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Projekt 

pajd******* 
zgłoszony przez 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 2010 r. 

w sprawie aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zgierza" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta 

Zgierza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 

oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 

45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 

220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), Rada Miasta Zgierza 

§ 1 . Dokonuje się oceny aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zgierza" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta 

Zgierza. 

§ 2. Podstawą do oceny aktualności dokumentów planistycznych wymienionych w § 1 jest analiza zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy dokonana przez Prezydenta Miasta Zgierza, stanowiąca załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Na podstawie analizy, o której mowa w § 2, stwierdza się, że: 

1) zadania z zakresu planowania przestrzennego, stanowiące zadania własne gminy, realizowane są zgodnie 

z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) analiza aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza" 

wykazała, że niezbędnym było podjęcie kroków mających na celu aktualizację dokumentu, czego wynikiem 

uchwala, co następuje: 
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było podjęcie uchwały Nr XXIX/264/2008 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zgierza" w granicach administracyjnych miasta Zgierza, 

3) wyniki analizy dokumentacji planistycznej w zakresie planów miejscowych wskazały, że około 7% obszaru 

miasta objętych jest obowiązującymi planami miejscowymi. Aktualność zatwierdzonych aktów kształtowania 

lokalnej polityki przestrzennej odpowiada istniejącym uwarunkowaniom faktycznym, a więc wynikającym ze 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 

4) w trakcie obecnej kadencji Rady Miasta Zgierza uchwalono 4 plany miejscowe oraz podjęto 4 uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzania planów miejscowych, których uchwalenie spowoduje wzrost 

powierzchni terenów objętych planami miejscowymi na terenie miasta Zgierza do ok. 30 %. Plany miejscowe 

sporządzane są zgodnie z celami polityki przestrzennej miasta, 

5) rejestr wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zgierza zawiera 15 pism złożonych w okresie od października 2006 roku do chwili obecnej, wśród 

których: 

a) osiem rozpatrzonych zostało w trakcie zakończonych już procedur planistycznych, 

b) trzy rozstrzygnięte zostaną w ramach trwającej obecnie procedury dotyczącej zmiany obowiązującego 

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza", 

c) pozostałe wnioski będą realizowane systematycznie, po zakończeniu obecnie trwających procedur 

planistycznych oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na ten cel. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 
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Załącznik do Uchwały Nr , 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 2010 r. 

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Zgierza 

1. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych prezydent miasta dokonuje analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych 

i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium. Prezydent Miasta 

Zgierza przekazuje Radzie Miasta Zgierza wyniki analiz, po uzyskaniu opinii miejskiej komisji 

urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada Miasta Zgierza podejmuje 

uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. Konieczność sporządzenia analizy wynika 

nie tylko z przepisów prawa, ale również z podejścia do problemu zarządzania przestrzenią miejską. Trudno 

mówić o zarządzaniu w ogóle, jeżeli nie posiada się dostatecznej wiedzy na temat stanu przestrzeni oraz 

sposobu wykorzystania podstawowych instrumentów planistycznych, jakimi są studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za sporządzeniem analizy jest możliwość retrospektywnego 

spojrzenia na zmiany w przestrzeni miejskiej, jakie zaszły w ostatnim okresie (podczas kadencji) oraz oceny 

uchwalonych dokumentów planistycznych ze względu na przydatność w realizacji celu, jakim jest 

kształtowanie ładu przestrzennego. 

2. Za nieaktualne uznano: 

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza", zwane dalej 

"Studium", sporządzone w roku 2005 przyjęte zostało uchwałą Nr XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 

listopada 2005 r. i zmienione uchwałą Nr XLII/402/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. 

Studium zostało opracowane w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, Z uwagi na powyższe Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXIX/264/08 z dnia 30 

grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza w granicach administracyjnych miasta Zgierza. Na dzień 

sporządzenia niniejszej analizy trwają prace planistyczne nad opracowywaniem zmian. Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę przestrzenną miasta 

w odniesieniu do całego obszaru w wieloletniej perspektywie czasowej. Powinno więc w sposób ogólny 

pokazywać uwarunkowania dotyczące zagospodarowania przestrzennego całego miasta, zasady 

kształtowania polityki przestrzennej w przyszłości oraz wzajemne relacje między nimi. Dlatego dokument 
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ten sporządza się dla całego miasta. Studium jest samodzielnym dokumentem planistycznym wytyczającym 

kierunki rozwoju przestrzennego, stanowiącym podstawę uchwalenia planów miejscowych. Nie stanowi ono 

