


 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 110/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 maja 2013 r. 

 

WYKAZ UWZGLĘDNIONYCH UWAG DO SPRZĄDZONEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA ZGIERZA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Projekt Studium został wyłożony do publicznego wglądu wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko w okresie od 10.10.2011 do 22.11.2011 

Wyznaczony termin do wnoszenia uwag dotyczących projektu Studium – do dnia 13.12.2011 

W wyżej określonym terminie zostały wniesione uwagi ujęte w niniejszym wykazie. 

 

 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
(1) 

18.10. 
2011 r. 

  Prośba o poszerzenie 
terenów 
przewidzianych pod 
zabudowę z 
pozostawieniem bez 
prawa zabudowy 
szerokiego pasa 
wzdłuż doliny rzeki 
Bzury. 
 

Działki na 
terenach rolnych 

po północnej 
stronie ulicy 

Aleksandrowskiej 
(do rzeki Bzury) 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku symbolem 
30/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

- Tereny pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 
oznaczone symbolem 30UP; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenie 18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy; 

- Projektowany obszar 
chronione-go krajobrazu „Bzury 
i Dorzecza Sokołówki” na terenie 
18D/ZN. 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny 
przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 

2. 
(5) 

02.11. 
2011 r. 

 Prośba o poszerzenie 
terenów 
przewidzianych pod 
zabudowę z 
pozostawieniem bez 

Działki na 
terenach rolnych 

po północnej 
stronie ulicy 

Aleksandrowskiej 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 30/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 

 Uwaga 
uwzględniona 

 

 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

prawa zabudowy 
szerokiego pasa 
wzdłuż doliny rzeki 
Bzury. 
 

(do rzeki Bzury) 
-dz. nr 154/1, 

247/2 

rysunku studium symbolem 
30/R; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenie 18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy na terenie 30/R; 

- Projektowany obszar 
chronione-go krajobrazu „Bzury 
i Dorzecza Sokołówki” na terenie 
18D/ZN. 

3. 
(8) 

10.11. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia terenu 
działki z rolnego 30R 
na budowlany –
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 30MN 
wzdłuż projektowa-
nej drogi łączącej ul. 
Aleksandrowską z 
ulicą Wiosny Ludów. 

Działka  
nr 137/5 przy 

ulicy 
Aleksandrowskiej 

144 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 

4. 
(9) 

14.11. 
2011 r. 

 1. Prośba o zmianę 
przeznaczenia działki 
i zaliczenie jej do 
terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę. 
 
 

Działka  
nr 148/21 przy 

ulicy 
Aleksandrowskiej 

128 c 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 30/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

 

1. Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 
 

Ad.1. Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 
(10) 

18.11. 
2011 r. 

 1. Prośba o przezna-
czenie całego terenu 
działki pod zabu-
dowę jednorodzinną 
 
 

Działka  
nr 117 przy ulicy 

Grotnickiej 7 
(obręb 136) 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 7/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R; 

- Grunty leśne na terenie 7/R 
oraz fragmencie terenu 7/MN; 

 

1. Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 
 
 
 

Ad.1. Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 

6. 
(11) 

18.11. 
2011 r. 

  Prośba o zmianę 
nazwy „budynku 
letniskowego 
całorocznego” na 
„budynek 
mieszkalny”, w 
warunkach 
zabudowy na w/w 
działki i w związku z 
tym, o możliwość 
zwiększenia 
powierzchni 
zabudowy działek. 

Działki przy 
ul.Wilamowskiej i 
ul.Przygranicznej 
90-96 w Zgierzu 

- Teren zabudowy z obiektami 
mieszkalnymi dla rekreacji 
indywidualnej  oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
14/MNR; 

- Powierzchnia zabudowy nie 
powinna przekraczać 80 m2 

- powierzchnia zabudowy nie 
powinna przekraczać  20 % 
powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 Wprowadzono zmiany w projekcie 
studium, zgodne z intencjami 
składających uwagę:  
- dopuszczenie realizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
- powierzchnia zabudowy nie powinna 
przekraczać 120 m2 

 
 

 
 

7. 
(12) 

21.11. 
2011 r. 

 Wniosek o zakwalifi-
kowanie całej działki 
jako tereny z 
przeznaczeniem 
budowlanym 
mieszkaniowym 
(dotyczy części 
zakwalifikowanej 
jako tereny rolnicze). 

Tereny przy 
ul. Wiosny Ludów 

116 – dz. 51/6 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 31/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Teren lasu , oznaczony 
symbolem 33/ZL 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. 
(13) 

21.11. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
dotychczasowego 
sposobu użytkowa-
nia z rolnej na zabu-
dowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Działka  161/2 
(lub 162/2) 
Obręb z-136 
Ul. Obrońców 
Warszawy 104 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 7/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R; 

- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Puczniewsko - 
Grotnicki”; 

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 

9. 
(14) 

21.11. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
dotychczasowego 
sposobu użytkowa-
nia z rolnej na zabu-
dowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Działki  106/5 i 
106/6 

Obręb z-136 
Ul. Grotnicka 10 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 7/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R; 

- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Puczniewsko - 
Grotnicki”; 

 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 

10. 
(15) 

23.11. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
kwalifikacji z tere-
nów rolnych na 
tereny z przeznacze-
niem budowlanym. 

tereny po stronie 
północnej ulicy 

Wiosny Ludów, w 
granicach miasta 

- ograniczone 
Lasem Krogulec 
i linią kolejową 

- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolami 31/MN i 33/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny zieleni naturalnej 
dolin rzecznych 33/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. 
(17) 

29.11. 
2011 r. 

 Uwaga, „aby tereny 
leżące na prawo od 
ul. Wiosny Ludów 
zostały włączone do 
projektu zagospoda-
rowania terenów pod 
budowę, tak jak jest 
to planowane po 
lewej stronie ulicy”. 

działka nr 51/8  
ul. Wiosny Ludów 

116 w Zgierzu 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R.  

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 

12. 
(18) 

29.11. 
2011 r. 

 Brak zgody na 
„przeznaczenie 
terenu do zabudowy 
pozaprzemysłowej 
działalności 2UP”. 
Prośba o zmniejsze-
nie terenu 2UP o 
połowę lub do granic 
własności działki i 
przeznaczenie terenu 
działek pod 
budownictwo 
jednorodzinne. 
 
 

Teren w obrębie 
126, między 

ulicami Polną, 
Cegielnianą, 

Wiosny Ludów i 
drogą Nowo 

Projektowaną 
- dz. 89/4 i 89/2  

- Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 2/UP; 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 2/MN. Możliwość 
utrzymania istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji; 

 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów 
pozaprzemysłowej działalności 
gospodarczej. 
 
  

13. 
(19) 

29.11. 
2011 r. 

 Uwaga co do 
zlikwidowania pasa 
pod zabudowę 
jednorodzinną na 
działkach przy ulicy 
Wiosny Ludów od 
nr 122 do końca tej 
ulicy, z wnioskiem o 
przywrócenie 
możliwości dla tej 
zabudowy. 

działki przy ulicy 
Wiosny Ludów 
(po północnej 

stronie) 
od nr 122 do 147 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. 
(20) 

02.12. 
2011 r. 

 1. Uwaga-wniosek o 
zmianę przezna-
czenia w projekcie 
studium działki, 
oznaczonej sym-
bolem 30R na zabu-
dowę jednorodzinną 
30MN, aż do tere-
nów zieleni – strefy 
od strony rzeki 
Bzury. 
 
 

Działki o nr ew. 
151 i 214 

w obrębie nr 119  
przy ulicy 

Aleksandrowskiej 
122 w Zgierzu 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenie 18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy na terenie 30/R; 

- Projektowany obszar 
chronione-go krajobrazu „Bzury 
i Dorzecza Sokołówki” na terenie 
18D/ZN. 

 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad.1. Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 
(25) 

05.12. 
2011 r. 

 1. Obszar pomiędzy 
ulicami: Ozorkowską, 
Witosa i Ogrodniczą 
jest już częściowo 
zabudowany budyn-
kami mieszkalnymi – 
ten sposób zagospo-
darowania winien 
być dokończony. 
 

Obszar pomiędzy 
ulicami: 

Ozorkowską, 
Witosa i 

Ogrodniczą. 
Działka nr 55 
ul.Ozorkowska 

103E 

- tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów oznaczone na 
rysunku studium symbolem 9/P, 

- teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 9/UP, 

- teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 9/MN 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 

ad.1 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów 
pozaprzemysłowej działalności 
gospodarczej. 
 
 
 

16. 
(26) 

05.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
projektowanego 
przeznaczenia z 
rolniczego 7R na 
zabudowę 
mieszkalną 
jednorodzinną 7MN 
(wzdłuż ulicy do 
terenu 7MNR). 

Dz. nr ew. 75/1 
przy ul.Obrońców 
Warszawy 50-52 

w Zgierzu 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

 
 
 
 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. 
(28) 

05.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
projektowanego 
przeznaczenia z 
rolniczego 7R na 
tereny zabudowy 
pozaprzemysłowej 
działalności 
gospodarczej 7UP. 
 
Oznaczenie działki 
jako rolnicza unie-
możliwi realizację 
projektu rozbudowy 
istniejących 
budynków. 

Dz. nr ew. 80 
obręb 136 
przy ulicy 

Grotnickiej 66 
w Zgierzu 

- teren  pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 7/UP; 
- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 7/MN; 

 
 
 
 
 
 

Uwaga  
uwzględniona 

 

 
 
 

 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 

18. 
(30) 

06.12. 
2011 r. 

Parafia Ewangelicko-
Augsburska w 

Zgierzu 
95-100 Zgierz 

ul. Spacerowa 2 

Prośba o zmianę dla 
działki należącej do 
wnoszącego uwagę 
z przeznaczenia 
terenu zieleni na 
teren budowlany. 

działka nr 14 
obręb 119, 

ul. Wiosny Ludów 
75 

- teren ogrodów działkowych 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 31/ZD. 

Uwaga 
uwzględniona 

 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
przeznaczonych na ogrody działkowe. 
 

19. 
(33) 

06.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę  z 
funkcji  rolnej na 
budowlaną na całej 
powierzchni działki. 

działka nr 110 
obręb Z-135, 

ul. Kontrewers 34 
w Zgierzu 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 33/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 33/R; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 

20. 
(35) 

06.12. 
2011 r. 

 Uwaga-wniosek o 
zmianę przezna-
czenia w projekcie 
studium działki, 
oznaczonej sym-
bolem 30R na zabu-
dowę jednorodzinną 
30MN, aż do tere-
nów zieleni – strefy 
od strony rzeki 
Bzury. 
 

Działka o nr ew. 
333 przy ulicy 

Aleksandrowskiej 
126 w Zgierzu 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 30/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 30/R 
w sąsiedztwie nieruchomości; 

 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. 
(36) 

 

08.12. 
2011 r. 

 
 

 Wniosek o 
przekształcenie 
działek rolnych na 
budowlane 

Działki przy ulicy 
Klonowej 74 w 
Zgierzu, obręb 

117 o numerach 
308/4, 308/5 , 
308/6, 308/13, 
308/14, 308/15, 

308/16. 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów zieleni 
naturalnej dolin rzecznych. 

 
 
 

22. 
(37) 

08.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
przekształcenie 
działek rolnych na 
budowlane 

Działki przy ulicy 
Klonowej 74 w 
Zgierzu, obręb 

117 o numerach 
308/4, 308/5 , 
308/6, 308/13, 
308/14, 308/15, 

308/16. 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów zieleni 
naturalnej dolin rzecznych. 
 
 
 
 
 
 

23. 
(39) 

08.12. 
2011 r. 

 Sprzeciw wobec 
objęcia nierucho-
mości ustaleniami 
dla terenu pozaprze-
mysłowej działal-
ności gospodarczej 
9UP.  
Wniosek o pozosta-
wienie jako tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
(zgodnie ze stanem 
obecnym) 
 

ul. Ozorkowska 
101 

 
 
 

 

- Tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów oznaczone na 
rysunku studium symbolem 9/P, 

- Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 9/UP, 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 9/MN. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów 
pozaprzemysłowej działalności 
gospodarczej. 
 
 

24. 
(41) 

09.12. 
2011 r. 

 Sprzeciw wobec 
objęcia nierucho-
mości ustaleniami 
dla terenu pozaprze-
mysłowej działal-
ności gospodarczej 
9UP.  
Wniosek o zacho-
wanie obecnego 
stanu. 

działka nr 64  
ul. Ozorkowska 

97A 

 

- Tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów oznaczone na 
rysunku studium symbolem 9/P, 

- Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 9/UP, 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 9/MN. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów 
pozaprzemysłowej działalności 
gospodarczej. 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. 
(42) 

09.12. 
2011 r. 

 Uwaga co do 
przeznaczenia 
rolniczego terenów 
po północnej stronie 
ul. Wiosny Ludów 
bez możliwości 
zabudowy 
mieszkaniowej. 

działki i tereny 
rolnicze 

północnej strony 
ul. Wiosny Ludów 

- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolami 31/MN i 33/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny zieleni naturalnej 
dolin rzecznych 33/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 

26. 
(43) 

09.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
przekształcenie 
nieruchomości na 
działkę budowlaną. 

Zgierz, 
ul. Grotnicka 25e 

Dz. nr ewid. 
124/8 w obrębie 

nr 136 
 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R. 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów 
rolniczych. 

27. 
(44) 

09.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
przeznaczenia z 
terenu zabudowy 
rekreacji indywidu-
alnej 21/MNR, na 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
21/MN, ewentualnie 
o rozszerzenie zapisu 
„teren zabudowy 
rekreacji indywidu-
alnej” o zabudowę 
mieszkaniową i 
jednorodzinną. 

działka nr ewid. 
390, obręb 127, 
ul.Wyspiańskiego 

15, Zgierz 

- Teren zabudowy z obiektami 
mieszkalnymi dla rekreacji 
indywidualnej  oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
14/MNR; 

- Grunty leśne na terenie 
zabudowy z obiektami 
mieszkalnymi dla rekreacji 
indywidualnej 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 Rozszerzono zapis dla terenu zabudowy z 
obiektami mieszkalnymi dla rekreacji 
indywidualnej MNR o dopuszczenie 
realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o takich samych 
parametrach. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. 
(45) 

09.12. 
2011 r. 

 Sprzeciw wobec 
objęcia nierucho-
mości ustaleniami 
dla terenu pozaprze-
mysłowej działal-
ności gospodarczej 
9UP.  
Wniosek o zacho-
wanie obecnego 
stanu, jako tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

działka nr 57/1  
ul. Ozorkowska 

103 C 
 

 

- Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 9/UP. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów 
pozaprzemysłowej działalności 
gospodarczej. 

 

29. 
(46) 

09.12. 
2011 r. 

  Zgierz, 
ul.Grotnicka 25f, 

Dz. Nr ewid. 
124/9 w obrębie 

nr 136 
 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R. 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów 
rolniczych. 

30. 
(47) 

09.12. 
2011 r. 

  Zgierz, 
ul.Grotnicka 24d, 

Dz. Nr ewid. 
100/13 w obrębie 

nr 136 
 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R. 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów 
rolniczych. 

31. 
(48) 

09.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
kwalifikacji z tere-
nów rolnych na 
tereny z przeznacze-
niem budowlanym. 

tereny po stronie 
północnej ulicy 

Wiosny Ludów, w 
tym działka nr 57 
przy ul. Wiosny 

Ludów 126 

- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolami 31/MN i 33/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny zieleni naturalnej 
dolin rzecznych 33/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 
 

 

Dla części terenów po stronie północnej 
ulicy Wiosny Ludów (w tym dla części 
działki nr 57 przy ul. Wiosny Ludów 126) 
wprowadzono zmianę w projekcie 
studium, poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32. 
(49) 

09.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
zakwalifikowanie 
jako tereny z 
przeznaczeniem 
budowlanym 
mieszkaniowym 
części działki  
zakwalifikowanej w 
projekcie studium 
jako tereny rolnicze. 

działka 140/2 - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolami 31/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenie 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenach 33/R i 31/MN. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Dla części działki nr 140/2 wprowadzono 
zmianę w projekcie studium, poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w 
miejsce terenów rolniczych. 
 
 
 

33. 
(50) 

09.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
zakwalifikowanie 
jako tereny z 
przeznaczeniem 
budowlanym 
mieszkaniowym 
części działki  
zakwalifikowanej w 
projekcie studium 
jako tereny rolnicze. 

działka 140/1 - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolami 31/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenie 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Dla części działki nr 140/2 wprowadzono 
zmianę w projekcie studium, poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w 
miejsce terenów rolniczych. 
 
 

34. 
(51) 

12.12. 
2011 r. 

 Prośba o 
przekształcenie 
działek z terenów 
rolnych pod tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej lub 
rekreacyjnej 

Obręb 135, 
działki 72/2, 43, 
48/2, 83, 13/2, 
13/3 i dz. 92 

Obręb 134, 
działka nr 16/5.  
 
