niniejsza 

nieruchomość nie mogła być sprzedana przez Prezydenta Miasta Zgierza. 

2. Zgodnie z uchwałą nr XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie 

przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zgierza" zmienioną uchwałą nr XLII/402/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. teren 

działki położonej przy ulicy Łącznej nr 1 w Zgierzu został przeznaczony pod usługi. Na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. Z 2012 r. poz. 647) na stosowny wniosek inwestora, dla inwestycji planowanej na 

wyżej wymienionej działce udzielono w 2007/2008 roku decyzję o warunkach zabudowy dla 

inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego o powierzchni zabudowy do 300 

m2, o wysokości zabudowy - do V kondygnacji naziemnych max. 18,0 m. Na kolejny wniosek tego 

samego inwestora w 2012 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy(podpisana przez 

Pawła Plutę zastępcę naczelnika Wydziału Urbanistyki Gospodarki Przestrzennej i Geodezji) dla 

obiektu usługowego, jednokondygnacyjnego - myjni w ramach kontynuacji wyznaczonej w 

obowiązującym Studium funkcji przeznaczenia terenu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa ( wyżej cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów 

szczególnych). 

3. Inwestor nie zwrócił się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 

Wobec powyższego nie była wydawana decyzja na ich wycięcie. 

4. Zgodnie z art. 61 wyżej wymienionej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, przy udzielaniu decyzji o warunkach zabudowy winny być 

spełnione określone i niezbędne warunki w tym warunki wynikające z obowiązujących przepisów 
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szczególnych. Lokalizacja inwestycji takich jak stacje paliw powinna być poprzedzona uzyskaniem 

przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) 

omawiane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do przedsięwzięć, dla których może być wymagany 

raport oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, że za pracę Wydziału Urbanistyki 

Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza zgodnie z udzielonym przez prezydenta 

upoważnieniem odpowiedzialny jest naczelnik wydziału. 

6. Działki o nr 173/2 i 193/1, na których będzie prowadzona inwestycja stanowią własność 

prywatną i znajdują się na terenie przeznaczonym na działalność usługową. 

7. Od grudnia 2010 r. do końca sierpnia 2013 r. wydano 813 pozwoleń na usunięcie drzew, 

natomiast liczba nasadzeń na terenach miejskich w tym okresie wyniosła 372 sztuki. 

Decyzje te były wydane na wniosek osób fizycznych i prawnych i dotyczyły terenów nie będących 

własnością Gminy Miasta Zgierz. Najczęstszym powodem do wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew była ich zła kondycja zdrowotna, nieprawidłowa statyka, zagrożenie dla obiektów 

budowlanych bądź linii energetycznych. 


