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Załącznik Nr 2 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 pana Włodzimierza Kralkowskiego, w zakresie:
przeniesienia linii granicy „obszaru intensywnej urbanizacji” do granicy lasów prywatnych położonych po zachodniej stronie projektowanej trasy S-14 w okolicach torów PKP i dopuszczenia zabudowy rekreacyjnej na terenie lasów prywatnych,
ograniczenia zasięgu projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego rzeki Bzury w kwartale ulic: ul. Łódzka, ul. Jana Śniechowskiego, ul. Konstantynowska, ul. Henryka Barona i ul. Sieradzka, oraz dopuszczenia na przedmiotowym terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
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 pana Włodzimierza Kralkowskiego poruszony został problem:
a)	likwidacji pasa zieleni od ul. Staffa w kierunku projektowanej drogi S-14 i dopuszczenie w zamian na tym terenie prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej,
b)	przeniesienia linii granicy „obszaru intensywnej urbanizacji” do granicy lasów prywatnych położonych po zachodniej stronie projektowanej trasy S-14 w okolicach torów PKP i dopuszczenia zabudowy rekreacyjnej na terenie lasów prywatnych,
c)	ograniczenia zasięgu projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego rzeki Bzury w kwartale ulic: ul. Łódzka, ul. Jana Śniechowskiego, ul. Konstantynowska, ul. Henryka Barona i ul. Sieradzka, oraz dopuszczenia na przedmiotowym terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Kwestia związana z likwidacją pasa zieleni od ul. Staffa w kierunku projektowanej drogi S-14 i dopuszczenie w zamian na tym terenie prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej 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”.
Granica „obszaru intensywnej urbanizacji” związana jest z terenem Lasu Krogulec i projektowanym węzłem trasy S-14.
Problemowy teren znajduje się w jednostce nr 32.
Określa się, że rejon Las Krogulec stanowi obszar:
1)	trwałej jednostki strukturalnej wymagającej szczegółowego zagospodarowania,
2)	terenów leśnych będących częścią strefy ekologicznej w polityce przestrzennej miasta, jednym z jej węzłowych elementów,
3)	leśnej przestrzeni produkcyjnej,
4)	o znacznych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i dydaktycznych w zakresie edukacji przyrodniczej, wynikających między innymi ze stanowiska jodły, położonego na północnej granicy jej występowania w Polsce,
5)	ewentualny przyszłościowy park leśny.
Funkcją podstawową przeznaczenia tego terenu jest:
1)	leśna przestrzeń produkcyjna, obszar węzłowy miejskiego systemu ekologicznego,
2)	obszar predysponowany do edukacji przyrodniczej,
3)	obszar dla penetracji wypoczynkowej, ewentualny przyszłościowy park leśny.
Funkcja uzupełniająca:
1)	lokalizacja zespołu usługowego o charakterze turystyczno-wypoczynkowym w północno wschodnim fragmencie jednostki,
2)	stary cmentarz wojenny w południowo-wschodnim fragmencie lasu.
W ustaleniach realizacyjnych na wspomniany powyżej teren usługowy składa się zespół zabudowy usługowej, komercyjnej na północno-wschodnim przedpolu Lasu Krogulec związany z funkcją rekreacyjną, w tym pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk szkolnych, biwaków.
Ponadto w studium określa się kierunki polityki przestrzennej dotyczącej wyodrębnionych obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Dla obszaru Las Krogulec - zgodnie z planem zagospodarowania województwa łódzkiego i wystąpieniem Zarządu Województwa Łódzkiego, przewidziany jest do objęcia granicami rozszerzonego Puczniewsko-Grotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Do chwili podjęcia decyzji w tej sprawie tereny wymienionych lasów podlegają ochronie jako obszary węzłowe systemu ekologicznego miasta, wyróżniające się walorami przyrodniczo-krajobrazowymi.
Ponadto na przedmiotowym terenie planowany jest węzeł łączący trasę S-14 z układem miejskim tj. ul. Parzęczewską. Jako funkcja uzupełniająca przewidziana jest lokalizacja zespołu miejscowej obsługi podróżnych związanego z projektowanym zjazdem z trasy S-14.
