	- 1 -
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r.

Rada Miasta Zgierza nie uwzględnia w części uwagi złożonej przez grupę właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Obrońców Warszawy w Zgierzu reprezentowaną przez panią Krystynę Fluder-Skubisz, w zakresie dopuszczenia na przedmiotowym terenie zabudowy mieszkaniowej.

Rada Miasta Zgierza uchwałą z dnia 25 września 2003 r. Nr XII/98/03 rozstrzygnęła o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza” obejmującego obszar położony w granicach administracyjnych miasta.
W treści uchwały, stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w § 2. ust. 1 i 2 określono uwarunkowania, które powinny być zawarte w ustaleniach studium.
1. W studium uwzględnić należy uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1)	dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
2)	stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony,
3)	stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4)	stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5)	warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia,
6)	zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia,
7)	potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Miasto Zgierz,
8)	stanu prawnego gruntów,
9)	występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,
10)	występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych,
11)	występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych,
12)	występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych,
13)	stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,
14)	zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
2. W Studium określa się w szczególności:
1)	kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy Miasto Zgierz oraz w przeznaczeniu terenów,
2)	kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy,
3)	obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk,
4)	obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5)	kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
6)	obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
7)	obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,
8)	obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej,
9)	obszary, dla których Gmina Miasto Zgierz zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
10)	kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
11)	obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych,
12)	obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny,
13)	obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717),
14)	obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,
15)	granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
16)	inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w Gminie Miasto Zgierz.
Podstawy prawne do dokonania zmiany w tym ustaleń w zakresie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego wynikają z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z powołanej powyżej uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2003 r.
W złożonej uwadze przez grupę właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Obrońców Warszawy w Zgierzu reprezentowaną przez panią Krystynę Fluder-Skubisz poruszony został problem dopuszczenia na przedmiotowym terenie zabudowy letniskowej i mieszkalnej.
Kwestia związana z dopuszczeniem zabudowy letniskowej została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Zgierza zarządzeniem z dnia 15 marca 2005 r. Nr 26/IV/2005 w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza”.
Przedmiotowy teren położony jest w projekcie zmiany studium w jednostce nr 7. Określa się, że rejon „Komorniki - Lućmierz - Bazylia” stanowi obszar:
1) terenów otwartych pół, łąk, zadrzewień stanowiących część strefy ekologicznej w polityce przestrzennej miasta;
2) rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
3) terenów mieszkaniowych związanych głównie z obsługą terenów rolnych i zapoczątkowanymi procesami realizacji zabudowy jednorodzinnej.
Funkcją podstawową przeznaczenia tego terenu jest rolnicza przestrzeń produkcyjna, a uzupełniającą - zabudowa mieszkaniowa siedliskowa.
W ustaleniach realizacyjnych do powyższej jednostki mowa jest, że przemieszanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej z siedliskową nie może powodować z jednej strony kolizji w dostępie do pół, łąk, a z drugiej strony powodować negatywnych warunków zamieszkania ze względu na odory, hałas.
Utrzymuje się budynki o charakterze letniskowym z prawem do uzupełnienia wzdłuż ul. Obrońców Warszawy, w rejonie Lasu Lućmierz.
Ponadto w studium określa się kierunki polityki przestrzennej dotyczącej wyodrębnionych obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Dla obszaru Bazylia - Lućmierz - rejon związany z rozszerzeniem obszarów chronionego krajobrazu w województwie łódzkim (zgodnie z planem zagospodarowania województwa łódzkiego). Po określeniu ustaleń dotyczących tych terenów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy respektować przyjęte nakazy i zakazy w polityce przestrzennej odnoszone do omawianego rejonu.
Przedmiotowy teren zarówno w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza z 1994 r., jak i w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza” z 1998 r. użytkowany był jako tereny rolne z wyróżnionymi koncentracjami zabudowy zagrodowej i letniskowej. Ponadto w planie miejscowym charakter działań był głównie ochronny z adaptacją istniejących siedlisk, z realizacją nowych w wyznaczonych ciągach i zespołach.
Taki teren był wyznaczony m. in. dla rejonu ul. Obrońców Warszawy. Na terenie tym dopuszczona była realizacja budownictwa letniskowego.
Przytoczone wyżej przesłanki faktyczne i prawne spowodowały, że uwaga wniesiona przez grupę właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Obrońców Warszawy w Zgierzu, reprezentowaną przez panią Krystynę Fluder-Skubisz w części dotyczącej dopuszczenia na przedmiotowym terenie zabudowy mieszkaniowej, nie została uwzględniona w projekcie zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza”.
Rada Miasta Zgierza podzieliła stanowisko Prezydenta Miasta Zgierza i postanowiła, jak w treści uchwały.