(W uwadze po-
dano niewłaściwe 
oznaczenia: 
 - zamiast 
dz.72/2 powinno 
być dz.77/2, 
- zamiast nr 92, 
obręb 134 
powinno być 
nr 92, obręb 135) 

- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolami 34/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolami 
32/R, 33/R i 34/R; 

- Tereny zieleni naturalnej 
dolin rzecznych 32/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 32/ZN; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R 

- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Puczniewsko - 
Grotnicki” (działki 13/2, 13/3); 

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium, poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych oznaczonych na rysunku 
studium symbolem 32/R. 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35.(52) 12.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
przeznaczenia terenu 
leśnego na teren 
usługowy (zgodnie z 
obowiązującym 
studium).  

działki przy ulicy 
Parzęczewskiej 
49 nr ewid.63/1 
w obrębie 125, 

i ulicy 
Parzęczewskiej 

47a nr ewid.64/1 
w obrębie 125, 
na terenie 32ZL 

- Tereny lasów oznaczone na 
rysunku studium symbolami 
32/ZL; 

-  Grunty leśne na terenie 
lasów; 

-  Projektowany obszar 
chronionego krajobrazu 
„Puczniewsko - Grotnicki”. 

- Tereny zabudowy usługowej 
3/U; 

- Rezerwa terenu na 
ponadlokalne inwestycje 
komunikacyjne (trasa S-14) 

- Zakaz bezpośrednich zjazdów 
z trasy S-14. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium, poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę usługową w miejsce 
projektowanych terenów lasów 
oznaczonych na rysunku studium 
symbolem 32/ZL.  
 

36. 
(53) 

12.12. 
2011 r. 

Zakłady Mięsne 
Pamso S.A. 

95-200 Pabianice, 
ul. Żwirki i Wigury 19 

1.Wniosek o wpro-
wadzenie zmian w 
projekcie studium 
dotyczących 
jednostki 1A/U w 
części „Standardy 
kształtowania zabu-
dowy i zagospodaro-
wania terenu”, w 
zakresie:   
a)-możliwości rozbu-
dowy, 
c)-dopuszczenia 
lokalizacji obiektów 
handlowych o 
powierzchni 
użytkowej ponad 
2000 m2. 

Nieruchomość 
zlokalizowana w 
Zgierzu, przy ul. 
Łódzkiej (działki 
o nr ewid.: 24/4, 

24/5, 24/6 i 
24/7) 

- Tereny zabudowy usługowej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 1A/U; 

-  Ciąg pieszo-rowerowy na 
terenie 1A/U. 

- wysokość nowej zabudowy nie 
powinna przekraczać 16 m; 
- - wskazane jest wytworzenie 

pasażu pieszo-rowerowego, 
łączącego dochodzące do 
centrum odcinki doliny rzeki 
Bzury. 

1.a. Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.c. Uwaga 
uwzględniona 

 

 Ad.1.a. Rozszerzono zapisy ustaleń 
studium odnosząc je również do 
przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy 
zabudowy istniejącej.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ad.1.c. W ustaleniach studium 
dopuszczono dla jednostki  możliwości 
realizacji obiektów handlowo-usługowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
m2.   

 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37. 
(54) 

12.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
zakwalifikowanie 
działek jako terenów 
z przeznaczeniem 
budowlanym 
mieszkaniowym. 

Działka nr 52 
przy ul. Wiosny 

Ludów 118, 
działka nr 55 

przy ul. Wiosny 
Ludów 122. 

 

- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolami 31/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 

 

38. 
(55) 

12.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
odrolnienie obszaru 
12R i przeznaczenie 
pod zabudowę, oraz 
poszerzenie terenów 
przewidzianych pod 
zabudowę wzdłuż 
ul.Aleksandrowskiej 

obszar 30R 
wzdłuż ulicy 

Aleksandrowskiej
(w uwadze 

wskazywany jako 
12R) i teren 

30MN 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku symbolem 
30/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny 
przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39. 
(56) 

12.12. 
2011 r. 

Rada Osiedla 
Piaskowice-Aniołów 
Pl. Jana Pawła II 16 

95-100 Zgierz 

Wnioski o: 
1- dla terenu 30R 
poszerzenie obszaru 
pod zabudowę 
mieszkaniową do 
terenu ochronnego 
wzdłuż doliny rzeki 
Bzury, 
 
3 - dla terenu 31UP 
wyznaczenie wokół 
tego terenu pasa 
zieleni ochronnej o 
szerokości 10m; 
4 - dla terenu 33R 
uhonorować 
istniejący pas 70m 
pod zabudowę 
mieszkaniowa 
wzdłuż ulicy Wiosny 
Ludów ustalony w 
starym Studium 
Zagospodarowania 
Przestrzennego; 
 

 - Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku symbolem 
30/MN; 

- Tereny pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 
oznaczone symbolami 29/UP i 
30/UP; 

- -tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów 28/P i 29/P; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 30/R 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy; 

- Projektowany obszar 
chronione-go krajobrazu „Bzury 
i Dorzecza Sokołówki” na terenie 
18D/ZN. 

1. Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 

3. Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 

4. Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ad.1 Wprowadzono zmianę w 
projekcie studium poszerzając tereny 
przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 
 

 
 
 
 
 

ad.3 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium - w sąsiedztwie terenu 31UP 
wprowadzono strefę izolacyjną zieleni 
naturalnej, oddzielającą teren 
działalności gospodarczej od terenów 
zabudowy mieszkaniowej 

 
ad.4.  Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny 
przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 

 
 

40. 
(57) 

12.12. 
2011 r. 

 Wniosek o posze-
rzenie terenów 
przewidzianych pod 
zabudowę wzdłuż 
ulicy Aleksandro-
wskiej (po jej 
północnej stronie–od 
ul. Aleksandrowskiej 
do rz. Bzury – dz. nr 
161. 

dz. nr 161 
po północnej 
stronie ulicy 

Aleksandrowskiej 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku symbolem 
30/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 30/R 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy.  

Uwaga 
uwzględniona 

 

 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 

 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41. 
(60) 

12.12. 
2011 r. 

  Prośba o zwiększenie 
możliwości 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
działce nr 108 obręb 
134 przy ul. 
Aniołowskiej 7 o 
około 20m wzdłuż 
działki nr 109/1 do 
granic obszaru 
chronionego 
krajobrazu przy 
działce nr 107/2 . 

działka nr 108 
obręb 134, 

ul. Aniołowska 7 
w Zgierzu 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 31/MN; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenie 18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy na terenie 30/R; 

- Projektowany obszar 
chronione-go krajobrazu „Bzury 
i Dorzecza Sokołówki” na terenie 
18D/ZN. 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę do granic obszaru 
chronionego krajobrazu. 

 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42. 
(61) 

12.12. 
2011 r. 

 Uwaga, wniosek o: 
 
2- o zmianę przezna-

czenia gruntów 
rolnych (które są 
oznaczone 12R) na 
budowlane.  

Działka o nr 
ewid. 139 przy 

ul. Aleksan-
drowskiej 140 

w Zgierzu 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 30/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenie 18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy na terenie 30/R; 

- Projektowany obszar 
chronione-go krajobrazu „Bzury 
i Dorzecza Sokołówki” na terenie 
18D/ZN. 
 

 
 

2. Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ad.2. Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny 
przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 

 
 
 
 
 
 

43. 
(63) 

13.12. 
2011 r. 

Red-Cat Andrzej 
Zabiega 

ul.Mickiewicza 27/8 
60-835 Poznań 
z upoważnienia 

właścicieli działek 
(lista osób w 

podpisie) 

Wniosek o:  
1-umożliwienie 

realizacji usług 
handlu, w tym 
obiektów 
handlowo-
usługowych o 
powierzchni 
sprzedaży powyżej 
2000 m2 na 
działkach nr ewid. 
240/2, 240/3, 
240/4, 246 oraz 
249. 

2- umożliwienie 
realizacji usług 
oraz handlu 
wielkopowierzchnio
wego na każdej z 
ww. działek, 

Działki nr ewid. 
240/2, 240/3, 

240/4, 246 oraz 
249, 

zlokalizowanych 
w jednostce 

oznaczonej na 
rysunku 5/U 

- Tereny zabudowy usługowej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 5/U. 

1. i 2. Uwagi 
uwzględnione 

 

 ad.1. 2. W ustaleniach studium 
dopuszczono dla jednostki  możliwości 
realizacji obiektów handlowo-usługowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
m2.   

 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44. 
(64) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia 
działek z rolnego na 
działki pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną (dla 
całych działek). 

Działki 59/4 i 
59/7 przy ulicy 
Wiosny Ludów 

130 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Dla części działek wprowadzono zmianę w 
projekcie studium, poszerzając tereny 
przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 
 
 
 

45. 
(65) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki 
z rolnego na 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną (dla 
całej działki). 

Działka nr 98 
przy ulicy Wiosny 
Ludów 141/143 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
31/R; 

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Dla większej części działki wprowadzono 
zmianę w projekcie studium, poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w 
miejsce terenów rolniczych. 
 
45 

46. 
(66) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
poszerzenie terenów 
przewidzianych pod 
zabudowę wzdłuż 
ulicy Kontrewers dla 
jednostki 
strukturalnej 33MN 
pod numerem 
działek 125/3 i 
125/2. 
 

Działki 125/3 i 
125/2 przy ulicy 

Kontrewers 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 33/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Dla części działki wprowadzono zmianę w 
projekcie studium, poszerzając tereny 
przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 
 
 

47. 
(68) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
wprowadzenie zapisu 
o dopuszczeniu 
zabudowy 
wielorodzinnej 

teren położony w 
Zgierzu przy ulicy 

Sieradzkiej 9 i 
Barona 1, dz.8 i 
dz.7 obr. 118 

 
 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 2MN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy. 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 W ustaleniach studium dopuszczono 
dla jednostki  możliwości realizacji 
zabudowy wielorodzinnej. 

 

48. 
(69) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
ustaleń: 
 
1- kontynuację 

przeznaczenia 
terenu 3U na 
odcinku od 

Teren położony 
w Zgierzu przy 

ulicy 
Parzęczewskiej 
39, dz.70 i 71/3 

obr. 125 

- Tereny zabudowy usługowej 
3/U; 

- Tereny zieleni urządzonej 
3/ZP; 

- Tereny lasów oznaczone na 
rysunku studium symbolem 
32/ZL; 

1. Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 
 
 
  
 

ad.1. Część nieruchomości pomiędzy 
ulicą Staffa a granicą lasu na 
wnioskowanej działce  według ustaleń 
projektu studium ma przeznaczenie 
zgodne z wnioskowanym –tereny 
zabudowy usługowej. 

 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ul. Staffa do 
granicy lasu na 
działce; 

 
 
 
 
 
 

-  Grunty leśne na terenie 
lasów; 

-  Projektowany obszar 
chronio-nego krajobrazu 
„Puczniewsko - Grotnicki” na 
terenie 32/ZL; 

- Rezerwa terenu na 
ponadlokalne inwestycje 
komunikacyjne (trasa S-14); 

-Zakaz bezpośrednich zjazdów z 
trasy S-14. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

49. 
(72) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki 
z terenów upraw 
rolnych na 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne. 

Działka 106/7 
obręb Z-136 
w Zgierzu 

ul.Grotnicka 
 
 

- tereny rolnicze 7/R 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 7/R; 

 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów 
rolniczych. 

50. 
(73) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki 
z terenów upraw 
rolnych na 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne. 

Działka 106/8 
obręb Z-136 
w Zgierzu 

ul.Grotnicka 
 
 

- tereny rolnicze 7/R 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 7/R; 

 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów 
rolniczych.  

 
 

 

51. 
(74) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki 
z terenów upraw 
rolnych na 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne. 

Działki 107/3, 
107/4, 107/5, 
107/6, 107/7, 
107/8, 107/9, 

107/10, 107/11 
obręb Z-136 

Zgierz 
ul.Grotnicka 

 

- tereny rolnicze 7/R 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 7/R; 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 7/MN; 

-  

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Dla części działki wprowadzono zmianę w 
projekcie studium, poszerzając tereny 
przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 
 
 
 

52. 
(75) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną na 
głębokość od ulicy 
Wiosny Ludów do 
końca granic działki. 

Działka nr 60/1 
położona przy 
ulicy Wiosny 
Ludów 132 
w Zgierzu 

 
 

- tereny rolnicze oznaczone na 
rysunku studium symbolem 33/R 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53. 
(77) 

13.12. 
2011 r. 

Red-Cat Andrzej 
Zabiega 

ul.Mickiewicza 27/8 
60-835 Poznań 
z upoważnienia 

właścicieli działek 
(lista osób w 

podpisie) 

Wniosek o:  
1-umożliwienie reali-

zacji usług handlu, 
w tym obiektów 
handlowo-
usługowych o 
powierzchni 
sprzedaży powyżej 
2000 m2 na 
działkach nr ewid. 
240/2,240/3,240/4 
246 oraz 249. 

2- umożliwienie 
realizacji usług 
oraz handlu 
wielkopowierzchnio
wego na każdej z 
ww. działek, 

 

Działki nr ewid. 
240/2, 240/3, 

240/4, 246 oraz 
249, 

zlokalizowanych 
w jednostce 

oznaczonej na 
rysunku 5/U 

- Tereny zabudowy usługowej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 5/U. 

1 i 2.Uwagi 
uwzględnione 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ad.1. 2. W ustaleniach studium 
dopuszczono dla jednostki  możliwości 
realizacji obiektów handlowo-usługowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
m2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. 
(79) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki 
z rolnej (30R) na 
teren zabudowy 
jednorodzinnej 
mieszkaniowej 
(30MN). 

Działka 25/1 
Piaskowice w 
Zgierzu 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

 

 Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę 30/MN, w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 
 
 

55. 
(81) 

13.12. 
2011 r. 

 1. 
Protest przeciw 
zakwalifikowania 
działki jako gruntu 
rolnego, pozbawienia 
działki prawa do 
zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ul.Wiosny 
Ludów 124, nr 
działki 56, obręb 
134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolami 31/MN i 33/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny zieleni naturalnej 
dolin rzecznych 33/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

1. Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla części terenów po stronie północnej 
ulicy Wiosny Ludów (w tym dla części 
działki nr 56 przy ul. Wiosny Ludów 124) 
wprowadzono zmianę w projekcie 
studium, poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Protest przeciw 
zakwalifikowaniu 
działki jako gruntu 
leśnego i 
pozbawieniu jej 
prawa do zabudowy 
mieszkaniowej 
(mieszkaniowo-
usługowej) oraz 
odstąpieniu od 
projektu wykonania 
zjazdu z drogi S-14. 

2. Ul. Staffa, nr 
dz. 53/1, 54/1, 
57/1 obręb 125 

- Teren zabudowy usługowej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 3/U; 
- Tereny lasów oznaczone na 
rysunku studium symbolem 
32/ZL; 

-  Grunty leśne na terenie 
lasów; 

-  Projektowany obszar 
chronionego krajobrazu 
„Puczniewsko - Grotnicki” na 
terenie 32/ZL; 

- Rezerwa terenu na 
ponadlokalne inwestycje 
komunikacyjne (trasa S-14). 

2. Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

 

 
 
 

 
 

 
 
ad.2. Studium w swoich zapisach nie 

odnosi się do granic poszczególnych 
działek i ich szczegółowego 
zagospodarowania, ale określa wytyczne 
dla funkcji wiodącej dla danej jednostki 
projektowej – zgodnie z większością 
wniesionych uwag przyjęto jako funkcję 
wiodącą tereny zabudowy usługowej 32/U 
(bardziej wskazaną od funkcji 
mieszkaniowej, ze względu na lokalizację 
trasy S-14). 
Decyzje projektowe co do realizacji trasy 
S-14, węzłów zjazdowych i sposobów 
skomunikowania terenów oddzielonych od 
istniejących dojazdów przez projektowaną 
trasę S-14 należą do inwestora 
realizującego to przedsięwzięcie. 
 

56. 
(82) 

13.12. 
2011 r. 

 2. Prośba o 
stworzenie pasa 
ochronnego , który 
będzie 
zabezpieczeniem 
dla produkcji  i dla 
przyszłych 
mieszkańców 
domów 
jednorodzinnych. 

 - Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 31/UP; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 31/R 
w sąsiedztwie nieruchomości; 

2. Uwaga 
uwzględniona 

 

 ad.2. Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium - w sąsiedztwie terenu 31UP 
wprowadzono strefę izolacyjną zieleni 
naturalnej, oddzielającą teren 
działalności gospodarczej od terenów 
zabudowy mieszkaniowej 
 
 

57. 
(83) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
pozostawienie praw 
do zabudowy 
wzdłuż ul. Wiosny 
Ludów. 

Działka nr 62/1 
przy ul. Wiosny 
Ludów 136 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

 Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 
 
 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę, w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 

58. 
(84) 

13.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
przeznaczenia z 
terenów zielonych 
na budowlane. 

Działki nr 54/3, 
54/4, 54/6, 54/7, 
54/8 przy ulicy 
Wiosny Ludów 
120 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 
- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59. 
(87) 

13.12. 
2011 r. 

 

 Prośba o zmianę 
przeznaczenia 
terenu rolnego 
33/R na teren 
budowlany-
zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 
31/MN znajdująca 
się przy ul. Wiosny 
Ludów 130 w 
Zgierzu. 