jednak aktu prawa miejscowego zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Jest aktem kierownictwa wewnętrznego co oznacza, że ma ono moc 

zobowiązującą jedynie wobec lokalnych władz samorządowych. Miasto Zgierz posiada Studium jednak 

ustalenia w nim przyjęte nie nadążają za procesami ekonomicznymi i społecznymi, a tym samym 

uniemożliwiają podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do rozwoju miasta. Istniała również 

potrzeba doprowadzenia do zgodności treści Studium z dynamicznie zmieniającym się w naszym kraju 

prawodawstwem. W okresie obowiązywania w/w dokumentu uległo zmianie szereg ustaw związanych 

z tematyką kształtowania przestrzeni. Pojawiło się również wiele postulatów inwestycyjnych niezgodnych 

z ustaleniami Studium. Uwzględnienia wymagały również aktualne opracowania poziomu regionalnego, 

w tym wytyczne z „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego". 

3. Za aktualne uznaje się następujące plany miejscowe: 

1) obowiązujące plany miejscowe: 

a) zakończone procedurą zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla 

terenu oznaczonego symbolem UO na terenie oznaczonym A4 MN,U położonym pomiędzy ulicami: 

Stanisława Dubois, Romualda Mielczarskiego, Ks. Szczepana Rembowskiego i 1-go Maja oraz terenu 

oznaczonego symbolem U na terenie oznaczonym K5 M N , położonym w rejonie ulic: Szczawińskiej 

i Stanisława Fijałkowskiego oraz torami PKP, przyjęta uchwałą Nr IV/33/98 Rady Miasta Zgierza z dnia 

29 grudnia 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 1999 r. Nr 10, poz. 33), 

b) zakończone procedurą zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza 

dotycząca części przemysłowej „Rudunek" zawartej w okolicach ulic: Szczawińska, Stępowizna, 

Przedwiośnie przyjęta uchwałą Nr XX/198/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2000 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 93, poz. 507), 

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulicy Aleksandrowskiej, 

przyjęty uchwałą Nr XŁII/444/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 maja 2002 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego Nr 142, poz. 2111), 

d) zakończone procedurą zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zgierza dotyczącej terenu położonego w Zgierzu w rejonie jednostek oznaczonych w planie ogólnym 

symbolami „G5 KS", „G4 MW", „26 KZt,o", położonego w obrębie ulic: ulicy 1 Maja, ulicy Łąkowej, 

ulicy Łódzkiej, przyjęta uchwałą Nr XL/420/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 marca 2002 r. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 150, poz. 2199), zmieniona uchwałą Rady Miasta 

Zgierza Nr XLII/445/2002 z dnia 23 maja 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 150, 

2001). 
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e) zakończone procedurą zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla 

rejonu ulicy Łódzkiej (teren ogródków działkowych), przyjęta uchwałą Nr XLV/469/2002 Rady Miasta 

Zgierza z dnia 29 sierpnia 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 256, poz. 3217), 

f) zakończone procedurą zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla 

fragmentu terenu „Ml ZL" - zwanego Malinką, przyjęta uchwałą Nr XLV/470/2002 Rady Miasta Zgierza 

z dnia 29 sierpnia 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 256, poz. 3218), 

g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ulicami: 

Długą, Gabriela Narutowicza, Ks. Sz. Rembowskiego, 1 Maja - zwanego „Nowe Miasto", przyjęta 

uchwałą Nr XŁV/471/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2002 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego Nr 281 poz. 3431), zmieniony uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr 

XLVI/497/2002 z dnia 10 października 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 281, 

poz. 3432), 

h) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulicy Piątkowskiej - teren 

dawnej „Jednostki Wojskowej" położonej między ulicami: Piątkowską, Boczną, Ciosnowską oraz torami 

kolejowymi PKP, przyjęty uchwałą Nr XLVI/507/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 10 października 2002 

r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 281, poz. 3433), 

i) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

rejon Łagiewnicka - Wschód, przyjęty uchwałą Nr XLI/379/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 

października 2009 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 369, poz. 3070), 

2) plany miejscowe, które wejdą w życie 22 listopada 2010 r.: 

a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicą 

Henryka Dąbrowskiego, ulica Gabriela Narutowicza, ulicą 3 Maja i ulicą Ks. Jerzego Popiełuszki 

przyjęty uchwałą Nr LII/471/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego Nr 304, poz....), 

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej położonych w obrębie ulic: ulicy Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej przyjęty uchwałą Nr 

LII/470/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Łódzkiego Nr 304, poz....), 

