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W odpowiedzi na interpelację z dnia 23 października 2013 r. uprzejmie informuję, 

że zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), uchwałą Nr 

XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. zmienionej uchwałą Nr 

XLII/402/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. zostało uchwalone Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza, które określa 

podstawy polityki przestrzennej miasta. 

Propozycja przekształcenia terenów za lasem "Krogulec" na tereny inwestycyjne jest 

sprzeczna z uchwałą Nr LII/469/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie 

ulicy Aleksandrowskiej - Północ oraz z uchwałą Nr LII/468/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 

26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, 

położonego w rejonie ulicy Grotnickiej. Uchwalenie powyższych planów ma na celu 

ograniczenie powstawania rozproszonej zabudowy, która prowadzi do degradacji krajobrazu 

otwartego. Gmina realizując zadania własne z zakresu planowania 

i zagospodarowania przestrzennego powinna kierować się zasadą zachowania ładu 

przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Ekspansja urbanistyczna powinna przebiegać 

stopniowo, wypełniając już istniejące struktury przestrzenne. Powyższe założenie ma też 

istotne uzasadnienie ekonomiczne - przeznaczenie jednorazowo tak dużego obszaru miasta 

pod zabudowę wiązałoby się z koniecznością skomunikowania i uzbrojenia rozległych 

terenów oraz ich utrzymywania, co wiąże się z ogromnymi kosztami dla miasta. Obecnie 

miasto Zgierz posiada wiele terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę 

mieszkaniową, które są w małym stopniu zagospodarowane, np.: plan miejscowy przy 
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ul. Kasprowicza/Wyszyńskiego - około 20ha terenów mieszkaniowych, plan miejscowy 

w rejonie ul. Łagiewnickiej-Zachód - około 65ha terenów mieszkaniowych. Na terenie miasta 

Zgierza znajdują się także tereny przewidziane pod mieszkalnictwo z usługami, dla których 

gmina dopiero opracowuje plany miejscowe, np: plan miejscowy przy ul. Młodzieżowej -

około 49ha terenów mieszkaniowych, plan miejscowy przy ul. Ozorkowskiej - około 22ha 

terenów mieszkaniowych. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/264/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2008 r. 

przystąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zgierza w granicach administracyjnych miasta Zgierza. Opracowany 

projekt zmiany studium przewiduje zmianę przeznaczenia kolejnych terenów rolnych na cele 

mieszkaniowe m.in. tereny wzdłuż ulicy Wiosny Ludów, ul. Kontrewers, ul. Jedlickiej, 

ul. Obrońców Warszawy i ul. Grotnickiej (około 55ha nowych terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej). 

Odnośnie zapytania w sprawie przekształcenia miasta Zgierza w "zielone miasto" 

uprzejmie informuję, że w Studium są wyznaczone obszary zielone, m.in.: Las Krogulec, Las 

Chełmski, kompleks leśny "Malinka", dolina rzeki Bzury. 

Mając na względzie rozwój miasta poprzez wykorzystanie potencjału nieruchomości 

gminnych, w roku 2011 stworzona została baza przedstawiająca ofertę inwestycyjną, 

obejmującą przeznaczone do sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Zgierz. Oferta jest 

permanentnie eksponowana na stronach internetowych pod adresem 

e-gospodarka.miasto.zgierz.pł. Baza przedstawia nieruchomości pogrupowane pod 

względem przeznaczenia z dostępnym opisem oraz wskazaniem lokalizacji. Oferta zawiera 

zarówno nieruchomości aktualnie podlegające sprzedaży dzierżawie itd., jak i tereny 

pozostające w fazie przygotowania do zbycia. Przez co zwiększa się zakres oraz czas 

ekspozycji nieruchomości. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że ta forma reklamy 

jest pozytywnie odbierana przez osoby i podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości 

na terenie naszego miasta. Ponadto zgodnie z obowiązującymi normami, informacje 

o przeznaczonych do obrotu nieruchomościach zamieszczane są na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Zgierza w zakładce przetargi i konkursy ofert. Na bieżąco korzystamy 

obecnie również z portalu prasowego zamieszczającego pełne teksty ogłoszeń o przetargach 

na stronie internetowej pod adresem monitorurzedowy.pl. 

Mimo znacznego zahamowania obrotu na rynku nieruchomości, w bieżącym roku 

sprzedanych zostało 66 lokali mieszkalnych oraz 7 nieruchomości przeznaczonych na cele 

mieszkaniowe. Dla porównania, podaję Panu Radnemu sprzedaż lokali i nieruchomości za 
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ostatnie 3 lata. W 2012 roku sprzedano 59 lokali mieszkalnych oraz 4 nieruchomości 

przeznaczone na cele mieszkaniowe, w 2011 roku 48 lokali mieszkalnych i 3 nieruchomości 

przeznaczone na cele mieszkaniowe, w 2(110 roku <X2 lokaie mieszkalne i 4 nieruchomości 

przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

Zgadzam się z Panem Radnym, iż należy poprawić funkcjonalność komunikacji 

kolejowej, niemniej poprawa infrastruktury kolejowej nie należy do zadań samorządu 

gminnego. Odnośnie dróg wyjazdowych, pragnę poinformować, że Gminna Miasto Zgierz 

jest zarządcą jedynie drogi ul. Grotnickiej, Jedlickiej, Ciosnowskiej (do ul. Przyrodniczej) 

i Porzeczkowej. Natomiast główne ulice wyjazdowe z miasta Zgierza to: 

• ul. Konstantynowska, Szczawińska, Łagiewnicka - w Zarządzie Starostwa 

Powiatowego w Zgierzu; 

• ul. Łódzka, Aleksandrowska. Ozorkowska, Długa - w Zarządzie GDDKiA 

O/Łódź; 

• ul. Piątkowska - w Zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Łodzi. 