Działki 59/3 i 
59/8 przy ulicy 
Wiosny Ludów 

- tereny rolnicze oznaczone na 
rysunku studium symbolem 33/R 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 
 

60. 
(88) 

13.12. 
2011 r. 

 

 Wniosek o 
wyznaczenie 
wzdłuż ulicy 
Wiosny Ludów 
(działka nr 58) 
pasa terenu dla 
możliwości 
realizacji zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Wniosek o 
przekwalifikowanie 
terenu rolnego 
(działka nr 22 i 23) 
na grunty pod 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 

 - tereny rolnicze oznaczone na 
rysunku studium symbolem 33/R 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium poszerzając tereny przewidziane 
pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
 
 

61. 
(89) 

13.12. 
2011 r. 

 

Radny Zbigniew 
Zapart  

 

Prośba o 
przywrócenie 
możliwości zabu-
dowy w tym tere-
nie i zlikwidowanie 
zapisu o terenach 
rolnych, których 
właściciele chcą je 
podzielić w przy-
szłości na działki 
budowlane. 

Koniec ulicy 
Wiosny Ludów od 
nr 122 do końca 
ulicy po dwóch 
jej stronach. 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium przywracając i poszerzając tereny 
przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

62.. 
(90) 

13.12. 
2011 r. 

 

 Brak zgody na 
projekt zmian 
przeznaczenia na 
lasy gruntów 
położonych przy 
kwartale ulic 
Parzęczewska/ 
Staffa/ Grotnicka/ 
Jedlicka  i wniosek 
o utrzymanie 
dotychczasowego 
przeznaczenia pod 
usługi. 

Nieruchomość 
Ns 264/86 i 
Ns 120/60 

- Tereny lasów oznaczone na 
rysunku studium symbolem 
32/ZL; 

-  Grunty leśne na terenie 
lasów; 

-  Projektowany obszar 
chronionego krajobrazu 
„Puczniewsko - Grotnicki” na 
terenie 32/ZL; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 Wprowadzono zmianę w projekcie 
studium, wprowadzając tereny 
przewidziane pod zabudowę usługową w 
miejsce projektowanych terenów lasów.  
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGI  WYDZIAŁÓW  UMZ 
63. 
(A) 

12.12.201
2 r. 

Wydział 
Infrastruktury 

Miejskiej 

1.Teren od parowu 
(Dolna) w kierunku 
lasu wyłączyć z 
możliwości 
zabudowy, 
przeznaczyć jako 
tereny zielone, 
rekreacyjne; 
2.Istniejące cieki i 
odwodnienia 
przeznaczyć w 
miarę możliwości 
do kanalizowania 
bądź zachować bez 
możliwości zmian 
(z wyłączeniem 
zabudowy). 
 

Fragment 
jednostki 12/MN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar całego 
miasta 

 
 
 
 
 
 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
12/MN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 

  



 

 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

64. 
(B) 

08.12.201
2 r. 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

1.Prośba o 
uwzględnienie 
funkcji rekreacyjno 
- sportowej dla 
wnioskowanej 
działki. 
 
2.Prośba o 
uwzględnienie 
funkcji usługowej 
w miejsce rolno – 
ogrodniczej dla 
wnioskowanej 
działki. 
 
 

Działka nr ewid. 
785 w obrębie 
140, przy ulicy 

Podleśnej 1 
 
 
 

Działka nr ewid. 
219/6 w obrębie 
118, przy ulicy 
Pułaskiego 54D 

 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
11/MN; 
 
 
- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
6/MN; 
- Teren zabudowy usługowej 
oznaczony symbolem 6/U; 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 

Uwaga 
w części 

uwzględniona 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził:              Z up. Prezydenta Miasta Zgierza 
Maria Tałajko 
Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji        Przemysław Staniszewski 
               Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 maja 2013 r. 

 

WYKAZ NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO SPRZĄDZONEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA ZGIERZA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Projekt Studium został wyłożony do publicznego wglądu wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko w okresie od 10.10.2011 do 22.11.2011 

Wyznaczony termin do wnoszenia uwag dotyczących projektu Studium – do dnia 13.12.2011 

W wyżej określonym terminie zostały wniesione uwagi ujęte w niniejszym wykazie. 

 
 
 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
(2) 

 

20.10. 
2011 r. 
 

 1. Prośba o zmianę 
przeznaczenia działki 
z „terenów zieleni 
naturalnej dolin 
rzecznych 18A” na 
„tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prośba o zmianę 
granicy obszaru 
chronionego 
krajobrazu. 

Działka  
nr ew.19/6  

w obrębie 117, 
położonej przy 

ulicy 
Łagiewnickiej 

21A 
 
 
 
 

 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Tereny zalewowe przy granicy 
działki; 

- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Korytarz 
Chełmy - Łagiewniki”. 

 
 
 

 1. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Uwaga 
nieuwzględniona 

Ad.1.  Przedmiotowa działka usytuowana jest poza 
wskazywanymi w dotychczasowych opracowaniach 
planistycznych terenami do urbanizacji. 
Wiodące przeznaczenie terenu (teren zieleni naturalnej dolin 

rzecznych), na którym zlokalizowana jest działka, jest 
kontynuacją ustaleń studium z 2005 r. 

Rozgraniczenie pomiędzy terenami zurbanizowanymi a 
terenami zieleni dla tego rejonu jest ponadto zgodne z 
ustaleniami uchwalonego 29 października 2009 r. 
miejscowego planu zagospodarowania dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – Wschód. 

Przeznaczenie tego terenu na zieleń wynika m.in. 
z bezpośredniego sąsiedztwa terenów zalewowych rzeki 
Bzury, oraz z zasięgu projektowanego obszaru chronionego 
krajobrazu.  

Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę w 
opracowaniach wcześniejszych. 

 
Ad.2. Granice obszaru chronionego krajobrazu wskazane 

w projekcie studium są przyjęte zgodnie z wytycznymi planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. 



 2 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 
(3) 

24.10. 
2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prośba o zmianę 
przeznaczenia działki 
na usługową. 
 
 
 
 
 
 
 

Działki  
nr ew. 510/1  
obręb 115 w 

Zgierzu przy ul. 
Długiej 181 

 
 
 
 
 
 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Tereny zalewowe; 
- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy; 

- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Korytarz 
Chełmy - Łagiewniki”; 

- Grunty leśne na znacznej części 
działki. 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Wiodące przeznaczenie terenu (teren zieleni naturalnej 
dolin rzecznych), na którym zlokalizowana jest działka, jest 
kontynuacją ustaleń aktualnie obowiązującego studium. 

Brak możliwości wprowadzenia zabudowy wynika z 
zasięgu terenów zalewowych rzeki Bzury, wprowadzonych do 
Studium w oparciu o opracowania specjalistyczne. 

 

3. 
(4)  

27.10. 
2011 r. 

 1. Prośba o zmianę 
przeznaczenia działki 
z „terenów zieleni 
naturalnej dolin 
rzecznych 18A” na 
„tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej” 
 
 
 
 
 
2. Prośba o zmianę 
granicy obszaru 
chronionego 
krajobrazu. 
 
 

Działka  
nr ew.19/8  

w obrębie 117, 
położonej przy 

ulicy 
Łagiewnickiej -

21A 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Tereny zalewowe; 
- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Korytarz 
Chełmy - Łagiewniki”. 

 
 
 
 
 

 
 

1.Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Ad.1. Przedmiotowa działka usytuowana jest poza 
wskazywanymi w dotychczasowych opracowaniach 
planistycznych terenami do urbanizacji. Przeznaczenie na 
teren oznaczony symbolem 18A/ZN (zieleni naturalnej dolin 
rzecznych) jest zachowanym przeznaczeniem ze studium 
aktualnie obowiązującego. 

Brak możliwości wprowadzenia zabudowy wynika tutaj w 
szczególności z zasięgu terenów zalewowych rzeki Bzury, 
wprowadzonych do Studium w oparciu o opracowania 
specjalistyczne. 
 
 
Ad.2. Granice obszaru chronionego krajobrazu wskazane w 
projekcie studium są przyjęte zgodnie z wytycznymi planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. 

4. 
(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.11.   
2011 r. 

 1. Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki  
z przewidzianego w 
projekcie studium 
(budownictwo 
mieszkaniowe z 
dopuszczeniem 
usług) na 
przeznaczenie 
zgodne z obecną 
funkcją - na cele 
produkcyjne; 
 
 

Działka  
nr 70  

ul. Wiosny Ludów 
31 w Zgierzu 

 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
2/MN. Możliwość utrzymania 
istniejącej zabudowy i 
zlokalizowanych funkcji; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18C/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18C/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenie 18C/ZN; 

 1.Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ad.1 Wiodące przeznaczenie terenu (zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna MN), na którym zlokalizowana jest 
działka, określone zostało w projekcie zmiany studium 
zgodnie ze studium aktualnie obowiązującym (z 2005 r.). 

 
Do wyłożonego projektu  w ustaleniach szczegółowych dla 
jednostek (w tym dla terenu 2MN) wprowadzono zapis: 
„Możliwość utrzymania istniejącej zabudowy i zlokalizo-
wanych funkcji” – stanowiący gwarancję dla możliwości 
dalszego funkcjonowania istniejącego przedsiębiorstwa 
produkcyjnego na tym terenie. 
 
Studium w swoich zapisach nie odnosi się do granic 
poszczególnych działek i ich szczegółowego zagospo-

 



 3 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 
(6) 
c.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uwaga co do 
wyznaczenia zbyt 
dużego pasa ochron-
nego z terenami 
zieleni od brzegu 
rzeki Bzury (wyłą-
czenia spod zabu-
dowy około 1/3 
terenu nierucho-
mości). Propozycja 
ograniczenia 
szerokości pasa 
zieleni do 20m. 
 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, o ograniczonej 
przydatności do zabudowy na 
terenach 18C/ZN i 2MN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Uwaga 
nieuwzględniona 

 

darowania, ale określa wytyczne dla funkcji wiodącej dla 
danej jednostki projektowej. Jak określono w  rozdz. XXV –
„Interpretacja zapisów studium”:  
1. Treść tekstu i rysunku Studium wyraża kierunki polityki 

przestrzennej miasta, nie jest jednak ścisłym 
przesądzeniem o granicach zainwestowania i użytkowania 
terenów. 

2. W stosunku do ustaleń Studium przyjmuje się następującą 
interpretację: 

1) granice terenów zostaną precyzyjnie określone 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, w decyzjach o warunkach zabudowy 

2) i zagospodarowania terenu lub decyzjach o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uwzględnieniem 
podziałów własnościowych i uwarunkowań terenowych; 

W Studium przedstawiono zgeneralizowany obraz 
użytkowania terenów miejskich, tzn., że określone na 
rysunkach Studium przeznaczenie terenu oznacza funkcję 
dominującą (a nie wyłączną) i może być uzupełnione 
funkcjami istniejącymi lub nowymi funkcjami. Nowe funkcje 
uzupełniające nie mogą być przeciwstawne funkcji 
dominującej; 

 
ad.2  W wyłożonym projekcie studium dla omawianego 
rejonu, w stosunku do ustaleń studium aktualnie 
obowiązującego znacząco zmniejszono obszar przewidziany 
pod zieleń a zwiększono tereny zabudowy. 

 Obszar wskazany w studium jako tereny zieleni 
naturalnej dolin rzecznych (oznaczony symbolem 18C/ZN) 
ograniczono do sąsiedztwa rzeki Bzury – do terenów 
gruntów słabonośnych lub nienośnych, niewskazanych do 
zabudowy oraz terenów zalewowych. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 
(7) 

08.11. 
2011 r. 

 
 

Wniosek o:  
1. utrzymanie na 
działce prawa 
zabudowy,  
 
 
 
2. zmianę z 
zabudowy usługowej 
na mieszkaniową  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. rozszerzenie pasa 
zabudowy  
o 20m. 

Działka  
nr 474 obręb 118 
Pułaskiego 54a 
(wcześniej dz. 

218/1) 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
6/MN; 

- Teren zabudowy usługowej 
oznaczony symbolem 6/U; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
6/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenie 6/ZN. 

 
 

 1. Uwaga 
nieuwzględniona 
jako niezasadna 
 
 
 
 
2. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Ad.1. Większa część  działki usytuowana jest na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę (6/MN i 6/U) – utrzymanie 
prawa zabudowy nie wymaga wprowadzania zmian do 
projektu studium. Jeżeli dla działki wydane były decyzje 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub 
o pozwoleniu na budowę – pozostają one nadal w mocy. 
 
Ad.2. W projekcie studium zasięg terenów zabudowy 
usługowej przyjęto w oparciu o istniejącą zabudowę 
usługową (w sąsiedztwie istniejącej drogi) – pozostała część 
działki przeznaczona pod zainwestowanie przynależy według 
ustaleń projektu studium do terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Studium w swoich zapisach nie odnosi się precyzyjnie do 
granic poszczególnych działek i ich szczegółowego 
zagospodarowania, ale określa wytyczne dla funkcji wiodącej 
dla danej jednostki projektowej. Szczegółowe określenie linii 
podziału pomiędzy terenami o różnych funkcjach wiodących 
oraz wytyczne określające zasady zainwestowania 
poszczególnych działek (w tym dopuszczenie 
zagospodarowania innego niż wiodące oraz wyznaczenie 
strefy zabudowy) będzie miało w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Ad.3. W części działki przeznaczonej pod zainwestowanie 
zapisy studium nie przewidują ograniczania pasa zabudowy.  
Wyłączona spod zabudowy pozostaje część wnioskowanej 
działki,  usytuowana na terenach o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazanych do zabudowy, porośniętych 
zielenią wysoką (przeznaczonych w projekcie studium na 
teren zieleni naturalnej dolin rzecznych oznaczony symbolem 
6/ZN).  
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 
(8) 

10.11. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia terenu 
działki z rolnego 30R 
na budowlany –
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 30MN 
wzdłuż projektowa-
nej drogi łączącej ul. 
Aleksandrowską z 
ulicą Wiosny Ludów. 

Działka  
nr 137/5 przy 

ulicy 
Aleksandrowskiej 

144 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18D/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenie 18D/ZN i 
30R; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, o ograniczonej 
przydatności do zabudowy na 
terenie 30/R; 

- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Bzury 
i Dorzecza Sokołówki” na terenie 
18D/ZN. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Przeznaczenie części działki na teren oznaczony symbolem 
18D/ZN (zieleni naturalnej dolin rzecznych) jest zachowanym 
przeznaczeniem ze studium aktualnie obowiązującego (z 
2005 r.). 
Brak możliwości wprowadzenia zabudowy wynika tutaj 
w szczególności z zasięgu wyłączonych spod zabudowy 
terenów zalewowych rzeki Bzury - wprowadzonych do 
Studium w oparciu o opracowania specjalistyczne. 
 

7. 
(9) 

14.11. 
2011 r. 

 2. Prośba o wyzna-
czenie w planach 
dojazdu do działki. 
 

Działka  
nr 148/21 przy 

ulicy 
Aleksandrowskiej 

128 c 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

 

 2.Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ad.2. Uwaga nieuzasadniona – wyznaczenie dojazdu do 
działki nie jest przedmiotem ustaleń Studium ale 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. 
(10) 

18.11. 
2011 r. 

 2. Prośba o 
przeprowadzenie 
odnowy ewidencji 
gruntów i 
niekwalifikowanie 
obszaru działki 
oznaczonego jako 
LsV do lasu (jako 
niezgodne ze stanem 
istniejącym). 

Działka  
nr 117 przy ulicy 

Grotnickiej 7 
(obręb 136) 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
7/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R; 

- Grunty leśne na terenie 7/R oraz 
fragmencie terenu 7/MN; 

-  Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Puczniewsko - 
Grotnicki”; 

 

 2.Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Ad.2. Uwaga nieuzasadniona - odnowa ewidencji gruntów i 
zmiana kwalifikacji obszaru działki oznaczonego jako LsV nie 
jest przedmiotem ustaleń Studium. Oznaczenie graficzne na 
rysunku Studium gruntów leśnych nie jest tożsame z 
funkcjonalnym przeznaczeniem na tereny lasów, ale jest w 
tym wypadku informacją o występowaniu gruntów leśnych na 
terenie zabudowy 7/MN. 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
(12) 

21.11. 
2011 r. 

 Wniosek o zakwalifi-
kowanie całej działki 
jako tereny z 
przeznaczeniem 
budowlanym 
mieszkaniowym 
(dotyczy części 
zakwalifikowanej 
jako tereny rolnicze). 

