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W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza oraz Programu Ochrony Środowiska 
dla Zgierza uprzejmie informuję, że zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Zgierza nie 
miały żadnego wpływu na procedurę uchwalania zmiany Studium. W chwili obecnej jest 
przygotowywane Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięcia uwag, 
które będą stanowiły załączniki do ww. zarządzenia zostaną przesłane do autora studium w celu 
wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie. Kolejnym etapem będzie opublikowane ogłoszenia 
w prasie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu 
Miasta Zgierza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, co nastąpi nie wcześniej niż 7 dni po ukazaniu się ogłoszenia. Projekt 
zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego 
wglądu na okres przynajmniej 30 dni; w tym czasie odbędzie się debata publiczna nad ustaleniami 
studium (informacje o dokładnym terminie debaty znajdą się w ww. ogłoszeniu). Po zakończeniu 
terminu wyłożenia ustawa przewiduje 21-dniowy termin składania uwag do projektu studium 
i do prognozy oddziaływania na środowisko. W przypadku, kiedy organ postanowi uwzględnić 

ewentualnych uzgodnień i ponownie wyłożyć projekt do publicznego wglądu; natomiast w przypadku 
braku uwag lub w przypadku nieuwzględnienia wszystkich ewentualnych uwag projekt zmiany 
Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie przekazany Radzie Miasta Zgierza 
celem uchwalenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe można założyć, że w przypadku braku kolejnych uwag 
do projektu zmiany studium oraz w przypadku niezaistnienia żadnych nieprzewidzianych komplikacji 
projekt uchwały o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza zostanie przedstawiony Radzie Miasta Zgierza do uchwalenia 
na przełomie maja/czerwca 2014 r. Niestety dokładny termin jest w tym momencie niemożliwy 
do określenia, a powyższa procedura może ulec skróceniu lub wydłużeniu ze względu na czynniki, 
których w chwili obecnej nie da się przewidzieć (np. duża liczba wniesionych uwag, konieczność 
uzyskania ponownych uzgodnień). Jednak z uwagi na fakt, że przedmiotowy dokument będzie 
stanowić podstawę polityki przestrzennej miasta Zgierza, Wydział Urbanistyki, Gospodarki 

ewentualne uwagi (lub ich część) należy ponownie wprowadzić zmiany do projektu, dokonać 
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Przestrzennej i Geodezji podejmuje wszelkie działania w celu jak najszybszego doprowadzenia 
do uchwalenia zmiany Studium. 

Ponadto informuję, że podpisana została umowa z firmą ATMO-ex Sp. z o.o. na wykonanie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ( prognozy ) dla Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz. Po jej wykonaniu całość dokumentacji ( program wraz 
z prognozą ) zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) zostanie przedłożone 
do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi, jak również zapewniony zostanie udział 
społeczeństwa. 

Po zaopiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa wyżej jak również 
po ewentualnych uwagach od mieszkańców program zostanie w kwietniu przedłożony Radzie Miasta 
Zgierza. 