Przedmiotowy teren w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza z 1994 r. dopuszczał oprócz projektowanego węzła trasy S-14, zieleni leśnej izolacyjnej, częściowo zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną. Postulowane było również opracowanie planu miejscowego.
Z uwagi na niski poziom zurbanizowania przedmiotowego terenu w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza” z 1998 r. przedmiotowy teren wyznaczony został pod realizację Ośrodka usługowo-handlowego „Brama” lokalizowanego przy trasie S-14 na wjeździe do łódzkiego obszaru metropolitalnego od strony projektowanej autostrady A2. Preferencje dla lokalizacji programu o zasięgu regionalnym, takiego jak hipermarkety, obiekty biurowe, finansowe, obsługi podróżnych, hotele i usługowe.
Sprawa ograniczenia zasięgu projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego rzeki Bzury w kwartale ulic: ul. Łódzka, ul. Jana Śniechowskiego, ul. Konstantynowska, ul. Henryka Barona i ul. Sieradzka oraz dopuszczenia na przedmiotowym terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej związana jest bezpośrednio z doliną rzeki Bzury.
Głównym celem przyjętej w studium polityki ochrony i kształtowania środowiska w Zgierzu jest zaproponowanie w ogólnej polityce przestrzennej miasta kierunków rozwoju miasta zgodnych z zasadą „zrównoważonego rozwoju”, przez co rozumie się rozwój społeczno-gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych obywateli - zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń - następuje proces integracji działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
W studium jako podstawową zasadę przyjęto zapewnienie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej, racjonalną gospodarkę zasobami przyrodniczymi środowiska i ochronę walorów krajobrazowych oraz warunków klimatyczno-zdrowotnych. Jest to zgodne z przyjętą przez Radę Miasta Zgierza „Strategią rozwoju miasta".
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego i stanowiskiem Zarządu Województwa Łódzkiego z października 2003 r., przeniesiono do studium granice obszarów chronionych w tym m. in. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego doliny rzeki Bzury.
Przedmiotowy teren położony jest w dolinie rzeki Bzury, podlegającej ochronie jako jeden z podstawowych elementów wielkoprzestrzennych układów przyrodniczych miasta i regionu łódzkiego.
Rewitalizacja doliny rzeki Bzury polega m. in. na walorach przyrodniczo-krajobrazowych doliny rzeki Bzury, które predysponują dolinę do objęcia szczególną ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy, o co wnioskuje plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego i władze wojewódzkie. Do obszarów wymagających rekultywacji zaliczono przede wszystkim dolinę rzeki Bzury. Tę rekultywację rozumie się jako rewitalizację rzeki i zagospodarowanie poszczególnych odcinków jej doliny.
W studium przedmiotowy teren położony jest w jednostce 18C stanowiącej odcinek południowy rzeki Bzury.
Podstawowym przeznaczeniem jest utworzenie Nowego Parku Miejskiego. W ustaleniach realizacyjnych m. in. zakazuje się podziału terenu na działki budowlane i zakazuje się dalszej zabudowy terenu doliny.
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 doliny rzeki Bzury z zakazem tworzenia jakiejkolwiek zabudowy. Dolina rzeki Bzury stanowiła podstawowy korytarz ekologiczny (o znaczeniu regionalnym) i ciąg wentylacyjny miasta.
Przytoczone wyżej przesłanki faktyczne i prawne spowodowały, że uwaga wniesiona przez pana Włodzimierza Kralkowskiego w części dotyczącej:
a)	przeniesienia linii granicy „obszaru intensywnej urbanizacji” do granicy lasów prywatnych położonych po zachodniej stronie projektowanej trasy S-14 w okolicach torów PKP i dopuszczenia zabudowy rekreacyjnej na terenie lasów prywatnych,
b)	ograniczenia zasięgu projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego rzeki Bzury w kwartale ulic: ul. Łódzka, ul. Jana Śniechowskiego, ul. Konstantynowska, ul. Henryka Barona i ul. Sieradzka, oraz dopuszczenia na przedmiotowym terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
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.