Tereny przy 
ul. Wiosny Ludów 

116 – dz. 51/6 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
31/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Teren lasu , oznaczony 
symbolem 33/ZL 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenach 33ZL i 
33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono na części działki przeznaczenie na tereny 
rolnicze i tereny lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. 
(13) 

21.11. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
dotychczasowego 
sposobu użytkowa-
nia z rolnej na zabu-
dowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Działka  161/2 
(lub 162/2) 
Obręb z-136 
Ul. Obrońców 
Warszawy 104 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
7/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R; 

- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Puczniewsko - 
Grotnicki”; 

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono na części działki przeznaczenie na tereny 
rolnicze. 
Na pozostawienie niezabudowanej strefy oznaczonej jako 
teren rolniczy wpłynęły: 
- przebieg przez ten teren gazociągu wysokiego ciśnienia 
(z wymaganą strefą kontrolowaną od gazociągu); 
- bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu leśnego 
z przylegającym do granicy miasta Projektowanym Obszarem 
Natura 2000; 
- położenie terenu w projektowanym „Puczniewsko - 
Grotnickim” obszarze chronionego krajobrazu. 
 
 

11. 
(15) 

23.11. 
2011 r. 

Mieszkańcy Zgierza, 
(lista osób według 

załącznika do pisma) 

Wniosek o zmianę 
kwalifikacji z tere-
nów rolnych na 
tereny z przeznacze-
niem budowlanym. 

tereny po stronie 
północnej ulicy 

Wiosny Ludów, w 
granicach miasta 

- ograniczone 
Lasem Krogulec 
i linią kolejową 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczone na 
rysunku studium symbolami 
31/MN i 33/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny zieleni naturalnej dolin 
rzecznych 33/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenach 33ZL 
i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono na części wskazanego obszaru przeznaczenie 
na tereny rolnicze i tereny lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
 

12. 
(16) 

 
 
 
 

23.11. 
2011 r. 

 1. Wniosek o 
przeznaczenie 
nieruchomości na 
cele produkcyjne - 
„działka zabudowana 
jest budynkiem 

Działki  
nr 71/1 i 71/2  

ul. Wiosny Ludów 
29 w Zgierzu 

 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
2/MN. Możliwość utrzymania 
istniejącej zabudowy i 
zlokalizowanych funkcji; 

 1.Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 

ad.1 Wiodące przeznaczenie terenu (zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna MN), na którym zlokalizowana jest 
działka, określone zostało w projekcie zmiany studium 
zgodnie ze studium aktualnie obowiązującym (z 2005 r.). 
Projekt studium,  w ustaleniach szczegółowych dla 
jednostek (w tym dla terenu 2MN) zawiera zapis: 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. 
(16) 
c.d. 

mieszkalnym oraz 
budynkami przez-
naczonymi do celów 
produkcyjnych” (P 
PHU Pol-Smaks – 
zakład produkcyjny 
w branży spożywczej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wniosek o 
zawężenie pasa 
wolnego od 
zabudowy, przy 
Bzurze do 20m. 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18C/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18C/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenie 18C/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, o ograniczonej 
przydatności do zabudowy na 
terenach 18C/ZN i 2/MN; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.Uwaga 

nieuwzględniona 
 

„Możliwość utrzymania istniejącej zabudowy i zlokalizo-
wanych funkcji” – stanowiący gwarancję dla możliwości 
dalszego funkcjonowania istniejącego przedsiębiorstwa 
produkcyjnego na tym terenie. 

 
Studium w swoich zapisach nie odnosi się do granic 
poszczególnych działek i ich szczegółowego zagospo-
darowania, ale określa wytyczne dla funkcji wiodącej dla 
danej jednostki projektowej. Jak określono w  rozdz. XXV –
„Interpretacja zapisów studium”:  
1.  Treść tekstu i rysunku Studium wyraża kierunki polityki 

przestrzennej miasta, nie jest jednak ścisłym przesądze-
niem o granicach zainwestowania i użytkowania terenów. 

2.  W stosunku do ustaleń Studium przyjmuje się następującą 
interpretację: 

1) granice terenów zostaną precyzyjnie określone 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, w decyzjach o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu lub decyzjach o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uwzględnieniem 
podziałów własnościowych i uwarunkowań terenowych; 

2) w Studium przedstawiono zgeneralizowany obraz 
użytkowania terenów miejskich, tzn., że określone na 
rysunkach Studium przeznaczenie terenu oznacza funkcję 
dominującą (a nie wyłączną) i może być uzupełnione 
funkcjami istniejącymi lub nowymi funkcjami. Nowe 
funkcje uzupełniające nie mogą być przeciwstawne 
funkcji dominującej; 
 

ad.2 W wyłożonym projekcie studium dla omawianego 
rejonu, w stosunku do ustaleń studium aktualnie 
obowiązującego znacząco zmniejszono obszar przewidziany 
pod zieleń a zwiększono tereny zabudowy. 
 Obszar wskazany w studium jako tereny zieleni naturalnej 
dolin rzecznych (oznaczony symbolem 18C/ZN) ograniczono 
do sąsiedztwa rzeki Bzury – do terenów gruntów 
słabonośnych lub nienośnych, niewskazanych do zabudowy 
oraz terenów zalewowych. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. 
(17) 

29.11. 
2011 r. 

 Uwaga, „aby tereny 
leżące na prawo od 
ul. Wiosny Ludów 
zostały włączone do 
projektu zagospoda-
rowania terenów pod 
budowę, tak jak jest 
to planowane po 
lewej stronie ulicy”. 

działka nr 51/8  
ul. Wiosny Ludów 

116 w Zgierzu 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R.  

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono na części działki przeznaczenie na tereny 
rolnicze. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
 

14. 
(20) 

02.12. 
2011 r. 

 2. Wniosek o prze-
sunięcie planowanej 
drogi wewnętrznej 
dzielącej moją 
działkę. 

Działki o nr ew. 
151 i 214 

w obrębie nr 119  
przy ulicy 

Aleksandrowskiej 
122 w Zgierzu 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18D/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenie 18D/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, o ograniczonej 
przydatności do zabudowy na 
terenie 30/R; 

- Projektowany obszar chronione-
go krajobrazu „Bzury i Dorzecza 
Sokołówki” na terenie 18D/ZN. 

 

 2.Uwaga 
nieuwzględniona 

 

ad.2. Uwaga nieuzasadniona – wyznaczenie dróg 
wewnętrznych nie jest przedmiotem ustaleń Studium ale 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 



 10 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. 
(21) 

02.12. 
2011 r. 

 
 

Uwaga co do zasad-
ności wytyczenia 
drogi o szerokości 
docelowej 17m 
łączącej ulicę Wiosny 
Ludów z ulicą 
Aleksandrowską,  
jako zbyt uciążliwej 
dla mieszkańców. 

Działki o nr ew. 
208/4, 208/6, 

208/8 w obrębie 
nr 119  przy ulicy 
Aleksandrowskiej 
142, 142a, 142b 

w Zgierzu 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/MN; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Przebieg ulicy określony w projekcie zmiany studium jest 
zgodny z przebiegiem w studium aktualnie obowiązującym (z 
2005 r.) i wynika z planowanych zmian układu 
komunikacyjnego (związanych z projektowaną lokalizacją 
węzła trasy S-14).  
Studium nie określa szczegółowych parametrów zajętości 
terenu pod projektowaną ulicę jak również jej lokalizacji 
względem poszczególnych działek ewidencyjnych – będzie to 
przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodaro-wania 
przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 
 
 
 

16. 
(22) 

02.12. 
2011 r. 

 Uwaga co do zasad-
ności wytyczenia 
drogi o szerokości 
docelowej 17m 
łączącej ulicę Wiosny 
Ludów z ulicą 
Aleksandrowską, 
jako zbyt uciążliwej 
dla mieszkańców. 

Działka o nr ew. 
137/5 w obrębie 
nr 119  przy ulicy 
Aleksandrowskiej 

144. 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18D/ZN; 

- Projektowany obszar chronione-
go krajobrazu „Bzury i Dorzecza 
Sokołówki” na terenie 18D/ZN. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Przebieg ulicy określony w projekcie zmiany studium jest 
zgodny z przebiegiem w studium aktualnie obowiązującym (z 
2005 r.) i wynika z planowanych zmian układu 
komunikacyjnego (związanych z projektowaną lokalizacją 
węzła trasy S-14).  
Studium nie określa szczegółowych parametrów zajętości 
terenu pod projektowaną ulicę jak również jej lokalizacji 
względem poszczególnych działek ewidencyjnych – będzie to 
przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodaro-wania 
przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. 
(23) 

05.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
oznaczenia terenu z 
„grunty słabonośne 
lub nienośne, 
niewskazane do 
zabudowy” na 
„grunty słabonośne 
o ograniczonej 
przydatności do 
zabudowy” z 
jednoczesnym 
ograniczeniem 
szerokości tego pasa 
maksymalnie do 
10m, umożliwiając 
tym samym zabu-
dowę zgodnie z 
wydaną decyzją o 
warunkach zabu-
dowy i zagospodaro-
wania terenu oraz 
dokonanym w ślad 
za nią podziałem 
nieruchomości. 

Obręb 140 
dz.885/48-

885/56, 
ul. Podgórna 6 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
11/MN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Określenie w studium terenów jako „grunty słabonośne lub 
nienośne, niewskazane do zabudowy” oraz zasięg tych 
terenów zostały wprowadzone na podstawie 
specjalistycznego opracowania ekofizjograficznego 
poprzedzającego projekt studium (m.in. w oparciu o dane 
geologiczne,sozologiczne i hydrologiczne). 
 
Studium w swoich zapisach nie odnosi się do granic 
poszczególnych działek i ich szczegółowego zagospo-
darowania, ale określa wytyczne dla funkcji wiodącej dla 
danej jednostki projektowej. Jak określono w  rozdz. XXV –
„Interpretacja zapisów studium”:  
1. Treść tekstu i rysunku Studium wyraża kierunki polityki 

przestrzennej miasta, nie jest jednak ścisłym 
przesądzeniem o granicach zainwestowania 
i użytkowania terenów. 

2. W stosunku do ustaleń Studium przyjmuje się 
następującą interpretację: 

granice terenów zostaną precyzyjnie określone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w 
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
lub decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, z uwzględnieniem podziałów własnościowych i 
uwarunkowań terenowych; 

Jednocześnie istotne jest to, że ustalenia studium są 
kierunkiem oczekiwanym do wprowadzania w nowych 
opracowaniach planistycznych (np. w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego). Nowe zapisy studium nie 
uchylają jednak prawomocnie wydanych decyzji o podziałach 
działek czy decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. 
(24) 

05.12. 
2011 r. 

HODOWLA DROBIU 
BEATA 

SZTAJEROWSKA 
ZGIERZ 95-100 

UL. WIOSNY LUDÓW 
135 

1.Sprzeciw dotyczący 
ustaleń studium na 
obszarze graniczą-
cym ze stanowiącą 
własność wnoszą-
cej uwagę działką 
o nr 94/1 (na 
której prowadzona 
jest rolnicza 
działalność – 
intensywny chów 
drobiu nieśnego. 

2.Uwaga o błędnym 
przypisaniu funkcji 
działalności gospo-
darczej dla tere-
nów, na których 
prowadzona jest 
działalność o 
profilu rolniczym – 
nie jest to działal-
ność gospodarcza. 

3. Oczekiwanie, że 
dla uniknięcia 
konfliktów w 
odległości 800m od 
kurników nie będą 
usytuowane 
osiedla 
mieszkaniowe, ale 
pozostawiony profil 
typowo rolniczy – 
gospodarstwa 
rolne (poza  istnie-
jącymi budynkami 
zabudowy miesz-
kalnej. 

4. Uwaga, że 
Studium oparte 
jest na mapach 
sprzed 20 lat. 

obszar graniczący 
z działką o nr 

94/1 

- Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 31/UP; 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
31/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 31/R 
w sąsiedztwie nieruchomości; 

 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Ad.1,3 Zakres rozgraniczenia pomiędzy terenami 
przeznaczonymi na tereny pozaprzemysłowej działalności 
gospodarczej a terenami pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną MN,, dla omawianego obszaru  określony 
został w projekcie zmiany studium w nawiązaniu do studium 
aktualnie obowiązującego (z 2005 r.), z korektami  
uwzględniającymi granice własności i zakres terenów 
faktycznie użytkowanych pod prowadzoną działalność a także 
wynikającymi z uwag składanych do projektu studium. 
Ponadto w sąsiedztwie terenu 31UP wprowadzono strefę 
izolacyjną zieleni naturalnej, oddzielającą teren działalności 
gospodarczej od terenów zabudowy mieszkaniowej. 
 
Ad.2 W odniesieniu do uwagi o błędnym przypisaniu funkcji 
działalności gospodarczej dla terenów, na których 
prowadzona jest działalność o profilu rolniczym wyjaśnieniem 
jest fakt zachowania w obecnej edycji nazewnictwa zgodnie 
ze Studium z 2005 r. Przeznaczenie określone jako „teren 
pozaprzemysłowej działalności gospodarczej” pozwala na 
dalsze prowadzenie w tym miejscu działalności hodowlanej 
jak również dopuszcza przyszłościowe przeprofilowanie, bez 
ograniczania do zakresu produkcji rolnej. 
 
Ad.4 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy projekt rysunku studium sporządza się 
na kopii mapy topograficznej, pochodzącej z państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapy na których 
przedstawiono rysunki projektu studium pozyskano na 
potrzeby tego opracowania z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. 
(25) 

05.12. 
2011 r. 

 1. Obszar pomiędzy 
ulicami: Ozorkowską, 
Witosa i Ogrodniczą 
jest już częściowo 
zabudowany budyn-
kami mieszkalnymi – 
ten sposób zagospo-
darowania winien 
być dokończony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Prośba o wytycze-
nie drogi po granicy 
z gminą Zgierz, od 
ulicy Ozorkowskiej 

Obszar pomiędzy 
ulicami: 

Ozorkowską, 
Witosa i 

Ogrodniczą. 
Działka nr 55 
ul.Ozorkowska 

103E 

- tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oznaczone 
na rysunku studium symbolem 
9/P, 

- teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 9/UP, 

- teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
9/MN 

1.Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

 
 
 
 
 

1.Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Uwaga 
nieuwzględniona 

ad.1 Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej. 
 
Pozostawiono część terenów obszaru pomiędzy ulicami: 
Ozorkowską, Witosa i Ogrodniczą jako tereny 
pozaprzemysłowej działalności gospodarczej 9/UP i tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone na 
rysunku studium symbolem 9/P. 
Zakres przeznaczenia na tereny 9/P (obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów), dla omawianego 
obszaru  określony został w projekcie zmiany studium jako 
strategia rozwoju tej części miasta przy uwzględnieniu 
bezpośredniego sąsiedztwa dużej strefy przeznaczonej na 
cele produkcyjne, magazynowe i logistyczne (zgodnie z 
ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz 
przeznaczenie takie obowiązuje dla terenów przylegających 
do granic miasta Zgierza, tuż obok nieruchomości, której 
dotyczy wniesiona uwaga). 
Wskazana nieruchomość jest w znaczący sposób (ponad 300 
metrów) oddalona zarówno od istniejącego zespołu 
zabudowy mieszkaniowej jak i projektowanego zasięgu 
terenów  mieszkaniowych 9/MN - stąd jej przyłączenie do 
jednostki o innych ustaleniach. 
 
ad.2. Studium określa jedynie podstawowy schemat układu 
komunikacyjnego miasta. Wyznaczenie dróg obsługujących 
poszczególne działki nie jest przedmiotem ustaleń Studium 
ale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

20. 
(26) 

05.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
projektowanego 
przeznaczenia z 
rolniczego 7R na 
zabudowę 
mieszkalną 
jednorodzinną 7MN 
(wzdłuż ulicy do 
terenu 7MNR). 

Dz. nr ew. 75/1 
przy ul.Obrońców 
Warszawy 50-52 

w Zgierzu 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

 
 
 
 

Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono część terenu rolniczego 7R pomiędzy terenami 
7MN i 7MNR z uwagi na przebieg istniejącego gazociągu 
wysokiego ciśnienia. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 
(27) 

05.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
projektowanego 
przeznaczenia z 
terenów zielonych na 
rolnicze 7R. 
 

Dz. nr ew. 122 
przy ulicy 

Grotnickiej 19-21 
w Zgierzu 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
7/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 7/R; 
- Grunty leśne na terenie 7/R. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych, zgodnie z dokonywanymi w tym rejonie 
podziałami działek i oczekiwaniom właścicieli działek w 
sąsiedztwie. 
Zapisy dla jednostki dopuszczają możliwość utrzymania 
istniejącej zabudowy i zlokalizowanych  funkcji. 
Na części przedmiotowej działki na rysunku studium, 
pozostawiono jedynie oznaczenie graficzne istniejących 
gruntów leśnych, w ramach terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

22. 
(29) 

05.12. 
2011 r. 

HODOWLA DROBIU 
Helena i Zenon 
Sztajerowscy 

Ul. Wiosny Ludów 
139 

95-100 Zgierz 
działka 97/3 

 Protest dotyczący 
planowaniu osiedla 
mieszkalnego w 
obrębie ulic: Anio-
łowskiej i Wiosny 
Ludów (obustronnie) 
- w pobliżu działek 
94/1, 97/2, 97/3, 
na których znajduje 
się hodowla drobiu 
(z oddaleniem 
funkcji mieszkanio-
wej na odległość 
500-600m od 
kurników celem 
uniknięcia 
konfliktów).  

obszar graniczący 
z działkami o nr 
94/1, 97/2, 97/3 

- Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 31/UP; 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
31/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 31/R 
w sąsiedztwie nieruchomości; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
31/ZN. 

