Uchwała Nr XLVII / 451 / 06
Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 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) oraz § 1 i § 5 załącznika Nr 7 do Statutu Miasta Zgierza i na wniosek Pełnomocników mieszkańców tworzonego samorządu Osiedla Stare Miasto w Zgierzu, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę pomocniczą miasta Zgierza - Osiedle Stare Miasto, zwaną dalej „Osiedlem”.

§ 2. Osiedle obejmuje następujący teren miasta Zgierza:
Północną granicę osiedla stanowi linia kolejowa relacji Łódź Kaliska-Kutno - fragment od stacji kolejowej Zgierz - Północ do skrzyżowania z ulicą Piątkowską. Od skrzyżowania linii kolejowej relacji Łódź Kaliska-Kutno z ulicą Piątkowską granica załamuje się w kierunku południowym, biegnie lewym brzegiem ulicy Piątkowskiej (numery nieparzyste) do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej, która cała należy do osiedla Stare Miasto. Ulicą Elizy Orzeszkowej dochodzi do ulicy Łęczyckiej, skręca w ulicę Łęczycką i fragmentem ulicy Łęczyckiej (do nr 24) dobiega do ulicy Łącznej. Skręca w ulicę Łączną, która nie należy do osiedla i poprzez Park im. Tadeusza Kościuszki dochodzi do ulicy Parkowej. Ulicą Parkową (nie należy do osiedla) łączy się z ulicą Henryka Dąbrowskiego i biegnąc wzdłuż lewego brzegu ulicy Henryka Dąbrowskiego (numery nieparzyste) dochodzi do ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. Ulicą Księdza Jerzego Popiełuszki (należy do osiedla) łączy się z ulicą Łódzką, skręca w ulicę Łódzką i fragmentem ulicy Łódzkiej należącym do osiedla dochodzi do skrzyżowania z ulicą Aleksandrowską. Fragmentem ulicy Aleksandrowskiej nie należącym do osiedla łączy się z ulicą Zachodnią (cała należy do osiedla) i wzdłuż ulicy Zachodniej dobiega do ulicy Polnej. Skręca w ulicę Polną (cała należy do osiedla) dochodzi do ul. Aleksandrowskiej (nie należy do osiedla) i fragmentem tej ulicy łączy się z ulicą Wiosny Ludów. Ulicą Wiosny Ludów (nie należy do osiedla) dobiega do ulicy Dalekiej, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przechodzi wzdłuż ulicy Dalekiej (nie należy do osiedla). Następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i poprzez Las Krogulec łączy się z ulicą Jedlicką. Fragmentem ulicy Jedlickiej (nie należy do osiedla) dochodzi do ulicy Leopolda Staffa i biegnąc w kierunku południowym wzdłuż ulicy Leopolda Staffa (nie należy do osiedla) łączy się z ulicą Juliana Tuwima. Ulicą Juliana Tuwima (częściowo należy do osiedla) łączy się z ulicą Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a następnie biegnie wzdłuż cmentarza i załamując się w kierunku północno-wschodnim dochodzi do skrzyżowania ulic Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Bazylijskiej. Od skrzyżowania tych ulic skręca w kierunku północno-zachodnim i dobiega do stacji kolejowej Zgierz-Północ będącej punktem początkowym opisu.

§ 3. Powierza się Osiedlu realizację na swoim terenie następujących zadań własnych miasta Zgierza:
utrzymanie czystości,
utrzymanie zieleni komunalnej i zadrzewień,
utrzymanie dróg lokalnych miejskich, nieutwardzonych,
współpraca w zakresie opieki nad zwierzętami,
pobór podatku od posiadania psów.

§ 4. Obowiązkiem Osiedla w zakresie realizacji zadań określonych w § 3 jest:
z zakresu utrzymania czystości:
dbanie o porządek sanitarno-higieniczny na posesjach i w bezpośrednim sąsiedztwie,
inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk,
współdziałanie przy selektywnej zbiórce odpadów stałych,
z zakresu utrzymania zieleni komunalnej i zadrzewień:
dbanie o utrzymanie i konserwację trawników, skwerów i innych terenów zielonych,
dbanie o nowe nasadzenia roślin,
z zakresu utrzymania dróg lokalnych, miejskich, nieutwardzonych:
równanie, szlakowanie, gryzowanie dróg,
punktowa wymiana uszkodzonych elementów pasów drogowych,
powierzchowne odwadnianie pasów drogowych,
współpraca w zakresie opieki nad zwierzętami;
pobór podatku od posiadania psów.

§ 5. Osiedle realizuje zadania własne określone w § 3 i § 4 we współpracy z Prezydentem Miasta Zgierza oraz Urzędem Miasta Zgierza, a także Strażą Miejską w Zgierzu.

§ 6. Osiedle inicjuje inwestycje realizowane na terenie Osiedla ze współfinansowaniem mieszkańców oraz może:
występować do Rady Miasta Zgierza i Prezydenta Miasta Zgierza we wszystkich sprawach mających znaczenie dla mieszkańców Osiedla,
opiniować i przekazywać Radzie Miasta Zgierza i Prezydentowi Miasta Zgierza uzasadnione społecznie skargi i wnioski.
§ 7. Gospodarka finansowa Osiedla odbywa się w oparciu o uchwałę Nr XV/139/03 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad finansowania działalności jednostek pomocniczych miasta Zgierza.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza.



Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Jerzy Sokół

