
z dnia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/353/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) 
na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVIII/353/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 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 wprowadza się zmianę polegającą na korekcie granicy opracowania w rejonie 
ulicy Zawiszy Czarnego. 

2. Granice opracowania uwzględniające zmianę, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny 
do mniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 
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Uzasadnienie 

Konieczność zmiany zakresu opracowania planu wynika z Decyzji Starosty Zgierskiego Nr 4/2010 z dnia 
31 grudnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dla Prezydenta Miasta Zgierza 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zawiszy w Zgierzu na odcinku 
od terenu PKP do ulicy Łagiewnickiej w kierunku rzeki Bzury, tj. km 0+000 do km 1 +204 stanowiącej ulicę gminną 
klasy KL i infrastrukturą. Ze względu na powyższe z zakresu opracowania należy wyłączyć teren realiowanej ulicy 
Zawiszy. Pozostałe granice opracowania pozostają bez zmian. 
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