 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Zakres rozgraniczenia pomiędzy terenami przeznaczonymi na 
tereny pozaprzemysłowej działalności gospodarczej a 
terenami pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN, dla 
omawianego obszaru  określony został w projekcie zmiany 
studium w nawiązaniu do studium aktualnie obowiązującego 
(z 2005 r.), z korektami  uwzględniającymi granice własności 
i zakres terenów faktycznie użytkowanych pod prowadzoną 
działalność a także wynikającymi z uwag składanych do 
projektu studium. 
Ponadto w sąsiedztwie terenu 31UP wprowadzono strefę 
izolacyjną zieleni naturalnej, oddzielającą teren działalności 
gospodarczej od terenów zabudowy mieszkaniowej. 

23. 
(31) 

06.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
klasyfikacji działki z 
leśno-rekreacyjnej 
na budowlaną. 

działka nr ewid. 
146/20 w obrębie 

117 przy ulicy 
Orzechowej 22 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
21/MN; 

- Grunty leśne na terenie 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 21/MN 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona jako niezasadna. 
W obecnej edycji studium teren działki został objęty 
ustaleniami dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 21/MN. Oznaczenie graficzne na rysunku 
Studium gruntów leśnych nie jest tożsame z funkcjonalnym 
przeznaczeniem na tereny lasów, ale jest w tym wypadku 
informacją o występowaniu gruntów leśnych na terenie 
zabudowy 21/MN. Sama procedura zmiany klasyfikacji działki 
nie jest przedmiotem ustaleń Studium. 

24. 
(32) 

06.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
klasyfikacji gruntu 
leśno-rekreacyjnego 
na budowlany. 

działka nr ewid. 
146/21 w obrębie 

117, przy ulicy 
Orzechowej 24 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
21/MN; 

- Grunty leśne na terenie 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 21/MN 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona jako niezasadna. 
W obecnej edycji studium teren działki został objęty 
ustaleniami dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 21/MN. Oznaczenie graficzne na rysunku 
Studium gruntów leśnych nie jest tożsame z funkcjonalnym 
przeznaczeniem na tereny lasów, ale jest w tym wypadku 
informacją o występowaniu gruntów leśnych na terenie 
zabudowy 21/MN. Sama procedura zmiany klasyfikacji działki 
nie jest przedmiotem ustaleń Studium. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. 
(34) 

06.12. 
2011 r. 

 1.Uwaga, że projekt 
(poza znakami 
topograficznymi) 
powinien mieć 
naniesione numery 
działek, aby można 
było poznać 
planowane 
przeznaczenie 
terenów. 

 
 
 
 
 
 
2. Prośba o 

szczegółowe, 
pisemne określenie 
przeznaczenia i 
planów wobec 
wymienionych 
działek. 

 
 

obręb 125 
miasta Zgierz 
455/2, 48/56, 
454/2, 454/1, 

48/4, 48/3, 48/2, 
39/1 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
3/MW; 
- Teren zabudowy usługowej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 3/U; 
-  Teren zieleni urządzonej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 3/ZP. 

 1. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Uwaga 
nieuwzględniona 

Ad.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt rysunku studium sporządza się na kopii mapy 
topograficznej, pochodzącej z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. Treść takiej mapy nie 
zawiera granic i numerów działek. 

Zgodnie z Rozporządzeniem inne mapy (np.zasadnicze, 
katastralne czy fotomapy) mogą być użyte przy sporzą-dzaniu 
materiałów planistycznych na potrzeby projektu studium. W 
opracowanym projekcie mapy uwzględniające podziały 
własnościowe stanowiły podstawę do opracowania części 
„Uwarunkowania rozwoju”, co znalazło przełożenie na 
ustalenia projektu studium w ramach kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Ad.2. Szczegółowe, pisemne określenie przeznaczenia i 
planów wobec poszczególnych działek nie jest elementem 
procedury sporządzania studium. 
Studium w swoich zapisach nie odnosi się do granic 
poszczególnych działek i ich szczegółowego zagospo-
darowania, ale określa wytyczne dla funkcji wiodącej dla 
danej jednostki projektowej. Jak określono w  rozdz. XXV –
„Interpretacja zapisów studium”:  
1.  Treść tekstu i rysunku Studium wyraża kierunki polityki 

przestrzennej miasta, nie jest jednak ścisłym 
przesądzeniem o granicach zainwestowania 
i użytkowania terenów. 

2.  W stosunku do ustaleń Studium przyjmuje się 
następującą interpretację: 

1) granice terenów zostaną precyzyjnie określone 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, w decyzjach o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu lub decyzjach o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uwzględnieniem 
podziałów własnościowych i uwarunkowań terenowych; 

2) w Studium przedstawiono zgeneralizowany obraz 
użytkowania terenów miejskich, tzn., że określone na 
rysunkach Studium przeznaczenie terenu oznacza funkcję 
dominującą (a nie wyłączną) i może być uzupełnione 
funkcjami istniejącymi lub nowymi funkcjami. Nowe 
funkcje uzupełniające nie mogą być przeciwstawne 
funkcji dominującej; 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26. 
(38) 

08.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia  na 
budowlane 
analogicznie do 
sąsiedztwa. 

Działki nr 19/2 i 
72/5 w obrębie 

Z/117 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Tereny zalewowe (na części 
obszaru działek); 

- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Korytarz 
Chełmy - Łagiewniki”. 

 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Przedmiotowe działki usytuowane są poza wskazywanymi w 
dotychczasowych opracowaniach planistycznych terenami do 
urbanizacji 

Wiodące przeznaczenie terenu (teren zieleni naturalnej 
dolin rzecznych), na którym zlokalizowane są działki, jest 
kontynuacją ustaleń przyjętych w studium z 2005 r. 

Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta - 
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę w 
opracowaniach wcześniejszych. 

Rozgraniczenie pomiędzy terenami zurbanizowanymi a 
terenami zieleni dla tego rejonu jest ponadto zgodne z 
ustaleniami uchwalonego 29 października 2009 r. 
miejscowego planu zagospodarowania dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – Wschód 

Przeznaczenie tego terenu na zieleń wynika m.in. 
z bezpośredniego sąsiedztwa terenów zalewowych rzeki 
Bzury, oraz z zasięgu projektowanego obszaru chronionego 
krajobrazu. 
 

27. 
(39) 

08.12. 
2011 r. 

 Sprzeciw wobec 
objęcia nierucho-
mości ustaleniami 
dla terenu pozaprze-
mysłowej działal-
ności gospodarczej 
9UP.  
Wniosek o pozosta-
wienie jako tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
(zgodnie ze stanem 
obecnym) 
 

ul. Ozorkowska 
101 

 
 
 

 

- Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oznaczone 
na rysunku studium symbolem 
9/P, 

- Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 9/UP, 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
9/MN. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

 
 
 
 
 

Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej. 
 
Pozostawiono część terenów obszaru obejmującego 
nieruchomość jako tereny pozaprzemysłowej działalności 
gospodarczej 9/UP i tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oznaczone na rysunku studium symbolem 9/P. 
Zakres przeznaczenia na tereny 9/P (obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów), dla omawianego 
obszaru  określony został w projekcie zmiany studium jako 
strategia rozwoju tej części miasta przy uwzględnieniu 
bezpośredniego sąsiedztwa dużej strefy przeznaczonej na 
cele produkcyjne, magazynowe i logistyczne (zgodnie z 
ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz 
przeznaczenie takie obowiązuje dla terenów przylegających 
do granic miasta Zgierza, w bliskim sąsiedztwie 
nieruchomości, której dotyczy wniesiona uwaga). 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. 
(40)  

09.12. 
2011 r. 

 Prośba o podjęcie 
działań dotyczących 
przywrócenia 
poprawnych zapisów 
w ewidencjach rowu 
oraz w projekcie 
studium i innej 
dokumentacji. 

Teren 
nieruchomości  

ul. Nowiny 
/Perłowa do ul. 
Przyrodniczej 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
11/MN; 
- Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 11/UP 
- Teren zabudowy usługowej 
11/U; 
- Wody powierzchniowe; 
- Grunty słabonośne lub nienośne, 
niewskazane do zabudowy. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Oznaczenie graficzne na rysunku – wody powierzchnio-we 
przyjęto w obecnej edycji studium analogiczne do wskazań 
na planszach studium aktualnie obowiązującego (z 2005 r.) 
z uwzględnieniem poprzedzającego Studium opracowania 
ekofizjograficznego. Oznaczone tym symbo-lem zostały 
zarówno rzeki jak i mniejsze cieki wodne czy rowy 
melioracyjne i techniczne, odprowadzające wodę okresowo. 

Korekty dotyczące zmian w ewidencji rowu i innej 
dokumentacji nie są przedmiotem ustaleń Studium. 

29. 
(41) 

09.12. 
2011 r. 

 Sprzeciw wobec 
objęcia nierucho-
mości ustaleniami 
dla terenu pozaprze-
mysłowej działal-
ności gospodarczej 
9UP.  
Wniosek o zacho-
wanie obecnego 
stanu. 

działka nr 64  
ul. Ozorkowska 

97A 

 

- Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oznaczone 
na rysunku studium symbolem 
9/P, 

- Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 9/UP, 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
9/MN. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

 
 
 
 
 

Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

 
 
 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w miejsce terenów pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej. 
 
Pozostawiono część terenów obszaru obejmującego 
nieruchomość jako tereny pozaprzemysłowej działalności 
gospodarczej 9/UP i tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oznaczone na rysunku studium symbolem 9/P. 
Zakres przeznaczenia na tereny 9/P (obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów), dla omawianego 
obszaru  określony został w projekcie zmiany studium jako 
strategia rozwoju tej części miasta przy uwzględnieniu 
bezpośredniego sąsiedztwa dużej strefy przeznaczonej na 
cele produkcyjne, magazynowe i logistyczne (zgodnie z 
ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz 
przeznaczenie takie obowiązuje dla terenów przylegających 
do granic miasta Zgierza, w bliskim sąsiedztwie 
nieruchomości, której dotyczy wniesiona uwaga). 

 

30. 
(42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. 

09.12. 
2011 r. 

 Uwaga co do 
przeznaczenia 
rolniczego terenów 
po północnej stronie 
ul. Wiosny Ludów 
bez możliwości 
zabudowy 
mieszkaniowej. 

działki i tereny 
rolnicze 

północnej strony 
ul. Wiosny Ludów 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczone na 
rysunku studium symbolami 
31/MN i 33/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny zieleni naturalnej dolin 
rzecznych 33/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenach 33ZL 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono na części wskazanego obszaru przeznaczenie 
na tereny rolnicze i tereny lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(42) 
c.d. 

i 33/R; 
- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
 

31. 
(48) 

09.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
kwalifikacji z tere-
nów rolnych na 
tereny z przeznacze-
niem budowlanym. 

tereny po stronie 
północnej ulicy 

Wiosny Ludów, w 
tym działka nr 57 
przy ul. Wiosny 

Ludów 126 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczone na 
rysunku studium symbolami 
31/MN i 33/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny zieleni naturalnej dolin 
rzecznych 33/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenach 33ZL 
i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 
 

Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Dla części terenów po stronie północnej ulicy Wiosny Ludów 
(w tym dla części działki nr 57 przy ul. Wiosny Ludów 126) 
wprowadzono zmianę w projekcie studium, poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Dla części terenów po stronie północnej ulicy Wiosny Ludów 
(w tym dla części działki nr 57 przy ul. Wiosny Ludów 126) 
pozostawiono przeznaczenie na tereny rolnicze i tereny 
lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32. 
(49) 

09.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
zakwalifikowanie 
jako tereny z 
przeznaczeniem 
budowlanym 
mieszkaniowym 
części działki  
zakwalifikowanej w 
projekcie studium 
jako tereny rolnicze. 

działka 140/2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczone na 
rysunku studium symbolami 
31/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenie 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenach 33/R i 31/MN. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Dla części działki nr 140/2 wprowadzono zmianę w projekcie 
studium, poszerzając tereny przewidziane pod zabudowę w 
miejsce terenów rolniczych. 
 
Dla części działki nr 140/2 pozostawiono przeznaczenie na 
tereny rolnicze. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
 
 

33. 
(50) 

09.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
zakwalifikowanie 
jako tereny z 
przeznaczeniem 
budowlanym 
mieszkaniowym 
części działki  
zakwalifikowanej w 
projekcie studium 
jako tereny rolnicze. 

działka 140/1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczone na 
rysunku studium symbolami 
31/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenie 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Dla części działki nr 140/2 wprowadzono zmianę w projekcie 
studium, poszerzając tereny przewidziane pod zabudowę w 
miejsce terenów rolniczych. 
 
Dla części działki nr 140/2 pozostawiono przeznaczenie na 
tereny rolnicze. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34. 
(51) 

12.12. 
2011 r. 

 Prośba o 
przekształcenie 
działek z terenów 
rolnych pod tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej lub 
rekreacyjnej 

Obręb 135, 
działki 72/2, 43, 
48/2, 83, 13/2, 
13/3 i dz. 92 

Obręb 134, 
działka nr 16/5.  
 
(W uwadze po-
dano niewłaściwe 
oznaczenia: 
 - zamiast 
dz.72/2 powinno 
być dz.77/2, 
- zamiast nr 92, 
obręb 134 
powinno być 
nr 92, obręb 135) 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczone na 
rysunku studium symbolami 
34/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolami 
32/R, 33/R i 34/R; 

- Tereny zieleni naturalnej dolin 
rzecznych 32/ZN; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenach 32/ZN; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R 

- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Puczniewsko - 
Grotnicki” (działki 13/2, 13/3); 

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
 

Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium, poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych oznaczonych na rysunku studium symbolem 32/R. 
Dla pozostałych działek wskazanych w treści uwagi 
pozostawiono niezmienione obszarowo tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny rolnicze. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  

35. 
(53) 

12.12. 
2011 r. 

Zakłady Mięsne 
Pamso S.A. 

95-200 Pabianice, 
ul. Żwirki i Wigury 19 

1.Wniosek o wpro-
wadzenie zmian w 
projekcie studium 
dotyczących 
jednostki 1A/U w 
części „Standardy 
kształtowania zabu-
dowy i zagospodaro-
wania terenu”, w 
zakresie:   
b)-wysokości nowej 
zabudowy (do 18m), 
 
2. Wniosek o usunię-
cie z załącznika gra-
ficznego fragmentu 
pasażu pieszo-
rowerowego na 
zachód od ulicy 
Łódzkiej (obszar 
działek o nr ewid.: 
24/4, 24/5, 24/6 i 
24/7) 

Nieruchomość 
zlokalizowana w 
Zgierzu, przy ul. 
Łódzkiej (działki 
o nr ewid.: 24/4, 

24/5, 24/6 i 
24/7) 

- Tereny zabudowy usługowej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 1A/U; 

-  Ciąg pieszo-rowerowy na 
terenie 1A/U. 

- wysokość nowej zabudowy nie 
powinna przekraczać 16 m; 
- wskazane jest wytworzenie 

pasażu pieszo-rowerowego, 
łączącego dochodzące do 
centrum odcinki doliny rzeki 
Bzury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.b. Uwaga  
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uwaga  
nieuwzględniona 

 

Ad. 1b. Wysokość zabudowy (do 16 m) została przyjęta na 
tym terenie w oparciu o uwarunkowania wynikające z 
parametrów zabudowy istniejącej, położenia w dolinie rzeki 
Bzury, stanowiącej istotny element nawietrzania miasta oraz 
ze względu na ochronę osi widokowej z ulicy Łódzkiej na 
zabytkowy kościół farny przy placu Jana Pawła II.   

Szczegółowe parametry dotyczące zakresu i 
parametrów możliwych przedsięwzięć  powinny być 
przedmiotem ustaleń w opracowaniach o większej skali 
dokładności – w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

 
 ad.2 Zapisy dla terenu dotyczące poprowadzenia pasażu 
pieszo rowerowego są wytycznymi dla wprowadzenia ich przy 
opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – gdzie zostanie szczegółowo określony ich 
przebieg i forma własności. Na etapie studium istotne jest 
pokazanie idei ciągłości wspomnianego szlaku, integrującego 
rozdzielone w centrum struktury zielone doliny rzeki Bzury, 
bez określania szczegółów rozwiązań przebiegu dla 
poszczególnych odcinków. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36. 
(54) 

12.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
zakwalifikowanie 
działek jako terenów 
z przeznaczeniem 
budowlanym 
mieszkaniowym. 

Działka nr 52 
przy ul. Wiosny 

Ludów 118, 
działka nr 55 

przy ul. Wiosny 
Ludów 122. 

 

- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolami 31/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono na części działki przeznaczenie na tereny 
rolnicze i tereny lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
 

37. 
(56) 

12.12. 
2011 r. 

Rada Osiedla 
Piaskowice-Aniołów 
Pl. Jana Pawła II 16 

95-100 Zgierz 

Wnioski o: 
2 - dla terenu 28P 
(ZUOK) oraz terenu 
29P wyznaczenie 
wzdłuż drogi 
krajowej nr 71 pasa 
do zalesienia o 
szerokości 10m, 
chroniącego przed 
uciążliwością; 
 
 
5 - uwzględnienie w 
powstającym 
Studium stanowisk 
archeologicznych. 
 