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy Przygranicznej, ulicy 

Stanisław Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyjęty uchwałą Nr 

LI/472/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 

Nr 304, poz....), 
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3) Podczas obrad V kadencji Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

następujących planów miejscowych, dla których nadal prowadzona jest procedura planistyczna: 

a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy 

Łagiewnickiej oraz terenu PKP - przystąpienie zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/353/09 Rady Miasta 

Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009, 

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, 

położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ - przystąpienie zgodnie z uchwałą Nr LII/469/10 

Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010, 

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, 

położonego w rejonie ulicy Grotnickiej - przystąpienie zgodnie z uchwałą Nr LII/468/10 Rady Miasta 

Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010, 

d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy przemysłowej, 

położonych w rejonie ul. Konstantynowskiej-Zachód - przystąpienie zgodnie z uchwałą Nr LIII/483/10 

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. 

4. Decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W latach 2006 - 2010 roku (do dnia sporządzenia nieniejszego zestawienia) wmieście Zgierzu wydano 

1920 decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego. 

Liczba 
Rok wydanych 

decyzji 

2006 384 

2007 437 

2008 410 

2009 388 

2010 301 

razem 1920 

Najczęściej decyzje dotyczyły realizacji lub modernizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z zabudową 

towarzyszącą (budynki garażowe, gospodarcze), bądź zmiany sposobu użytkowania budynku na inny. 

5. Rejestr wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych 

W okresie od października 2006 roku do dnia sporządzenia niniejszej analizy złożonych zostało 15 

wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowani 

przestrzennego.Osiem spośród nich dotyczyło nieruchomości położonych na terenie zatwierdzonego 

uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLI/379/09 z dnia 29 października 2009 r. planu miejscowego 

Łagiewnicka -Wschód i zostały one rozpatrzone w trakcie prowadzenia procedury planistycznej dotyczącej 

w/w aktu prawa miejscowego. Jeden wniosek odnosił się do terenu objętego obowiązującym planem 
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miejscowym zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLII/444/2002 z dnia 23 maja 2002 r., 

(„Aleksandrowska"). Ze względu na niewielki zakres przestrzenny wnioskowanej zmiany, wniosek ten nie 

został uznany za argument wystarczający do podjęcia procedury zmiany planu. Kolejne trzy wnioski 

związane były z terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza 

ograniczonym ulicami Łąkową Popiełuszki-1 Maja-Łódzką. W chwili obecnej trwa procedura sporządzenia 

zmiany obowiązującego Studium, która na etapie rozpatrzenia wniosków rozstrzygnie, czy istnieje 

możliwość uwzględnienia wnioskowanych w tych pismach zapisów. Pozostałe trzy spośród złożonych 

wniosków (dotyczące: ul. Aleksandrowskiej, ul. Koszarowej oraz ul. Romatycznej) realizowane będą 

systematycznie, po zakończeniu obecnie trwających procedur planistycznych oraz po zabezpieczeniu 

odpowiednich środków finansowych na ten cel. 

6. Podsumowanie 

Wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Zgierza pozwoliły na sformułowanie 

ogólnej oceny, że zadania z zakresu planowania przestrzennego stanowiące zadania własne gminy 

realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym Analiza aktualności Studium wykazała, że niezbędnym było podjęcie 

kroków mających na celu aktualizację tego dokumentu, czego wynikiem było podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do jego zmiany. Wyniki analizy dokumentacji planistycznej w zakresie planów miejscowych 

wskazały, że około 7% obszaru miasta jest objęta aktualnie obowiązującymi planami miejscowymi. 

W trakcie obecnej kadencji Rady Miasta Zgierza uchwalono 4 plany miejscowe, natomiast podjęto 

4 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planów miejscowych. Plany miejscowe sporządzane są 

zgodnie z celami polityki przestrzennej miasta wynikającymi między innymi ze Studium. Wypracowany 

został na bazie kompetencji i doświadczenia służb miejskich biorących udział w planowaniu przestrzennym 

efektywny sposób realizacji polityki przestrzennej. 

Powyższa analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Zgierza uzyskała pozytywną opinię 

Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na jej posiedzeniu, w dniu 14 września 2010 r. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co najmniej raz w trakcie 

kadencji prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analizy dotyczącej oceny aktualności 

studium i planów miejscowych, sporządzonej w nawiązaniu do ustaleń studium z uwzględnieniem 

decyzji zamieszczonych w rejestrach wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego jak również decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia 

lub zmiany planu miejscowego. Na podstawie tejże analizy rada miasta podejmuje uchwalę w 

sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały posiada wprost określone uzasadnienie prawne. 