 

 - Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku symbolem 
30/MN; 

- Tereny pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 
oznaczone symbolami 29/UP i 
30/UP; 

- -tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów 28/P i 29/P; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 30/R 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy; 

- Projektowany obszar chronione-
go krajobrazu „Bzury i Dorzecza 
Sokołówki” na terenie 18D/ZN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Uwaga 
nieuwzględniona 
jako niezasadna 

ad.2 Wymienione obszary zostały w projekcie Studium 
wskazane jako obszary, dla których opracowanie planów 
miejscowych jest wymagane bądź jest postulowane. 
Ponieważ wskazane tereny oddzielone są od terenów 
zabudowy mieszkaniowej drogą krajową nr 71 i są 
częściowo zainwestowane określenie konieczności i 
szczegółów lokalizacji pasów ochronnych powinno być 
przedmiotem ustaleń w opracowaniu o większej skali 
dokładności – w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
ad.5 Zakres ustaleń zawartych w projekcie studium 

dotyczących stanowisk archeologicznych został uzgodniony 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i 
uwzględniony w opracowaniu podlegającym wyłożeniu. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38. 
(58) 

12.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
wyznaczenie pasa 
pod zabudowę 
wzdłuż ul. Wiosny 
Ludów w kierunku 
Zgierza (dz. nr 127/1 
i 127/3 obr. nr 135) 
 

Działki nr 127/1 
i 127/3 obręb nr 
135, stanowiące 

jedną 
nieruchomość. 

- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolami 33/MN; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona jako niezasadna. 
Teren wnioskowanej nieruchomości był i pozostał na terenie 
jednostki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 33MN, 
zlokalizowanej od ulicy Aleksandrowskiej wzdłuż ulicy 
Kontrewers. 

 
 

 

39. 
(59) 

12.12. 
2011 r. 

Al.-Tabash Anna 
95-100 Zgierz 

ul.Parzęczewska 
30a/66 

Prośba o 
przekształcenie 
działki pod 
zabudowę 
mieszkalną. 

Działka przy ulicy 
Orzechowej 28 
w obrębie 117 

 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
21/MN; 

- Grunty leśne na terenie 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 21/MN 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona jako niezasadna. 
W obecnej edycji studium teren działki został objęty 
ustaleniami dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 21/MN. Oznaczenie graficzne na rysunku 
Studium gruntów leśnych nie jest tożsame z funkcjonalnym 
przeznaczeniem na tereny lasów, ale jest w tym wypadku 
informacją o występowaniu gruntów leśnych na terenie 
zabudowy 21/MN. Sama procedura zmiany klasyfikacji działki 
nie jest przedmiotem ustaleń Studium. 
 

40. 
(61) 

12.12. 
2011 r. 

 Uwaga, wniosek o: 
1-zmianę przebiegu 

planowanej drogi, 
która przebiega 
przez naszą działkę 
tuż za budynkami 
gospodarczymi i 
przesunięcie jej pod 
linię elektryczną 
średniego napięcia 

 

Działka o nr 
ewid. 139 przy 

ul. Aleksan-
drowskiej 140 

w Zgierzu 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 30/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
30/R; 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenie 18D/ZN; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy na terenie 30/R; 

- Projektowany obszar 
chronione-go krajobrazu „Bzury 
i Dorzecza Sokołówki” na terenie 
18D/ZN. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 

 
 

Ad.1 Uwaga nieuwzględniona jako nieuzasadniona. 
Na rysunku studium nie wyznaczono drogi poprowadzonej 
przez wskazaną działkę. Przebieg dróg niższego rzędu nie jest 
przedmiotem ustaleń studium ale opracowań o większej skali 
dokładności – miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy inwestycji 
celu publicznego. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41. 
(62) 

12.12. 
2011 r. 

 Wniosek o usunięcie 
z części graficznej 
projektu Studium 
symboli rekultywacji 
oraz o usunięcie z 
części opisowej 
zapisów dotyczących 
rekultywacji działki 
nr 385 na obszarze 
„Krzywie”– jednostka 
19 

Działka nr 385, 
położonej w 
Zgierzu przy 

ul.Zagłoby 9-15 
w obszarze 
„Krzywie” – 

jednostka 19 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 19/MN; 

- Teren objęty granicami 
obszarów wymagających 
rekultywacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Symbol rekultywacji na omawianych działkach odnosi się do 
usytuowanego w tym miejscu wyrobiska (żwirowni) – po 
wschodniej stronie ulicy Zagłoby – co ma również odniesienie 
na mapie topograficznej, na której sporządzono projekt 
studium.  
Wyrobisko (nawet po zrekultywowaniu poprzez wypełnienie 
ziemią) stanowi ewidentnie niekorzystne przekształcenie 
naturalnego ukształtowania terenu, i jako takie wymaga 
przeprowadzenia badania nośności gruntu przed stwierdze-
niem przydatności pod zabudowę. 
Dla strony zachodniej ulicy Zagłoby w projekcie Studium nie 
przewiduje się żadnych ograniczeń wynikających z  
rekultywacji terenu. 
 

42. 
(63) 

13.12. 
2011 r. 

Red-Cat Andrzej 
Zabiega 

ul.Mickiewicza 27/8 
60-835 Poznań 
z upoważnienia 

właścicieli działek 
(lista osób w 

podpisie) 

Wniosek o:  
3- zapewnienie 

równego dostępu 
komunikacyjnego 
(m.in. poprzez ul. 
Popiełuszki), w 
sposób 
uniemożliwiający 
blokowanie 
inwestycji przez 
właścicieli działek 
położonych w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie ulic 
Łąkowej oraz 
Łódzkiej. 

 
4- wniosek o 

zapewnienie 
nieograniczonego 
dostępu do 
terenów działek z 
drogi krajowej nr 1 
(ul. Łódzka). 

 
 
5- wniosek o 

sprecyzowanie 
zapisów 
dotyczących 
wskaźnika 
dopuszczalnej 

Działki nr ewid. 
240/2, 240/3, 

240/4, 246 oraz 
249, 

zlokalizowanych 
w jednostce 

oznaczonej na 
rysunku 5/U 

- Tereny zabudowy usługowej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 5/U. 

 3. Uwaga 
nieuwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Uwaga 
nieuwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
5. Uwaga 
nieuwzględniona 
 
 
 

ad.3 Zapewnienie dostępu komunikacyjnego dla 
poszczególnych działek nie jest przedmiotem ustaleń studium 
ale opracowań o większej skali dokładności – miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ad.4 Ograniczenie nowych zjazdów na działki z drogi krajowej  
wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie w odniesieniu dla dróg klas GP, G i Z (§ 9 ust.1). 
 
 
ad.5 W studium przyjęto zasadę niepodawania definicji 
określonych w innych dokumentach. Według definicji 
zawartej w Normie PN-ISO 9836 :1997 przez powierzchnię 
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez 
budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest 
wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi 
budynku na powierzchnię terenu bez wliczania elementów 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

powierzchni 
zabudowy (czy 
obejmuje chodniki, 
parkingi itp.) 

 
 
6- wniosek o 

zmniejszenie do 
10% zalecanej 
powierzchni 
biologicznie 
czynnej 

 
 
 
 
 
 
6.  Uwaga 
nieuwzględniona 

drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz. 
 
 
ad.6 Ustalona wartość obowiązkowego zachowania 15% 
zalecanej powierzchni biologicznie czynnej umożliwia 
realizację określonych dla jednostki funkcji a jednocześnie 
jest zgodne z polityką przestrzenną miasta – szczególnie 
istotną dla zachowania wartościowych elementów zieleni na 
działkach dotychczas niezainwestowanych (stanowiących 
znaczną część jednostki, do których można również zaliczyć 
działki wnioskowane w złożonej uwadze). 
 
 

43. 
(64) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia 
działek z rolnego na 
działki pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną (dla 
całych działek). 

Działki 59/4 i 
59/7 przy ulicy 
Wiosny Ludów 

130 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na 
terenie 33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Dla części działek wprowadzono zmianę w projekcie studium, 
poszerzając tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 
 
Dla części działek pozostawiono przeznaczenie na tereny 
rolnicze. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44. 
(65) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki 
z rolnego na 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną (dla 
całej działki). 

Działka nr 98 
przy ulicy Wiosny 
Ludów 141/143 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
31/R; 

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Dla większej części działki wprowadzono zmianę w projekcie 
studium, poszerzając tereny przewidziane pod zabudowę w 
miejsce terenów rolniczych. 
 
Dla części działki pozostawiono przeznaczenie na teren 
rolniczy 31/R ,  z uwagi na przebieg istniejącego gazociągu 
wysokiego ciśnienia oraz występujące tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, niewskazanych do zabudowy. 
 

45. 
(66) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
poszerzenie terenów 
przewidzianych pod 
zabudowę wzdłuż 
ulicy Kontrewers dla 
jednostki 
strukturalnej 33MN 
pod numerem 
działek 125/3 i 
125/2. 
 

Działki 125/3 i 
125/2 przy ulicy 

Kontrewers 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 33/MN; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Dla części działki wprowadzono zmianę w projekcie studium, 
poszerzając tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 
 
Dla części działki pozostawiono przeznaczenie na teren 
rolniczy 33/R ,  z uwagi na przebieg istniejącego gazociągu 
wysokiego ciśnienia. 
 

46. 
(67) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o wprowa-
dzenie jednej funkcji 
dla całej działki, 
usługowej z dopusz-
czeniem zabudowy 
mieszkaniowej . 

Teren położony 
w Zgierzu przy 
ulicy Konstanty-

nowskiej 58 
dz.171 obr. 121 

- Teren zabudowy usługowej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 6/U. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Teren nieruchomości usytuowany jest w całości na terenie 
zabudowy usługowej 6/U, jako funkcji wiodącej. 

Ze względu na sąsiedztwo terenów obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych 
symbolem 25/P nie jest wskazany dalszy rozwój w tej 
jednostce zabudowy mieszkaniowej. 
Jednocześnie należy zauważyć iż Studium w swoich zapisach 
nie odnosi się do granic poszczególnych działek i ich 
szczegółowego zagospodarowania, ale określa wytyczne dla 
funkcji wiodącej dla danej jednostki projektowej 
(dopuszczając w jednostce 6/U możliwość utrzymania 
istniejącej zabudowy i zlokalizowanych funkcji – w tym 
funkcji mieszkaniowej). 
 Jak określono w  rozdz. XXV –„Interpretacja zapisów 
studium”:  
1.  Treść tekstu i rysunku Studium wyraża kierunki polityki 

przestrzennej miasta, nie jest jednak ścisłym 
przesądzeniem o granicach zainwestowania 
i użytkowania terenów. 

2.  W stosunku do ustaleń Studium przyjmuje się 
następującą interpretację: 

1) granice terenów zostaną precyzyjnie określone 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, w decyzjach o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu lub decyzjach o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, z 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

uwzględnieniem podziałów własnościowych i 
uwarunkowań terenowych; 

2) w Studium przedstawiono zgeneralizowany obraz 
użytkowania terenów miejskich, tzn., że określone na 
rysunkach Studium przeznaczenie terenu oznacza 
funkcję dominującą (a nie wyłączną) i może być 
uzupełnione funkcjami istniejącymi lub nowymi 
funkcjami. Nowe funkcje uzupełniające nie mogą być 
przeciwstawne funkcji dominującej; 

47. 
(69) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
ustaleń: 
 
1- kontynuację 

przeznaczenia 
terenu 3U na 
odcinku od 
ul. Staffa do 
granicy lasu na 
działce; 

 
2- wprowadzenie na 

terenie lasu na 
działce 
przeznaczenia 
„zabudowa 
rezydencjonalna” 

 
3- wprowadzenie 

zapisu o sposobie 
skomunikowania 
drogowego dla 
terenu z ulicą 
Staffa; 

 
4-likwidację zapisu o 

zakazie 
skomunikowania 
drogi S-14, na 
prawoskrętach, z 
w/w terenem; 

 
5- likwidację zapisu 

o konieczności 
skomunikowania 
osiedla 650-lecia z 
w/w terenem 

Teren położony 
w Zgierzu przy 

ulicy 
Parzęczewskiej 
39, dz.70 i 71/3 

obr. 125 

- Tereny zabudowy usługowej 
3/U; 

- Tereny zieleni urządzonej 3/ZP; 
- Tereny lasów oznaczone na 
rysunku studium symbolem 
32/ZL; 

-  Grunty leśne na terenie lasów; 
-  Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Puczniewsko - 
Grotnicki” na terenie 32/ZL; 

- Rezerwa terenu na ponadlokalne 
inwestycje komunikacyjne (trasa 
S-14); 

-Zakaz bezpośrednich zjazdów z 
trasy S-14. 
 
 

1. Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 
 
 

1. Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

 
 
 

2. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 

 
 

3. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 

 
4. Uwaga 

nieuwzględniona 
 

 
 
 

 
 

 
5. Uwaga 

nieuwzględniona 

ad.1. Część nieruchomości pomiędzy ulicą Staffa a 
granicą lasu na wnioskowanej działce  według ustaleń 
projektu studium ma przeznaczenie zgodne z wnioskowanym 
–tereny zabudowy usługowej. 

 
ad.1. Część nieruchomości pomiędzy ulicą Staffa a 

granicą lasu na wnioskowanej działce  przeznaczona jest pod 
projektowany przebieg trasy S-14.  

 
 
 
ad.2. Studium w swoich zapisach nie odnosi się do granic 

poszczególnych działek i ich szczegółowego 
zagospodarowania, ale określa wytyczne dla funkcji wiodącej 
dla danej jednostki projektowej – zgodnie z większością 
wniesionych uwag przyjęto jako funkcję wiodącą tereny 
zabudowy usługowej 32/U. 
 
Ad.3. Obowiązek skomunikowania terenów oddzielonych od 
istniejących dojazdów przez projektowaną trasę S-14 należy 
do inwestora realizującego to przedsięwzięcie. 
 
 
 
 
Ad.4 Zakaz bezpośrednich zjazdów na teren z trasy S-14  
zostaje zachowany.  Zakaz uzasadniony jest wysoką klasą 
drogi, stanowiącej element nadrzędnego układu 
komunikacyjnego – nie podlegającego ustaleniom studium 
miasta Zgierza.  W studium przyjęto zasadę podłączeń 
zewnętrznych na drodze klasy S realizowanych poprzez 
węzły komunikacyjne – nie zaś poprzez bezpośrednie 
zjazdy. 
 

ad.5 W projekcie studium dla jednostki 3/ZP zawarto 
zapis dotyczący obsługi komunikacyjnej: „wskazane 
zapewnienie bezkolizyjnych przejść dla ruchu pieszego 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

wyłącznie drogą 
dla pieszych i 
rowerzystów. 

i rowerowego pomiędzy osiedlem 650-lecia a Lasem 
Krogulec ponad projektowaną trasą ruchu szybkiego S-14”. 
W zapisie tym nie ma mowy o wyłączeniu innych możliwości 
skomunikowania tego terenu – ma on jedynie sygnalizować 
potrzebę takiej komunikacji w bezpośrednim sąsiedztwie 
Osiedla 650-lecia. W przypadku komunikacji pieszej czy 
rowerowej możliwość nieskomplikowanego i szybkiego 
dotarcia do rekreacyjnych terenów leśnych jest istotniejsza 
niż w przypadku dojazdu samochodem. 

 

48. 
(70) 

13.12. 
2011 r. 

 Uwaga co do przez-
naczenia działek na 
teren 18C/ZP i 
wniosek o: 
1- dopuszczenie do 

zainwestowania 
terenu działki 36, 
30/2 i 30/3 i ozna-
czenie symbolem 
6U lub MW; 

2- wydzielenie na dz. 
30/1 pasa równole-
głego do linii brze-
gowej rzeki Bzury z 
przeznaczeniem 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną – 
6/MN (o 
proponowanej 
szerokości 35m) 

teren położony w 
Zgierzu przy ulicy 
Śniechowskiego 
10b dz. 36 oraz 
Śniechowskiego 
10c dz. 30/1, 

30/2, 30/3 obr. 
118 

- Teren zieleni urządzonej 
18C/ZP; 
- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenie; 
- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, o 
ograniczonej przydatności do 
zabudowy; 

 

  
 
 
 

1.Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 

2.Uwaga 
nieuwzględniona 

Ad.1 i 2. Rozgraniczenie pomiędzy terenami zieleni 
urządzonej i terenami zabudowy dla wnioskowanego terenu 
przyjęto w obecnej edycji studium analogiczne do studium 
aktualnie obowiązującego (z 2005 r.) – jest to więc 
kontynuacja istniejącego przeznaczenia terenu jako terenów 
zieleni. 

 
Przeznaczenie to jest zgodne z przyjętym założeniem dla 
całego miasta – ochroną korytarza ekologicznego 
towarzyszącego rzece Bzurze. 
 

49. 
(71) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
zapisu dla obszaru 
3ZP, umożliwiają-
cego zabudowę 
mieszkaniową 
wysoką wraz z 
usługami  

Teren położony 
w Zgierzu przy 

ulicy 
Parzęczewskiej 

39, dz.72, 71/9 i 
92/1 obr. 125 

- Teren zieleni urządzonej 
oznaczony na rysunku planu 
symbolem 3/ZP. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Zakres przeznaczenia terenu pod zieleń urzadzoną, dla 
obszaru  sąsiadującego z nieruchomością, jak również dla 
samej nieruchomości określony został w projekcie studium w 
związku z kilkoma istotnymi przesłankami: 
- brakiem miejskich terenów parkowych lub sportowo-
rekreacyjnych na terenie największego zgierskiego osiedla 
mieszkaniowego – osiedla 650-lecia, 
- ograniczeniem dostępności do Lasu Krogulec po realizacji 
trasy S-14, 
- dominacją gruntów stanowiących własność gminy na tym 
terenie, 
- brakiem na terenie jakichkolwiek form zabudowy, 
- dużą ilością zieleni istniejącej na tym obszarze (w tym 
drzew i krzewów), przewidzianej do pozostawienia, 
- bliskim sąsiedztwem placówek oświatowych (szkoły i 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przedszkola)  
- dogodną lokalizacja dla boisk i urządzeń sportowych oraz 
terenów zabawowych. 
 
 

50. 
(74) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki 
z terenów upraw 
rolnych na 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne. 

Działki 107/3, 
107/4, 107/5, 
107/6, 107/7, 
107/8, 107/9, 

107/10, 107/11 
obręb Z-136 

Zgierz 
ul.Grotnicka 

 

- tereny rolnicze 7/R 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 7/R; 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 7/MN; 

-  

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Dla części działki wprowadzono zmianę w projekcie studium, 
poszerzając tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 
 
Dla części działki pozostawiono przeznaczenie na teren 
rolniczy 7/R. Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla 
całego miasta dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu 
zasięgu terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
do czasu wykorzystania potencjału miejsc dotychczas 
niezagospodarowanych a przeznaczonych pod zabudowę. 
 

51. 
(75) 

13.12. 
2011 r. 

 Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną na 
głębokość od ulicy 
Wiosny Ludów do 
końca granic działki. 

Działka nr 60/1 
położona przy 
ulicy Wiosny 
Ludów 132 
w Zgierzu 

 
 

- tereny rolnicze oznaczone na 
rysunku studium symbolem 33/R 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono na części działki przeznaczenie na tereny 
rolnicze i tereny lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52. 
(76) 

13.12. 
2011 r. 

Zgierski Oddział 
Łódzkiej Izby 
Przemysłowo 
Handlowej 

 

Uwagi do zapisów: 
-„Park Przemysłowy” 
jednostka 25 – teren 
zabudowy usługowej 
25/U p.2) – 
propozycja zmiany 
zapisu „zakaz 
lokalizacji nowych 
przedsięwzięć 
mogących znacząco 
oddziaływać na 
środowisko, dla 
których sporządzenie 
raportu jest 
obligatoryjne” na 
zapis „zakaz 
lokalizacji nowych 
przedsięwzięć , 
mogących znacząco 
oddziaływać na 
środowisko” 
 
- „Piaskowice A”, 
jednostka 26 – p.3, 
teren 26/O pp1) – 
protest przeciwko 
zapisowi „możliwość 
utrzymania, 
przekształceń oraz 
wprowadzania 
urządzeń i obiektów 
związanych ze 
składowaniem oraz 
utylizacją ścieków i 
odpadów” na rzecz 
precyzyjnego 
określenia, że chodzi 
o odpady 
komunalne. 

 - teren zabudowy usługowej 
25/U; 

- teren gospodarowania odpadami 
26/O. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
nieuwzględniona 

 W ustaleniach ogólnych dla obszaru XVIII.25 „PARK 
PRZEMYSŁOWY” znajdują się następujące ustalenia: 
Jednostka 25 to obszar Parku Przemysłowego „Boruta 
Zgierz”. Na obszarze Parku dopuszcza się lokalizację 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko,  za wyjątkiem przedsięwzięć, które 
powodowałyby negatywne oddziaływanie na zabudowę 
mieszkaniową oraz na pozostałą zabudowę podlegającą 
ochronie. 

Przytoczony powyżej zapis jest gwarancją  przed 
lokalizacją inwestycji zagrażających zdrowiu i 
bezpieczeństwu życia mieszkańców Zgierza. Daje on 
jednocześnie szanse na funkcjonowanie tych 
przedsiębiorstw, które obecnie prowadza na tym terenie 
działalność zaliczaną do szerokiej listy przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
 

W Studium przedstawiono zgeneralizowany obraz 
użytkowania terenów miejskich, tzn., że określone na 
rysunkach Studium przeznaczenie terenu oznacza funkcję 
dominującą (a nie wyłączną) i może być uzupełnione 
funkcjami istniejącymi lub nowymi funkcjami. Nowe funkcje 
uzupełniające nie mogą być przeciwstawne funkcji 
dominującej. 

Dopuszczenie i ograniczenia wprowadzanych funkcji na 
konkretnych fragmentach danej jednostki czy 
doprecyzowanie zapisów (np. dla terenu 26/O) powinno być 
przedmiotem opracowań o większej skali dokładności 
(miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego, 
raportów środowiskowych czy decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu). 

Studium z uwagi na swój szeroki zakres (granice 
administracyjne miasta Zgierz) wskazuje kierunki i 
generalizuje pewne zagadnienia, które będą podlegać 
konkretyzacji i ocenie społecznej podczas procedur 
sporządzania dokumentów szczegółowych, o których była 
mowa wcześniej.  

Gwarancją powyższego  jest wskazanie w obecnej edycji 
Studium, terenu Parku Przemysłowego jako obszaru, dla 
którego wymagane jest opracowanie planów miejscowych. 
Tereny jednostki 26 wskazano natomiast jako obszary 
postulowane do opracowania planów miejscowych. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53. 
(77) 

13.12. 
2011 r. 

Red-Cat Andrzej 
Zabiega 

ul.Mickiewicza 27/8 
60-835 Poznań 
z upoważnienia 

właścicieli działek 
(lista osób w 

podpisie) 

Wniosek o:  
3- zapewnienie 

równego dostępu 
komunikacyjnego 
(m.in. poprzez ul. 
Popiełuszki), w 
sposób uniemożli-
wiający blokowanie 
inwestycji przez 
właścicieli działek 
położonych w bez-
pośrednim sąsiedz-
twie ulic Łąkowej 
oraz Łódzkiej. 

4- wniosek o zapew-
nienie nieograni-
czonego dostępu 
do terenów działek 
z drogi krajowej nr 
1 (ul. Łódzka). 

 
 
 
5- wniosek o 

sprecyzowanie 
zapisów dotyczą-
cych wskaźnika 
dopuszczalnej 
powierzchni 
zabudowy (czy 
obejmuje chodniki, 
parkingi itp.) 

 
6- wniosek o 
zmniejszenie do 10% 
zalecanej 
powierzchni 
biologicznie czynnej  

Działki nr ewid. 
240/2, 240/3, 

240/4, 246 oraz 
249, 

zlokalizowanych 
w jednostce 

oznaczonej na 
rysunku 5/U 

- Tereny zabudowy usługowej 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 5/U. 

 3. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4. Uwaga 

nieuwzględniona 
 
 
 
 
 

 
5. Uwaga 

nieuwzględniona 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Uwaga 
nieuwzględniona 

ad.3 Zapewnienie dostępu komunikacyjnego dla 
poszczególnych działek nie jest przedmiotem ustaleń studium 
ale opracowań o większej skali dokładności – miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ad.4 Ograniczenie nowych zjazdów na działki z drogi krajowej  
wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie w odniesieniu dla dróg klas GP, G i Z (§ 9 ust.1). 
 
 
ad.5 W studium przyjęto zasadę niepodawania definicji 
określonych w innych dokumentach. Według definicji 
zawartej w Normie PN-ISO 9836 :1997 przez powierzchnię 
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez 
budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest 
wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi 
budynku na powierzchnię terenu bez wliczania elementów 
drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz. 
 
ad.6 Ustalona wartość obowiązkowego zachowania 15% 
zalecanej powierzchni biologicznie czynnej umożliwia 
realizację określonych dla jednostki funkcji a jednocześnie 
jest zgodne z polityką przestrzenną miasta – szczególnie 
istotną dla zachowania wartościowych elementów zieleni na 
działkach dotychczas niezainwestowanych (stanowiących 
znaczną część jednostki, do których można również zaliczyć 
działki wnioskowane w złożonej uwadze). 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54. 
(78) 

13.12. 
2011 r. 

 1.Uwaga – 
zastrzeżenie w 
zakresie planowanej 
strefy chronionego 
krajobrazu dorzecza 
rzeki Bzury i wniosek 
aby nie obejmowała 
wskazanych działek, 
które powinny być 
przeznaczone pod 
budownictwo 
jednorodzinne 
(według aktualnie 
obowiązującego 
studium są działkami 
budowlanymi). 
2. Prośba o podanie 
pełnej, wiążącej 
informacji, dotyczą-
cej możliwości 
użytkowania dwóch 
działek oraz o 
określenie wysokości 
i sposobu wypłacenia 
odszkodowań w 
związku ze zmianą 
przeznaczenia tych 
działek. 

1. Działki o 
numerach: 468, 
469, 470, 471, 
472, 473 
położone przy ul. 
Bema 4a, 4b, 6, 
8, 10 i 12, w 
obrębie 115 oraz 
jednostce 
rejestrowej 104. 
 
 
 
 
 
 
2. Działki nr 478 
oraz nr 479 
położone przy 
ul.Józefa Bema 7 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Tereny zalewowe; 
- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy; 

- Projektowany obszar chronio-
nego krajobrazu „Korytarz 
Chełmy - Łagiewniki”; 

- Grunty leśne na znacznej części 
działki. 
 

 1. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Uwaga 
nieuwzględniona 

 

ad.1 Granice obszaru chronionego krajobrazu wskazane w 
projekcie studium są przyjęte zgodnie z wytycznymi planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. 
Objęcie granicami danej działki nie wyklucza lokalizacji na 
niej zabudowy jednorodzinnej. 

Determinująca dla możliwości lokalizacji zabudowy jest 
natomiast przynależność do danej jednostki projektowej. Na 
części przynależnej do terenu 19/MN pozostaje możliwość 
realizacji zabudowy, na terenie przynależnym do jednostki 
18A/ZN studium wyklucza realizację zabudowy – ograniczenie 
wynika z zasięgu terenów zalewowych rzeki Bzury, 
wprowadzonych do Studium w oparciu o opracowania 
specjalistyczne i zaktualizowany Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego.  

 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż Studium w swoich 

zapisach nie odnosi się do granic poszczególnych działek i ich 
szczegółowego zagospodarowania. W stosunku do ustaleń 
Studium przyjmuje się następującą interpretację: granice 
terenów zostaną precyzyjnie określone w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, w decyzjach 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub 
decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z 
uwzględnieniem z uwzględnieniem podziałów własnościowych 
i uwarunkowań terenowych. 
 
ad.2 Dla jednostki, na której usytuowane są wymienione 
dwie działki (18A/ZN) wiodące przeznaczenie pozostaje nie 
zmienione wobec ustaleń studium aktualnie obowiązują-cego 
(z 2005 r.) - tereny zieleni naturalnej dolin rzecznych. 
 
Określanie wysokości i sposobu wypłacenia odszkodowań w 
związku ze zmianą przeznaczenia działek nie jest 
przedmiotem ustaleń studium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55. 
(80) 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.12. 
2011 r. 

 1. Protest przeciwko 
dopuszczeniu 
możliwości lokalizacji 
na tym terenie wielu 
inwestycji 
zagrażających 
zdrowiu i 
bezpieczeństwu życia 
mieszkańców Zgierza 
takich jak: instalacje 
do przerobu 
wypalonego paliwa 
jądrowego, instalacje 
do składowania 
odpadów 
promieniotwórczych, 
instalacje do odzysku 
i unieszkodliwiania 
odpadów 
niebezpiecznych w 
tym spalarni i 
składowisk odpadów 
niebezpiecznych oraz 
wielu innych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Protest przeciwko 
opracowanej „prog-
nozie oddziaływania 
na środowisko” w 
części dotyczącej 
wymienionych 
jednostek. 

Obszar XVIII.25 
„PARK 
PRZEMYSŁOWY” 
– jednostka 25 
oraz XVIII.26 
„PIASKOWICE 
A”- jednostka 26 

-    
1. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Ad.1. W ustaleniach ogólnych dla obszaru XVIII.25 „PARK 
PRZEMYSŁOWY” znajdują się następujące ustalenia: 
Jednostka 25 to obszar Parku Przemysłowego „Boruta 
Zgierz”. Na obszarze Parku dopuszcza się lokalizację 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko,  za wyjątkiem przedsięwzięć, które 
powodowałyby negatywne oddziaływanie na zabudowę 
mieszkaniową oraz na pozostałą zabudowę podlegającą 
ochronie. 

Przytoczony powyżej zapis jest gwarancją  przed 
lokalizacją inwestycji zagrażających zdrowiu i 
bezpieczeństwu życia mieszkańców Zgierza. Daje on 
jednocześnie szanse na funkcjonowanie tych 
przedsiębiorstw, które obecnie prowadza na tym terenie 
działalność zaliczaną do szerokiej listy przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

W Studium przedstawiono zgeneralizowany obraz 
użytkowania terenów miejskich, tzn., że określone na 
rysunkach Studium przeznaczenie terenu oznacza funkcję 
dominującą (a nie wyłączną) i może być uzupełnione 
funkcjami istniejącymi lub nowymi funkcjami. Nowe funkcje 
uzupełniające nie mogą być przeciwstawne funkcji 
dominującej. 

Dopuszczenie i ograniczenia wprowadzanych funkcji na 
konkretnych fragmentach danej jednostki powinno być 
przedmiotem opracowań o większej skali dokładności 
(miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego, 
raportów środowiskowych czy decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu) – w odniesieniu do konkretnych, 
planowanych inwestycji. 

Studium z uwagi na swój szeroki zakres (granice 
administracyjne miasta Zgierz) wskazuje kierunki i 
generalizuje pewne zagadnienia, które będą podlegać 
konkretyzacji i ocenie społecznej podczas procedur 
sporządzania dokumentów szczegółowych, o których była 
mowa wcześniej.  

Gwarancją powyższego  jest wskazanie w obecnej edycji 
Studium, terenu Parku Przemysłowego jako obszaru, dla 
którego wymagane jest opracowanie planów miejscowych. 
Tereny jednostki 26 wskazano natomiast jako obszary 
postulowane do opracowania planów miejscowych. 
2. Uzasadnienie dla przedstawionej prognozy oddziaływania 
na środowisko jest zgodne z uzasadnieniem o sposobie 
uwzględnienia uwagi do Studium przedstawionym w 
punkcie 1. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56. 
(81) 

13.12. 
2011 r. 

 1. 
Protest przeciw 
zakwalifikowania 
działki jako gruntu 
rolnego, pozbawienia 
działki prawa do 
zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Protest przeciw 
zakwalifikowaniu 
działki jako gruntu 
leśnego i 
pozbawieniu jej 
prawa do zabudowy 
mieszkaniowej 
(mieszkaniowo-
usługowej) oraz 
odstąpieniu od 
projektu wykonania 
zjazdu z drogi S-14. 

1.  ul.Wiosny 
Ludów 124, nr 
działki 56, obręb 
134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ul. Staffa, nr 
dz. 53/1, 54/1, 
57/1 obręb 125 

-Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 33/R; 
- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenach 33/R; 

-Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Teren zabudowy usługowej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 3/U; 
-Tereny lasów oznaczone na 
rysunku studium symbolem 
32/ZL; 
-Grunty leśne na terenie lasów; 
 Projektowanyobszar chronionego 
krajobrazu„Puczniewsko- 
Grotnicki” na terenie 32/ZL; 
-Rezerwa terenu na ponadlokalne 
inwestycje komunikacyjne (trasa 
S-14). 

1. Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

 

 
 
 

 
 
 
1. Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

 

Dla części terenów po stronie północnej ulicy Wiosny Ludów 
(w tym dla części działki nr 56 przy ul. Wiosny Ludów 124) 
wprowadzono zmianę w projekcie studium, poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
Dla części terenów po stronie północnej ulicy Wiosny Ludów 
(w tym dla części działki nr 56 przy ul. Wiosny Ludów 124) 
pozostawiono przeznaczenie na tereny rolnicze i tereny 
lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
ad. 2. Wschodnia część wskazanych w uwadze działek 
(pomiędzy ulicą Staffa a projektowanym przebiegiem trasy S-
14)  według ustaleń projektu studium ma przeznaczenie z 
prawem zabudowy  – tereny zabudowy usługowej. 
Ponadto wprowadzono zmianę w projekcie studium, 
wprowadzając tereny przewidziane pod zabudowę usługową 
w miejsce projektowanych terenów lasów, po zachodniej 
stronie projektowanej trasy S-14..  
ad.2. Studium w swoich zapisach nie odnosi się do granic 
poszczególnych działek i ich szczegółowego 
zagospodarowania, ale określa wytyczne dla funkcji wiodącej 
dla danej jednostki projektowej – zgodnie z większością 
wniesionych uwag przyjęto jako funkcję wiodącą tereny 
zabudowy usługowej 32/U (bardziej wskazaną od funkcji 
mieszkaniowej, ze względu na lokalizację trasy S-14). 
Decyzje projektowe co do realizacji trasy S-14, węzłów 
zjazdowych i sposobów skomunikowania terenów 
oddzielonych od istniejących dojazdów przez projektowaną 
trasę S-14 należą do inwestora realizującego to 
przedsięwzięcie. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57. 
(82) 

13.12. 
2011 r. 

 1. Uwaga iż niepra-
widłowo przyjęto 
nazewnictwo dla 
terenu obejmują-
cego działkę przy 
ulicy Wiosny Ludów 
139a („są to tereny 
produkcji hodow-
lano-rolnej, a nie 
pozaprzemysłowej 
działalności 
gospodarczej”)  
oraz wniosek o 
zmianę przezna-
czenia z „terenów 
pozaprzemysłowej 
działalności 
gospodarczej” na 
„tereny rolnicze”. 

 - Teren pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 31/UP; 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 31/R 
w sąsiedztwie nieruchomości; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ad.1 Zakres przeznaczenia na tereny pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej, dla omawianego obszaru  
określony został w projekcie zmiany studium analogicznie do 
studium aktualnie obowiązującego (z 2005 r.), z niewielką 
korektą - powiększeniem w kierunku południo-wym (z 
uwzględnieniem granic własności i zakresu terenów 
faktycznie użytkowanych pod prowadzoną działalność). 
 
W odniesieniu do części uwagi o błędnym przypisaniu funkcji 
działalności gospodarczej dla terenów, na których 
prowadzona jest działalność o profilu rolniczym wyjaśnieniem 
jest fakt zachowania w obecnej edycji nazewnictwa zgodnie 
ze Studium z 2005 r. Przeznaczenie określone jako „teren 
pozaprzemysłowej działalności gospodarczej” pozwala na 
dalsze prowadzenie w tym miejscu działalności hodowlanej 
jak również dopuszcza przyszłościowe przeprofilowanie, bez 
ograniczania do zakresu produkcji rolnej. 
 

58. 
(84) 

13.12. 
2011 r. 

 Prośba o zmianę 
przeznaczenia z 
terenów zielonych 
na budowlane. 

Działki nr 54/3, 
54/4, 54/6, 54/7, 
54/8 przy ulicy 
Wiosny Ludów 
120 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 
- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono na części działki przeznaczenie na tereny 
lasów. 
Zakres przeznaczenia na tereny lasów, dla omawianego 
obszaru  określony został w projekcie zmiany studium 
analogicznie do studium aktualnie obowiązującego (z 2005 
r.). Zakres ten pokrywa się dokładnie z zasięgiem gruntów 
leśnych, porośniętych wysokim drzewostanem. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59. 
(85) 

13.12. 
2011 r. 

 

 1. Prośba o zmiany 
zapisów doty-
czących jednostki 
4/MN: 
-wysokość nowej 
zabudowy nie 
powinna przekra-
czać 12m; 
-powierzchnia 
zabudowy nie 
powinna 
przekraczać 60% 
powierzchni działki 
lub nieruchomości 
gruntowej. 
 
2. Wniosek o 
wprowadzenie 
zapisów:  
- dopuszcza się 
zabudowę w 
granicy działki, 
-Jednostka „Przy-
byłów” to obszar: 
1) zwartej zabudo-
wy jednorodzinnej 
3) lokalizacji obiek-
tów szkolnych i 
ośrodka rekrea-
cyjno -sportowego 

Działka nr ewid. 
339 w Zgierzu 
przy ul.Matejki 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
4/MN. 

 1. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uwaga 
nieuwzględniona 

ad.1.  W studium pozostawiono zapis dopuszczający 
wysokość nowej zabudowy 12 m w sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy o wysokości powyżej 10 m co ma na celu 
uniknięcie dysharmonii pomiędzy sąsiadującą zabudową. 

Przyjęte parametry podobnie jak i pozostawiony w 
studium parametr „ powierzchnia zabudowy nie powinna 
przekraczać 50% powierzchni działki lub nieruchomości 
gruntowej” mogą zostać dla poszczególnych obszarów lub 
działek skorygowane w opracowaniach o większej skali 
dokładności – miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego czy w decyzjach o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

Jest to zgodne z zapisami w rozdz. XXV, iż określone w 
Studium wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu 
należy traktować jako uśrednione wytyczne do uszcze-
gółowienia na etapie sporządzania planów miejscowych lub 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Podobnie dopuszczenie zabudowy w granicy działki 
powinno być przedmiotem ustaleń w/w opracowań 
szczegółowych.  

 
ad.2.  Pozostawiono aktualne zapisy z uwagi na niewielką 
różnicę merytoryczną pomiędzy istniejącym zapisem: 
-obszar koncentracji zabudowy jednorodzinnej i małych 
domów mieszkalnych; 
a zapisem proponowanym: 
- obszar zwartej zabudowy jednorodzinnej. 
Nie wprowadza się również oddzielnego zapisu odnoszącego 
się do lokalizacji obiektów szkolnych. Obiekty te 
uwzględnione są w ramach wydzielonego terenu zabudowy 
usługowej 4/U (nie blokuje to wprowadzenia w przyszłości do 
tych obiektów również innych funkcji niż szkolne). 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60. 
(86) 

13.12. 
2011 r. 

 

 1. Prośba o zmiany 
zapisów doty-
czących jednostki 
4/MN: 
-wysokość nowej 
zabudowy nie 
powinna przekra-
czać 12m; 
-powierzchnia 
zabudowy nie 
powinna 
przekraczać 60% 
powierzchni działki 
lub nieruchomości 
gruntowej. 
 
2. Wniosek o 
wprowadzenie 
zapisów:  
- dopuszcza się 
zabudowę w 
granicy działki, 
-Jednostka „Przy-
byłów” to obszar: 
1) zwartej zabudo-
wy jednorodzinnej 
3) lokalizacji obiek-
tów szkolnych i 
ośrodka rekrea-
cyjno -sportowego 

Działka nr ewid. 
316 w Zgierzu 
przy ulicy 
Pawińskiego 23 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
4/MN. 

 1. Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uwaga 
nieuwzględniona 

ad.1.  W studium pozostawiono zapis dopuszczający 
wysokość nowej zabudowy 12 m w sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy o wysokości powyżej 10 m co ma na celu 
uniknięcie dysharmonii pomiędzy sąsiadującą zabudową. 

Przyjęte parametry podobnie jak i pozostawiony w 
studium parametr „ powierzchnia zabudowy nie powinna 
przekraczać 50% powierzchni działki lub nieruchomości 
gruntowej” mogą zostać dla poszczególnych obszarów lub 
działek skorygowane w opracowaniach o większej skali 
dokładności – miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego czy w decyzjach o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

Jest to zgodne z zapisami w rozdz. XXV, iż określone w 
Studium wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu 
należy traktować jako uśrednione wytyczne do uszcze-
gółowienia na etapie sporządzania planów miejscowych lub 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Podobnie dopuszczenie zabudowy w granicy działki 
powinno być przedmiotem ustaleń w/w opracowań 
szczegółowych.  

 
ad.2.  Pozostawiono aktualne zapisy z uwagi na niewielką 
różnicę merytoryczną pomiędzy istniejącym zapisem: 
-obszar koncentracji zabudowy jednorodzinnej i małych 
domów mieszkalnych; 
a zapisem proponowanym: 
- obszar zwartej zabudowy jednorodzinnej. 
Nie wprowadza się również oddzielnego zapisu odnoszącego 
się do lokalizacji obiektów szkolnych. Obiekty te 
uwzględnione są w ramach wydzielonego terenu zabudowy 
usługowej 4/U (nie blokuje to wprowadzenia w przyszłości do 
tych obiektów również innych funkcji niż szkolne). 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61. 
(87) 

13.12. 
2011 r. 

 

 Prośba o zmianę 
przeznaczenia 
terenu rolnego 
33/R na teren 
budowlany-
zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 
31/MN znajdująca 
się przy ul. Wiosny 
Ludów 130 w 
Zgierzu. 

Działki 59/3 i 
59/8 przy ulicy 
Wiosny Ludów 

- tereny rolnicze oznaczone na 
rysunku studium symbolem 33/R 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono na części działki przeznaczenie na tereny 
rolnicze i tereny lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
 

62. 
(88) 

13.12. 
2011 r. 

 

 Wniosek o 
wyznaczenie 
wzdłuż ulicy 
Wiosny Ludów 
(działka nr 58) 
pasa terenu dla 
możliwości 
realizacji zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Wniosek o 
przekwalifikowanie 
terenu rolnego 
(działka nr 22 i 23) 
na grunty pod 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 

 - tereny rolnicze oznaczone na 
rysunku studium symbolem 33/R 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazane do zabudowy na 
terenach 33ZL i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Pozostawiono na części działki przeznaczenie na tereny 
rolnicze i tereny lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63. 
(89) 

13.12. 
2011 r. 

 

Radny Zbigniew 
Zapart  

 

Prośba o 
przywrócenie 
możliwości zabu-
dowy w tym tere-
nie i zlikwidowanie 
zapisu o terenach 
rolnych, których 
właściciele chcą je 
podzielić w przy-
szłości na działki 
budowlane. 

Koniec ulicy 
Wiosny Ludów od 
nr 122 do końca 
ulicy po dwóch 
jej stronach. 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 
 

 
 
 

 
Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 

Wprowadzono zmianę w projekcie studium przywracając i 
poszerzając tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce 
terenów rolniczych. 
 
Pozostawiono na części działki przeznaczenie na tereny 
rolnicze i tereny lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
 
 
 

64. 
(91) 

12.12. 
2011r.  

  

Wniosek o 
usunięcie z części 
graficznej projektu 
Studium symboli 
rekultywacji oraz 
usunięcie z części 
opisowej zapisów 
dotyczących 
rekultywacji działki 
nr 385 na obszarze 
„KRZYWIE” - 
jednostka 19 

Działka o nr ew. 
385 przy ul. 
Zagłoby 9-15 

- Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczony na rysunku studium 
symbolem 19/MN; 

- Teren objęty granicami 
obszarów wymagających 
rekultywacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Symbol rekultywacji na omawianych działkach odnosi się do 
usytuowanego w tym miejscu wyrobiska (żwirowni) – po 
wschodniej stronie ulicy Zagłoby – co ma również odniesienie 
na mapie topograficznej, na której sporządzono projekt 
studium.  
Wyrobisko (nawet po zrekultywowaniu poprzez wypełnienie 
ziemią) stanowi ewidentnie niekorzystne przekształcenie 
naturalnego ukształtowania terenu, i jako takie wymaga 
przeprowadzenia badania nośności gruntu przed stwierdze-
niem przydatności pod zabudowę. 
Dla strony zachodniej ulicy Zagłoby w projekcie Studium nie 
przewiduje się żadnych ograniczeń wynikających z  
rekultywacji terenu. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

65. 
(92) 

13.12. 
2011 r. 

Indywidualna 
Kancelaria 

Adwokacka, Adwokat 
Andrzej Kozerski 
95-100 Zgierz 
ul.Łęczycka 6 

 
 

1.Sprzeciw wobec 
pozbawiania prawa 
zabudowy  
właścicieli działek 
wcześniej to prawo 
posiadających.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Działki nr 52 i 
55 oraz 56, 
położone w 
Zgierzu, ul. 
Wiosny Ludów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
33/R; 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
31/MN; 

- Tereny lasów , oznaczone 
symbolem 33/ZL; 

- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenach 33ZL 
i 33/R; 

- Tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

 
 
 
 
 
 
 
-  

1. Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
1. Uwaga częściowo  
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dla części terenów po stronie północnej ulicy Wiosny Ludów 
wprowadzono zmianę w projekcie studium, poszerzając 
tereny przewidziane pod zabudowę w miejsce terenów 
rolniczych. 
 
Dla części terenów po stronie północnej ulicy Wiosny Ludów  
pozostawiono przeznaczenie na tereny rolnicze i tereny 
lasów. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla całego miasta -
dotyczącym ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do czasu 
wykorzystania potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami w możliwości 
kształtowania nowych struktur miejskich, w oddaleniu od 
istniejących układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych terenów pod zabudowę 
wiązałoby się z koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego układu 
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – stanowią ponadto 
istotny element w układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UWAGI WNIESIONE PO TERMINIE 
66. 
(93) 

14.12. 
2011 r. 

 Wniosek o posze-
rzenie terenów 
przewidzianych pod 
zabudowę po 
północnej stronie 
ul.Aleksandrowskiej 
(do rzeki Bzury) i 
odrolnienie obszaru 
oznaczonego 12R. 
 

Tereny po pół-
nocnej stronie ul. 
Aleksandrowskiej 
(prawdopodobnie 
uwaga odnosi się 
do terenów 
30MN i 30R). 

   Uwaga nierozstrzygnięta, jako wniesiona po terminie. 

67. 
(94) 

15.12. 
2011 r. 

 Wniosek o 
przekwalifikowanie 
działki z leśnej na 
budowlaną. 

Działka 146/21 
w obrębie 117, 
przy ulicy 
Orzechowej 

   Uwaga nierozstrzygnięta, jako wniesiona po terminie. 

68. 
(95)  

 

15.12. 
2011 r. 

 

 Wniosek o 
przekwalifikowanie 
działki z leśnej na 
budowlaną. 

Działka 146/22 
w obrębie 117, 
przy ulicy 
Orzechowej 

   Uwaga nierozstrzygnięta, jako wniesiona po terminie. 

69. 
(96) 

15.12. 
2011 r. 

 

 Wniosek o 
przekwalifikowanie 
działki z leśnej na 
budowlaną. 

Działka 146/20 
w obrębie 117, 
przy ulicy 
Orzechowej 

   Uwaga nierozstrzygnięta, jako wniesiona po terminie. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UWAGI WYDZIAŁÓW UMZ 
70. 
(A) 

12.12.2
012 r. 

Wydział 
Infrastruktury 

Miejskiej 

3. Przewidzieć 
rezerwę terenów 
pod cmentarz 
komunalny – np. 
tereny po 
zachodniej stronie 
ul. Staffa (od 
Jedlickiej do 
terenów PKP) lub w 
rejonie GPZ 
Antoniew. 

Tereny po 
zachodniej 

stronie ul. Staffa 
(od Jedlickiej do 
terenów PKP) 

 
Tereny w rejonie 
GPZ Antoniew 

 Tereny lasów oznaczone na 
rysunku studium symbolem 
32/ZL; 
-Grunty leśne na terenie lasów; 
- Projektowany obszar 
chronionego krajobrazu 
„Puczniewsko-Grotnicki”; 
- Tereny zabudowy usługowej 
3/U; 
- Rezerwa terenu na 
ponadlokalne inwestycje 
komunikacyjne (trasa S-14) 

 3.Uwaga 
nieuwzględniona 

Na terenach pomiędzy ul. Jedlicką a terenami PKP jest 
planowane wprowadzenie funkcji usługowej, natomiast GPZ 
Antoniew stanowi istotny teren dla infrastruktury 
elektroenergetycznej. 

71. 
(B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.12.2
012 r. 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

2.Prośba o 
uwzględnienie 
funkcji usługowej 
w miejsce rolno – 
ogrodniczej dla 
wnioskowanej 
działki. 
 
 
3.Prośba o 
uwzględnienie 
funkcjonującego na 
działce siedliska 
pełniącego funkcje 
letniskowe. 

Działka nr ewid. 
219/6 w obrębie 
118, przy ulicy 
Pułaskiego 54D 

 
 
 
 
 

Działka nr ewid. 
184/5 w obrębie 
121, przy ulicy 

Wiejskiej 2 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 
6/MN; 
- Teren zabudowy usługowej 
oznaczony symbolem 6/U; 
 
 
- Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oznaczone 
na rysunku studium symbolem 
25/P; 
- Możliwość utrzymania istniejącej 
zabudowy i zlokalizowanych 
funkcji 

 2. Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 

3. Uwaga 
nieuwzględniona 

Działka będzie przeznaczona w części pod zabudowę 
mieszkaniową. 
 
 
 
 
 
 
 
Wnioskowana działka znajduje się na terenie parku 
przemysłowego, który w całości jest obszarem 
przemysłowym. 
 
 
 

72. 
(C) 

12.12.2
012 r. 

Komisja Rewizyjna 
Rady Miasta Zgierza 

1.Prośba o 
wskazanie na 
terenie Zgierza 
gruntów 
przeznaczonych na 
potrzeby budowy 
mieszkań przez 
TBS. 

Obszar całego 
miasta 

  1.Uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga bezzasadna; w studium zostały wyznaczone tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 
 
 
Sporządził:              Z up. Prezydenta Miasta Zgierza 
Maria Tałajko 
Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji        Przemysław Staniszewski 
               Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 


